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lk çağlardan bu yana insanoğlunun temel sorunu
yeterli gıdaya erişim olmuştur. Gıda, insan
ihtiyaçlarının birinci basamağı olan fizyolojik
ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. İnsanlık tarihi boyunca gıda en stratejik ürün ve gıda güvencesi devletlerin
en önemli konusu olmuştur. Son 50-60 yıl içinde tarımdaki gelişmelerle tarımsal üretimde çok büyük artışlar
elde edilmiş olmasına karşılık bu yeni üretim tarzı birçok
gıda kaynaklı sağlık riskini de beraberinde getirmiştir.
Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması sağlık,
ekonomik ve sosyal açıdan toplumları etkilemektedir.
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Gıda Denetimi ve Gıda
Güvenilirliğinde Tüketicinin Rolü
BUGÜNÜN DÜNYASINDA TÜKETİCİ OLMAK
Baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen
dünyamız, bilgi çağı olarak nitelendirebileceğimiz bir
döneme girmiştir. Geleceğin toplumu, büyük ölçüde
insanlar yerine bilginin dolaşımını sağlayarak, dünya,
uydular ve bilgisayar ağları ile birbirlerine bağlanarak
daha da küçülmektedir. Tüm bu gelişmelerin en önemli sonucu, ortak bir dünya üretimi ve yine ortak bir
dünya tüketimi yaratması olmuştur. Böylece "Dünya
vatandaşı" kavramı da gerçek anlamını bulmuştur.
Buna bağlı olarak gittikçe zenginleşen ve karmaşıklaşan, tüketici istek ve ihtiyaçları ve bunların karşılanma
çabaları da tüketicinin korunması konusunu daima ön
plana çıkarmış ve çağdaş dünyanın en güncel ve en
dinamik konularından biri yapmıştır.
SORUMLULUKLAR
Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hem
gıda üreticilerinin, satıcılarının ve dağıtıcılarının, hem
denetçilerin hem de tüketicilerin hak ve sorumlulukları
yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde AB ile uyum süreci
çerçevesinde, gıda ve tüketicinin korunması alanında,
çok hızlı bir şekilde ve çok sayıda mevzuat yayınlanmıştır ve yayımlanmaya devam etmektedir. Son 10-15
yılda bu alanda alınan yol, geçmiş 50-60 yılda alınan
yoldan çok çok fazladır. Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluları; Devlet (Denetim-Yönlendirme),
Gıda Sanayii (Üretici/Dağıtıcı/Satıcı) ve Tüketici şeklinde
sıralayabiliriz.
DEVLET (DENETİM-YÖNLENDİRME)
5996 sayılı ‘‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu ’’ gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının
sağlanması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın
sorumluluğundadır. 5996 sayılı Kanunla; gıda zinciri bir

bütün olarak ele alınmakta, risk analizi, gıda güvenilirliği politikasının temel bir bileşeni olarak değerlendirilmekte, gıda üretiminde birinci derecede sorumluluk gıda sektörüne verilmekte, ürünler gıda zincirinin
tüm aşamalarında izlenebilmekte, vatandaşlar, kamu
kuruluşlarından açık ve kesin bilgi alma hakkına sahip
olmaktadırlar.
Temel amacımız; "Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere gıda,
gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim,
işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi
gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda
arzının sağlanması, HACCP kavramının ve iyi hijyen
uygulamalarının gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında uygulaması, risk temeline dayanan kontrol sistemi
kurarak gıda üretim zincirinde gıdanın izlenebilirliğinin
sağlanması ve denetiminin etkinleştirilmesi, üretici ve
tüketici menfaatleri ile halk sağlığının en üst düzeyde
korunması, sektörler arası haksız rekabetin önlenmesi,
gıda sanayinin gelişmesi, ülke itibarının korunması,
toplumun dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve çeşitlilikte gıda sağlayarak bunların güvenli olarak
tüketiciye ulaşmasının sağlanmasıdır.
Üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimler riske dayalı denetim, rutin
denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı kapsamında
numune denetimleri, ithalat, ihracat, kalıntı izleme,
ihracattan geri dönen ürün, izlenebilirlik, BİMER, 174
Alo Gıda hattı şikâyet ve ihbar denetimleri ile takip
denetimleri şeklinde yürütülmektedir. Bunların dışında
özel günler, özel dönemler ve özel kontroller amacıyla
diğer denetimler de yapılmaktadır.
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Numune programlarında gıdalardaki insan
sağlığını riske eden kriterler ile taklit ve tağşişe yönelik
tespitler üzerinde ağırlıklı olarak durulmaktadır.
Laboratuvar sonucuyla kesinleşen; kişilerin hayatını ve
sağlığını tehlikeye düşürecek veya taklit/tağşiş yapıldığı
belirlenmiş gıda üreten, satan, ithal eden firmanın adı,
ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası,
Bakanlığımızın resmi internet sitesinde duyurulmak
suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ HAKLARI
Gıda ticaretindeki globalleşme nedeni ile bir ülkede
kontamine olan bir gıdanın ihraç edildiği ülkede de
gıda kaynaklı hastalıklara yol açması gıda güvenliği ile
ilgili kontrol kuruluşlarına uluslararası bir nitelik
kazandırmıştır. Gıda Güvenliği Uzman Komitesi; kontamine gıda tüketimi ile ortaya çıkan hastalıkların, en
yaygın sağlık problemleri arasında önemli bir yer tuttuğunu ve bu durumun ekonomik üretkenlikte de
düşüşlere neden olduğunu belirlemiştir. Yine 1992
yılında Roma'da yapılan FAO/WHO Uluslararası
Beslenme Konferansında “besleyici açıdan yeterli ve
güvenli gıda tüketiminin dünyadaki her bireyin temel
hakkı olduğu" deklare edilmiştir. Bu bakış açısı ile devletlerin, endüstrinin ve tüketicilerin kendilerinin gıda
güvenliği konusunu öncelikli olarak değerlendirmeleri
gerektiği vurgulanmıştır.
Anayasamızın 172. maddesinde, “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin
kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü
yer alır. Buna istinaden çeşitli kanunlarda tüketicilerle
ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye'de 1995 yılında
ilk kez tüketici haklarını koruyan özel bir yasa
çıkarılmıştır. Aynı yasa günün şartlarına göre yeniden
düzenlenerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun olarak yeniden yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
“Tarladan Sofraya” gıda güvenilirliği yaklaşımı ile
tüketicinin mümkün olan en üst düzeyde korunması
amaçlanmaktadır. 2010 yılında yürürlüğe giren 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı,
Gıda
ve
Yem
Kanunu’nun 24. maddesi
“yemde
izlenebilirlik
ve
etiketleme, sunum ve reklâm ile
tüketici haklarının korunması”
başlığı ile düzenlenmiştir.
Madde metninde “ Gıda ile ilgili
özel mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, gıdanın ve
yemin
şekli,
görünümü,
ambalajı, kullanılan ambalaj
malzemesi, tasarlanma
ve
sergilenme şekli, her tür yazılı
veya görsel basın aracılığı ile
sunulan
bilgi
dâhil,
etiketlenmesi, tanıtımı, reklâmı

2

www.ordu.tarim.gov.tr

ve sunumu tüketiciyi yanıltıcı şekilde yapılamaz. Gıda ve
yemde taklit ve tağşiş yapılamaz.” hükümleri de yar
almıştır.
İkincil mevzuat olarak; 100’ün üzerinde yeni yönetmelik yayımlanmıştır.
TÜKETİCİ SORUMLULUĞU
Gıda güvenilirliği zincirinde üçüncü ve en önemli
halkayı tüketiciler oluşturmaktadır. Tüketicinin alım
gücü ve bilinçli olması gıda güvenliğini sağlamada
önemli faktörlerden biridir. Tüketici yiyeceklerin doğru
olarak satın alınması, depolanması, taşınması ve
pişirilmesinden sorumludur. En güvenilir gıda dahi
uygun şekillerde depolanıp, işlenip, gereği gibi
pişirilmez ise sakıncalı şekle dönüşebilir.
“Tarladan sofraya” gıda güvenilirliği yaklaşımı sonucu tüketici yiyeceklerin içerikleri ve nasıl üretildikleri
konularında doğru ve gerekli bilgilere ulaşırlar. Bu bilgiler kısa ve açık olarak belirtildiğinde tüketiciler bilinçli
seçim yapma olanağına da kavuşurlar. Bu nedenle
ürünlerin açık ve anlaşılır şekilde etiketlenmesi çok
önemlidir. Bu da yukarıda belirtildiği gibi gıda üretim
sektörünün görev ve sorumlulukları arasındadır.
174 ALO GIDA HATTI 24 SAAT TÜKETİCİNİN
YANINDA
Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi,
tüketicinin, tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları,
katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin her
hangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun
giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili
makamlara müracaat etme hakkını içeren şikayet hakkı
da bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda zehirlenmesine
maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir
şikayeti olan tüketiciler de "174 Alo Gıda Hattı"nı
arayarak ihbarda bulunabilmektedirler. Ayrıca Bimer
yoluyla da şikayetlerini bildirebilmektedirler.
SONUÇ
Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve
yem ile ilgili faaliyet gösteren işletmeciler, kendi faaliyet
alanının her aşamasında 5996 sayılı Kanunda belirtilen
şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.
Gıda üretenler, pazara sundukları ürünlerin güvenirliği
konusunda öncelikli ve tam sorumluluklarının, gıda
güvenilirliğini garanti etmenin bir halk sağlığı görevi
olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Uygulamada sektör,
devlet (denetçi), tüketici üçlüsü etkin olarak görev
almalıdır. Bir zincirin kuvveti, o zinciri oluşturan
halkaların en zayıf olanının kuvvetine eşittir. Tüm
tüketicilerin tükenmeden tüketmeleri toplumun
tamamını etkileyecektir. Ne aldığımızı ve tükettiğimizi
kontrol etmeyi hep başkalarından beklememeliyiz. Gıda
maddeleri satın alırken ve tüketirken dikkat edeceğimiz
şeyler sağlıklı yarınlar demektir. Tüketicinin kendini
koruması demek bir ülkede yaşayan insanların
tamamının korunması demektir.

Ziraat Fakültesi, e-mail:harun.uysal@ege.edu.tr

Çiğ Sütte

Gıda Güvenliğini Sağlama Esasları

H

içbir zaman kalitesiz hammaddeden kaliteli ürün
elde edilemez. Bu nedenle süt ürünlerine işlenecek çiğ sütlerin de kaliteli olması gerekir. Kaliteli çiğ
süt dendiğinde duyusal özellikleri normal olan, hilesiz,
mikrobiyal yükü normal olan, içerisinde kalıntı ve kontaminant içermeyen süt anlaşılır.
Sağım sırasında çiğ sütün güvenliğini bozan üç
etmen vardır. Bunlar fiziksel etmenler, mikrobiyolojik
etmenler, kimyasal etmenler olarak anılırlar.
Fiziksel etmenler; Örneğin şişenin ağzının kırılıp
cam parçalarının şişedeki süte düşmesini ifade eder.
Mikrobiyolojik etmenler; Çiğ sütte birçok patojen bakteri (hastalık yapan bakteri) bulunur. Sütün
güvenli hale getirilmesi için o patojenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca süt ürünlerini raf ömürleri sırasında bozan saprofit bakterilerin de (hastalık yapmayıp,
gıdayı bozan) ortadan kaldırılması gerekir.
Sağlıklı hayvan memesinde süt sterildir. Süt memeden çıkarken bakterilerle bulaşır. Bakteriler meme başı
deliğinden meme içerisine girerler ve süte bulaşırlar.
Mikroorganizmaların süte bulaşma yolları;
Bunun iki kaynağı vardır. Memeden ve meme dışından
bulaşanlar.
Her türlü çalışma koşulları dikkate alınsa da sağlıklı
bir memeden steril süt elde etmek çok zordur. Çünkü
memede bozucu bakteriler vardır. Bunlar süte geçerler.
Temiz sağımda bile 1 ml de 1000 civarında mikroorganizma bulunur.
Meme dışından süte geçişleri hayvanın kendisinden, sağıcının ellerinden, çevreden, sağım kaplarından, sudan, dışkıdan, böcek, kemirgenlerden ve insanlardan olabilmektedir.
Süte bulaşan bakteriler kısa zamanda çoğalırlar.
Çünkü süt çoğalmaları için gerekli besin ortamını sağlar. Bunun sonucu süt ekşir, tat, koku ve görünüşü
değişir ve sağlık için zararlı hale gelir. Ayrıca bunlar
sütün mamullere dönüşümünde de birçok sorunlar
doğururlar.

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL - Ege Üniversitesi

Kimyasal etmenler; Bunlar gıdalara bulaşan kalıntı ve kontaminantları kapsarlar. Burada kalıntı ve kontaminantların tanımlanmasında yarar bulunmaktadır.
Kalıntı; Gıda maddesinin yapısında doğal olarak
bulunmayan üretim, depolama, paketleme gibi işlemler
sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüm, yapı ve
diğer niteliklerini düzeltmek veya arzu edilmeyen değişiklere engel olmak yada biyolojik değerlerini düzeltmek kalitesini uzun süre korumak amacıyla kullanılan
madde veya maddeler karışımına gıda katkı maddesi,
bunların ürün içerisinde kalan kısmına da kalıntı denir.
Bunların uluslararası literatürdeki ismi ise rezidüdür.
Çiğ sütte bulunabilen kalıntılar şunlardır: pestisitler,
antibiyotikler, sülfonamitler, parazitisitler, hormonlar,
deterjan ve dezenfenktanlar
Kontaminant; Gıda üretim zincirinde bulunan ve
ürüne istenmeyerek ya da kontrol edilmeyen koşullar
altında bulaşanlardır. Bulaşmalar gıdanın üretimi sırasında olmaktadır.
Çiğ sütte bulunabilen kontaminantlar; böcek kalıntıları, kemirgen tüyleri, ağır metaller, mikotoksinler,
poliklorin bifeniller, dioksin ve furanlardır
Çiğ süt kalitesinin korunmasında uygulanan
işlemler
Çiğ süt kalitesinin korunması amacıyla sağım,
süzme ve soğutma sırasında bazı hususlara dikkat
etmek gerekir.
Sütün sağılması
á Sağım iki yöntemle yapılmaktadır. Elle sağım ve
makine ile sağım.
á Elle sağım; süt çeşitli yöntemlerle elle sağılmaktadır. Sağım sırasında şu hususlara dikkat etmek gerekir;
á Sağıcının elleri temiz olmalı,
á Sağımdan önce mutlaka yıkanmalı,
á Sağımdan önce hayvanın meme başları uygun
bir dezenfektan ile dezenfekte edilmeli,
á Sütün içerisine sağıldığı kaplar temiz olmalı,

www.ordu.tarim.gov.tr

3

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ
á Meme başlarından alınan ilk sütler ayrı bir kapta
toplanmalı, daha sonra sağılan sütler ile karıştırılmamalı,
á Sağım bittikten sonra meme başları temizlenmelidir.
Makinalı sağım; Genellikle orta ve büyük çiftliklerde sağım makine ile yapılmaktadır. Bu yöntemle
kısa süre içerisinde oldukça yüksek miktarda süt sağmak olasıdır.
Makineli sağımda dikkatli olmak gerekir.
Sağımdan sonra makinelerin iyice temizlenip dezenfekte edilmesi şarttır. Dikkatli kullanılmazsa meme başlarında yaralara sebebiyet verir. Bu da mastitis riskini
arttırır.
Sütün sağıldığı yerler şu özelliklere sahip
olmalıdır;
á Süte zararlı maddeler taşıma ihtimali bulunan
alanlarda süt sağımı yapılmamalıdır,
á Süt kirlenmeye ya da bozulmaya karşı korunabilen en uygun şartlarda depolanmalıdır,
á Süt hayvanlarının barınması, hijyen ve temizliği
iyi şartlarda olmalıdır,
á Sağım, soğutma ve depolama için yeterli hijyenik şartlara sahip olmalıdır,
á Sağımın gerçekleştirildiği, sütün soğutulduğu
ve depolandığı yerler; kirlenme riskini önleyecek şekilde inşa edilmelidir.
á Sütle temas edecek sağım, toplama ve nakil için
gerekli kaplar, taşıyıcılar, tanker gibi aletler düzgün,
kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen ve insan
sağlığı açısından tehlike yaratmayacak veya sütün
özelliklerini etkilemeyecek ve süte geçmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır,
Kısaca çiğ süt kontrollü ve sağlıklı koşullardaki
ahır ve ağıllardan temin edilmelidir.
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Süt taşıma ekipmanları şu özelliklere sahip
olmalıdır;
Her taşıma işleminden sonra mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Çünkü boşalan güğüm
ve tankların içerisinde kalan bir miktar süt kısa sürede
birçok mikroorganizma ve patojen bakteriler için gelişme ortamı sağlar.
Taşıma ekipmanlarının etkin bir temizlik için
uygun bir şekilde dizayn olması, sert köşelerinin ve kör
noktalarının olmaması gerekir,
Ekipmanlar paslanmaz çelikten yapılmış ve argon
kaynağı kullanarak kaynatılmış olmalıdır,
Pompanın giriş ve çıkış noktalarının ve bağlantı
yerlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için kolaylıkla
sökülüp takılabilir nitelikte olması istenir.
Sağıcılar şu özelliklere sahip olmalıdır;
Bir kere sağıcılarda mutlak temizlik şarttır,
Özellikle süt sağımını gerçekleştiren sağıcılar,
uygun, temiz sağım kıyafetleri giymelidir,
Sağıcı sağımdan önce ellerini yıkamalı ve sağım
boyunca temiz tutmalıdır,
Sağım sırasında sütü kirletme ihtimali olan kişiler
sağımdan uzaklaştırılmalıdır,
Sağımda çalışan tüm kişiler böyle bir işte çalışmalarını önleyici hastalıkları olmadığını belgelemelidirler.
Sütün süzülmesi
İçerisinde bulunan kirleri sütten ayırma işlemine
süzme adı verilir. Sütün süzülmesi mikroorganizma
yükü açısından son derece önemlidir. Bu nedenle
sağımdan hemen sonra sütün süzülmesi gerekir.
Bu amaçla dört tip temizleyici kullanılır. Bunlar; tel
Süzgeçler, bez süzgeçler, temizleme seperatörleri ve
baktofugatörlerdir.

SÜTÜN SOĞUTULMASI

Tel süzgeçler; genellikle evlerde kullanılan süzgeçlerdir.
Bez süzgeçler; ülkemizdeki küçük işletmelerde
genellikle bu tip temizleyiciler kullanılır. Bunlar pamuklu
bezden yapılmışlardır ve bir yüzü tüylüdür. Süzme işlemi bu yüzden yapılır
Bezlerle süzme yaparken şu hususlara dikkat edilir;
Süzme işlemi hep bezin aynı yerinden yapılmamalıdır. Hep aynı yerden yapılırsa süt beze toplanan kirleri
eritir ve kirler altta sütte geçer. Böyle bir uygulamanın
hiçbir anlamı olmaz.
Süzme sırasında sütün basıncı fazla olmamalıdır,
Süzme işleminden sonra bezler yıkanıp dezenfekte
edilmelidir,
Akşam ve sabah sütleri için ayrı ayrı bezler kullanılmalıdır.
Temizleme seperatörleri; Orta ölçekli ve büyük
süt fabrikaları kabaca temizlik yaptıktan sonra sütün asıl
temizliği için temizleme separatörlerini kullanırlar.
Bunlar işletmelerde;
Ya süt alımı ile depolama tankı arasına,
Ya depolama tankı ile pastörizatör arasına,
Ya da pastörizatörün yanına monte edilir.
Bunlardan ilk ikisi soğuk sütte temizleme yaparken
üçüncüsü 55-60 °C’de temizleme yapar.
Baktofugatörler; Bunlar yüksek devirli separatörlerdir. Süt yüksek devirli baktofugatöre verilerek temizleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işleme baktofugasyon
tekniği adı verilir. Bu teknikte süt sadece kirlerinden
arındırılmaz, % 75-90 oranında bakteri redüksiyonu da
sağlanır.
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Sağımdan hemen sonra süt,
temiz bir yerde biriktirilmelidir.
Eğer süt sağımdan sonra iki saat
içinde toplanmayacaksa 8 0C’ye,
eğer günlük toplanacaksa 8 0C
veya altına, günlük
toplanmayacaksa 6 0C veya
altına soğutulmalıdır. Eğer
sağımdan itibaren 2 saat içinde
işleme yerine ulaştırılabilecekse
soğutma yapılmayabilir.

Sütün soğutulması
Sağımdan hemen sonra süt, temiz bir yerde biriktirilmelidir. Eğer süt sağımdan sonra iki saat içinde toplanmayacaksa 8 0C’ye, eğer günlük toplanacaksa 8 0C
veya altına, günlük toplanmayacaksa 6 0C veya altına
soğutulmalıdır. Eğer sağımdan itibaren 2 saat içinde
işleme yerine ulaştırılabilecekse soğutma yapılmayabilir.
Süte bulaşan mikroorganizmalar çabuk çoğalırlar.
Bir bakteri 10 saatte 1.100.000 tane olur. Soğutmanın
amacı mikroorganizma çoğalmasını önlemektir.
Soğutma sırasında mikroorganizmalar ölmez.
Sütlerin 10ºC’nin hatta 5ºC’nin altında soğutulması
gerekir. 15ºC’deki soğutma yeterli değildir. 15ºC’nin
üzerindeki soğutma mikroorganizma gelişmesini frenleyemez.
Soğutma düşük bakterili sütlerde daha etkilidir.
Düşük bakterili sütlerde daha ziyade sağımda meme ve
süt kabından geçen mikroorganizmalar vardır.
Diğerlerinde ise (kirli sütte) başka yollarla oluşan mikroorganizmalar vardır. Yabancı mikroorganizmaların bir
kısmı soğukta bile gelişebilir.
Sütün soğutma derecesi yanında bu dereceye
ulaşmak için geçen sürede önemlidir. Sağımdan sonraki soğutma 2 saat sonra yapılırsa bakteri % 20,
Sağımdan sonraki soğutma 4 saat sonra yapılırsa bakteri % 221, Sağımdan sonraki soğutma 6 saat sonra yapılırsa bakteri % 1230, Sağımdan sonraki soğutma 8 saat
sonra yapılırsa bakteri % 6229 artar.
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Dr. Hüseyin VELİOĞLU - Genel Sekreter
İbrahim KARAKOYUNLU - Ziraat Mühendisi

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

Türkiye

Çiğ Süt Sektörü
İ

nsanların en temel ihtiyacı şüphesiz beslenmedir ve
temel besin maddeleri içerisinde de hayvansal
kökenli olanlar oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Hayvansal kökenli besin maddelerinin, besin maddesi
olarak birçok üstün özelliğe sahip olduğu bilinmekte ve
dengeli bir beslenmeden söz edebilmek için günlük
protein ihtiyacının en azından %40’lık bölümünün hayvansal kökenli besin maddelerinden sağlanması istenmektedir.
Hayvancılık bahsedilen bu ana ihtiyacı karşılamasının yanı sıra, iki açıdan son derece önemlidir.
Bunlardan birincisi çok düşük maliyetli yatırım ile istihdam yaratması, ikincisi ise kalitesiz veya insan beslenmesine uygun olmayan yem kaynaklarının kaliteli insan
gıdasına dönüştürmesidir. Ülkemiz hayvancılık sektörü;
ulusal beslenme gereksinimlerinin tedariğinin yanında,
ihracatın artırılması, sanayiye hammadde sağlanması,
bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınmanın istikrar
içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesinin yanı sıra sanayi ve hizmet sektörlerinde yeni istihdam imkanlarının yaratılması gibi önemli bir çok sosyoekonomik fonksiyonlar üstlenmiştir.
Dünya’da 160 yıl önce gelişmeye başlayan süt sektörü gelişmesine devam ederken, ülkemizde süt,
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Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikasının (AOÇ) 1957’de
kurulması ile modern anlamda sanayiye kavuşmuştur.
Akabinde, özel sektör üretime girmiş, daha sonraki yıllarda ise teknolojik yatırımlar artmaya başlamış ve son
yıllarda da yabancı şirketler Türkiye’deki süt firmalarıyla
ortaklık kurmaya başlamışlardır. Ülkemizde günümüze
kadar hayvancılık alanında bir çok farklı yöntemler
uygulanmış ve bu kapsamda Türkiye Süt Endüstrisi
Kurumu (SEK-1963-1995), Yem Sanayi Türk A.Ş., (19561996) Et ve Balık Kurumu (EBK-1952-1992) gibi kurumlar çok önemli görevler üstlenmişlerdir.
Türkiye hayvansal üretiminin önemli bir bölümü
bitkisel üretimle hayvansal üretimin iç içe olduğu işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de hayvancılık
sektöründen sağlanan üretimde küçük aile işletmelerinin payı oldukça fazladır. Türkiye’de tarım dışı sektörlerin gelişme hızının düşüklüğü, nüfus artış hızının yüksekliği ile miras hukuku ve gelenekler gibi unsurlar, işletmelerin parçalanarak zamanla küçülmesine yol açmıştır. Mevcut durum incelendiğinde; süt sektörü, gerek
hayvancılık sektöründe yarattığı katma değer açısından
gerekse kırsal kalkınmaya katkısı nedeniyle stratejik bir
önem taşımaktadır. 2013 yılında 9.102 milyar tarımsal
destekleme bütçesinin %27’si hayvancılık desteklemele-

Çizelge 1. Dünya sığır, koyun, keçi ve manda varlığı (1000 baş)
Sığır

Koyun

Toplam

Sağılan

2008

1 446 219

251 746

2009

1 459 964

2010

Toplam

Keçi

Sağılan

Sağılan

Toplam

Sağılan

1 127 869 198 519 1 446 219

251 746

1 127 869

198 519

259 361

1 121 776 207 765 1 459 964

259 361

1 121 776

207 765

1 469 035

262 773

1 127 553 213 258 1 469 035

262 773

1 127 553

213 258

2011

1 468 361

267 532

1 147 555 213 740 1 468 361

267 532

1 147 555

213 740

2012

1 478 720

269 877

1 167 077 217 067 1 478 720

269 877

1 167 077

217 067

2013

1 494 349

1 172 833

Toplam

Manda

1 494 349

1 172 833
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Yıllar

Kaynak: FAO (erişim 25.08.2014)
rine ayrılmıştır. FAO’nun 2010 yılı rakamlarına göre
Türkiye’de tarımsal üretimde çiğ süt, 3,895 milyon
dolar ile en fazla üretim değeri veren tarımsal üründür.
Yani Türkiye’de kırsal kalkınmanın temelinin süt hayvancılığı olduğu açıkça görülmektedir.
Dünya toplam sağmal inek varlığının 259.046.000
baş, toplam sığır varlığının 1.428.636.000 baş olduğu
Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) raporlarında
yer almaktadır. Türkiye ise doğal koşulları bakımından
koyunculuk ve keçiciliğe uygun sayılabilirse de sığırcılığa pek elverişli değildir. Türkiye'de sığır yetiştiriciliği söz
konusu olduğunda meradan yararlanma düzeyinin
oldukça düşük, yem bitkileri üretiminin sınırlı olduğu
kabul edilmeli ve bu husus hem ekstansif hem de
entansif sığır yetiştiriciliği için temel olumsuzluklar olarak görülmelidir. Süt sığırı yetiştiriciliği açısından incelendiğinde olumsuz bir tablo olarak karşımıza çıkan
iklim ve doğal bitkisel yapıya ilave olarak işletmelerin
küçük ölçekli olması, işletme başına sığır sayısının azlığı,
işletmelerin büyüme eğiliminde olmaması, pazarlama
koşullarının yetersizliği sığırcılığın diğer sorunları olarak
karşımıza çıkmaktadır.

ÇİĞ SÜT SEKTÖRÜ

Özellikle hammadde bakımından
ithalata dayalı üretim yapılan
karma yem sektörü olumsuz iklim
koşulları, döviz kurları ve küresel
fiyat dalgalanmalarından
etkilenmekte ve çiğ süt fiyatlarının
aksine karma yem fiyatları düzenli
artış göstermektedir. Son yıllardaki
karma yem ve çiğ süt fiyatları
incelendiğinde ortalama paritenin
yaklaşık 1.1 civarında olduğu
görülmekte ve bu durum üretimin
sürdürülebilirliği açısından büyük
tehdit oluşturmaktadır.

Çizelge 2. Türkiye sığır, koyun, keçi ve manda varlığı
Yıllar

Sığır
Toplam

Koyun
Sağılan

Toplam

Sağılan

Keçi

Manda

Toplam

Sağılan

Toplam

Sağılan

2008 10 859 942 4 080 242 23 974 591 9 642 170

5 593 561

1 997 689

86 297

31 440

2009 10 723 958 4 133 148 21 749 508 9 407 866

5 128 285

1 830 814

87 207

32 361

2010 11 369 800 4 361 840 23 089 691 10 583 608 6 293 233

2 582 539

84 726

35 362

2011 12 386 337 4 761 142 25 031 565 11 561 144 7 277 953

3 033 111

97 632

40 218

2012 13 914 912 5 431 400 27 425 233 13 068 428 8 357 286

3 502 272

107 435

46 959

2013 14 415 257 5 607 272 29 284 247 14 287 237 9 225 548

3 943 318

117 591

51 940

Kaynak: TÜİK
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Hayvancılık işletmelerinde sağlık, bakım ve besleme
açısından iyileştirilen çevre koşullarına ilave olarak, kültür ve kültür ırkı melezi sığır sayısının artma eğiliminde
olması ve buna bağlı olarak yerli hayvan ırklarımızın son
on yılda miktarının azalması, birim hayvan başına elde
edilen verimin artmasına olanak sağlamıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;
ülkemiz 2013 yılı toplam süt üretiminin 18.223.712 ton
olarak gerçekleştiği ve sağılan toplam hayvan varlığının
ancak %23’ünü oluşturan sığırın, 16.655.009 tonluk
üretim ile toplam süt üretiminin % 91.4’ünü karşıladığı
görülmektedir (Çizelge 4). Dünya toplam süt üretiminin
2012 yılı için 770 milyon ton olduğu, 2013 yılı için ise
784 milyon ton olarak tahmin edildiği günümüzde,
Türkiye toplam süt üretimi ile, Dünya süt üretiminin
%2.32’sini karşılamakta, AB’nin 140 milyon tonluk toplam süt üretiminin içerisinde ise 7. sırada yer almaktadır. AB’ne ait bu süt üretim miktarı AB’nin toplam tarımsal üretim değerinin %15’ni oluşturmaktadır.
2012 yılı içerisinde üretilen 17.4 milyon ton toplam
çiğ süt içerisinden yaklaşık 8 milyon ton inek sütü
entegre süt işletmeleri tarafından toplanmış ve üretilmiş
olan toplam inek sütünün %51.5’inin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Mevcut kayıtlar incelendiğinde ise;
Türkiye’de süt üretiminin en yoğun olduğu illerin sırasıyla İzmir, Balıkesir, Konya, Aydın, Çanakkale, Denizli ve
Burdur illeri olduğu görülmektedir. (Kaynak: Ulusal Süt
Konseyi, 2013)
Üretilen çiğ sütün yaklaşık %20’si üretim yerinde,
%20’si sokak sütü olarak, %33’ü mandıralarda, %27’si
ise modern işletmelerde değerlendirilmektedir. AB ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde ise sanayiye giden süt toplam üretimin %95’idir.(ASÜD, 2013)
AB ülkelerine süt ve süt mamulleri ihracatı kapsamında izin almış olan 6 adet üretim tesisi, belirli birtakım
kalite standartları yükümlülüklerini yerine getirmiş ama

en önemlisi bu standartlara uygun çiğ süt üretimi yapmakta olan hayvancılık işletmelerinin de varlığını tescillemiştir. AB’nin 140 milyon tonu aşan süt üretim değeri, AB’nin toplam tarımsal üretim değerinin %15’ni oluşturmaktadır Yaklaşık 30 yıldır süregelen süt kotasını kaldırmakta olan AB, Türkiye süt sektörü açısından büyük
bir pazar gibi görünmekle birlikte, gıda güvenliği açısından gerekli hammadde ve işlenmiş ürün üretemediğimiz bir durumda, sanılanın aksine AB ülkelerinin süt
sektörü açısından da Türkiye büyük bir pazar haline

Çizelge 3. Türkiye’de Ortalama İşletme Büyüklükleri

Kooperatif
Şahıs
Şirket

İşletme Ortalama Sığır
Sayısı
Sayısı (Baş)
21 504
6
854 699
7
2 083
187

İşletme Ölçekleri (%)
1-9 baş 10-29 baş 30-49 baş 50-99 baş
82.3
16.5
1.0
0.2
77.5
19.1
2.3
0.8
22.9
12.4
8.2
15.3

≥100 baş
0.0
0.2
41.2

Kaynak: E-Islah Veri Tabanı Haziran 2014
Çizelge 4. Türkiye’de türler itibariyle süt üretimi ve toplamdaki payı
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
2013

11
11
12
13
15
16

Sığır
255 176
583 313
418 544
802 428
977 838
655 009

%
91.9
92.4
91.7
91.7
91.8
91.4

Koyun
746 872
734 219
816 832
892 822
1 007 007
1 101 013

Kaynak: TÜİK
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%
6.1
5.9
6.0
5.9
5.8
6.0

Keçi
209 570
192 210
272 811
320 588
369 429
415 743

%
1.7
1.5
2.0
2.1
2.1
2.3

Manda
31 422
32 443
35 487
40 372
46 989
51 947

%
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

TOPLAM
12 243 040
12 542 186
13 543 674
15 056 211
17 401 262
18 223 712
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gelebilir. AB uyum müktesebatı çerçevesinde gereken
yükümlülüklerimizi yerine getirirken, bu ülkelerdeki sektör temsilcilerinin hali hazırda bu müktesebata uygun
ürünler üretmekte oldukları göz ardı edilmemelidir.
Özellikle son dönemde Rusya ve diğer komşu ülkelerimizde yaşanmakta olan siyasi hareketlenmeler ile yurtiçi üretimimizin yönünü ihracata dönmesi, dolayısıyla da
kısa ve orta vadede yurtiçi arz/tüketim dengelerinin
nihai tüketici aleyhine değişmesi beklenmektedir. Bu
noktada, Bakanlığımızın öncülüğünde hem yetiştiriciler
hem de sanayiciler uzun süreli sürdürülebilir üretim
modelleri üzerinde mutabakata varmalı, ayrıca üretim

miktarının artırılmasının yanı sıra kalite ile ilgili de girişimlerde de bulunmalıdırlar.
Tüm dünyada 1 litre çiğ sütün satışından elde edilen gelir ile alınabilecek yem miktarının 1.5 kg olması
beklenmekte ve bu oran çiğ süt-yem paritesi olarak
adlandırılmaktadır. Özellikle hammadde bakımından
ithalata dayalı üretim yapılan karma yem sektörü olumsuz iklim koşulları, döviz kurları ve küresel fiyat dalgalanmalarından etkilenmekte ve çiğ süt fiyatlarının aksine
karma yem fiyatları düzenli artış göstermektedir. Son yıllardaki karma yem ve çiğ süt fiyatları incelendiğinde
ortalama paritenin yaklaşık 1.1 civarında olduğu görülmekte ve bu durum üretimin sürdürülebilirliği açısından
büyük tehdit oluşturmaktadır.
Ülkemiz çiğ süt üretimi ve süt sektörü değerlendirilirken, yem bitkileri üretimi, karma yem fiyatları ve kırmızı et fiyatları birlikte ele alınmalı, özellikle süt ve kırmızı et
gibi ürünlerin piyasa fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalarının birbiri üzerinde gerçekleştirdiği olumsuz
etkiler uzun yıllardır yaşanmaktadır.
AB üyesi ülkelerde toplam bitkisel üretimin %40’ını
oluşturan yem bitkisi üretimi payı, ülkemizde henüz istenilen seviyelere ulaşamamıştır. 2 638 819 ha. ile toplam
ekilen alan içerisinde %16.89’luk bir paya sahiptir.
Nadasa bırakılmakta olan 4 147 000 ha’lık alan da, toplam ekiliş alanına dahil edilirse, yem bitkisi ekiliş oranının
daha da düşeceği ortadadır. Yem bitkisi ekilişi ve diğer
bitkisel üretim modellerinde uygulanmakta olan teşvik
ve hibe programları devam etmekle birlikte, özellikle
basınçlı sulama sistemleri için gerekli olan elektrik veya
fosil yakıt kaynaklı enerjilerin yem üretim maliyetlerini
olumsuz etkilemekte olduğu bilinmektedir. Yıllık ortalama 650 mm yağış alan ülkemizin ekonomik ve sürdürülebilir sulama yöntemlerine erişemediği sürece yem bitkisi üretimi ile ilgili konularda ve dolayısıyla da hayvansal üretimde aynı pazarlara ürün tedarik etmek üzere
yarışa girdiği diğer ülkeler ile rekabet etme şansı da
bulunmamaktadır.

Çizelge 5. Dünya’da türler itibariyle süt üretimi (1000 ton) ve toplamdaki payı
Yıllar

Sığır

%

Koyun

%

Keçi

%

Manda

%

TOPLAM

2008

587 455

84.1

9 047

1.3

16 216

2.3

85 485

12.2

698 204

2009

591 599

83.8

9 486

1.3

16 523

2.3

88 334

12.5

705 943

2010

602 444

83.5

9 953

1.4

17 203

2.4

92 223

12.8

721 823

2011

612 774

83.2

9 931

1.3

17 695

2.4

95 674

13.0

736 074

2012

625 754

83.3

10 123

1.3

17 846

2.4

97 417

13.0

751 140

Kaynak:FAO
Çizelge 6. Çiğ Süt Yem Paritesi
Yıl

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

Parite

1.23

1.13

1.45

1.19

1.13

1.11

1,13

Kaynak: E-Islah, SETBİR,Yem San. Bir., USK, 2014
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Üretimin miktar ve kalitesinin arttırılması ile üretimde süreklilik sağlanmasında uygulanan tarım politikaları
birinci derecede öneme sahiptir. Öyle ki, tarımsal politikaların oluşturulması ve uygulanması bitkisel ve hayvansal ürün yetiştiricilerini doğrudan veya dolaylı olarak
etkilemektedir. Özellikle tarımsal destekleme politikalarının, ürünlerin pazar ve fiyat mekanizmalarına doğrudan etkisi göz ardı edilemez. Ayrıca birbirleri üzerinde
etkileşim içinde olan bitkisel ve hayvansal üretim sektörlerinin, politikaların oluşturulması ve karar alımında
koordinasyon içerisinde olması, uygulamaların sağlıklı
bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Bu bağlamda altyapının oluşturulmasında, koordinasyonun iyi işlediği ve
bürokrasinin en az düzeyde olduğu, kamu liderliğinde,
özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin etkin olduğu,
doğrudan ödemeler ile bitkisel ve hayvansal ürünleri
piyasalarını da kapsayan “Tarımsal Ürünler Piyasa
Düzenleme ve Ödeme Kurumu” şemsiyesi altında tek
bir yapının oluşturulması sektöre ivme kazandıracaktır.
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Yetiştiriciyi üretime teşvik edecek asgari 5 yıllık
hayvancılık stratejisine ve belirlenen bu stratejiyi etkin
olarak uygulayacak tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.
2. Çiğ süt arzının yüksek olduğu dönemlerde
paketlenmiş içme sütü tüketim kampanyalarına (okul
sütü, asker sütü vb.) ağırlık verilmelidir.
3. Gerek çiğ süt arzı, gerek çiğ süt birim fiyatı ve
gerekse yıl içindeki çiğ süt fiyat değişimi Türkiye’nin
coğrafik bölgeleri itibariyle farklılık arz etmektedir. Çiğ
süt arzının fazla olduğu dönemlerde süt fiyatlarında
düşüşü önlemek amacıyla çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik destekleme uygulaması kapsamında müdahaleler bölge odaklı yapılmalıdır.
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4. Kritik çiğ süt fiyatı seviyesinin tespitinde, çiğ süt
birim maliyetinin ülke geneli için hesaplanması yanında
coğrafik bölgeler bazında da hesaplanarak takip edilmelidir.
5. Kaliteye göre fiyatlandırmaya yönelik bir sistem
planlanmalı ve örgütler üzerinden çiğ süt kalitesinin iyileştirilmesine hız verilmelidir.
6. Çayır mera alanlarının azalması hayvansal üretim için ciddi bir sorun olmaktadır. Mera tahribatının
getireceği problemler göz ardı edilmemelidir.
Tahribatın temel nedeni meraya karşı hiçbir sorumluluk
duyulmadan erken ve aşırı, bir başka ifadeyle, kontrolsüz otlatmadır. Mera ıslahına önem verilmeli ve özendirilmelidir.
7. Özellikle son yıllarda görülen üretim artışında
hayvancılığın desteklenmesi kararı uyarınca gerçekleştirilen yem bitkileri ekimini destekleme programının
önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Bu programın
sürdürülmesi ve hayvansal ürün fiyatlarında istikrar sağlanması üreticilerin yem bitkisi üretimini daha ciddi bir
biçimde ele almasına ve yem bitkileri üretiminin arzulanan seviyelere taşınmasına katkı sağlayacaktır.
8. Piyasadaki süt ürünlerine yönelik etkin bir denetim mekanizması oluşturulmalı, Sivil Toplum Örgütlerinin de etkin bir şekilde görev alacağı Tarımsal Ürünler
Piyasa Düzenleme Kurumu hayata geçirilmelidir.
9. Türkiye özellikle salgın hastalıklar konusunda
oldukça fazla deneyime sahiptir. Sığır vebası, Şap,
Ruam, Tüberküloz vb. salgın hastalıklar ile mücadele
vermektedir. Bu mücadeleye rağmen, Türkiye henüz
bu hastalıklardan tamamen ari bir hale gelememiştir.
Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında koruyucu
hekimliğe önem verilerek sağlık programları ödün verilmeksizin devam ettirilmelidir.
10. Tarımsal enerji kullanımı çerçevesinde desteklemeler geliştirilmelidir.
11. Sadece süt üretimi değil, süt ve süt ürünleri
tüketimini özendirici ve destekleyici tedbirler alınmalıdır.
12. Süt ve süt mamulleri ihracatı ile ilgili uzun vadeli destekleme sistemleri geliştirilmelidir.
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Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği ile çiğ sütün taşıması gereken kriterler belirlenmiştir. Söz konusu kriterler
01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Yönetmeliğe göre çiğ inek sütünde; 30 °C’deki
koloni sayısı ≤ 100.000 adet/mililitre, Somatik
hücre sayısı ise ; ≤ 400.000 adet/mililitre olmalıdır.
Ülkemizde üretilen çiğ sütlerin somatik hücre
sayısı ve 30 °C’de koloni sayısının belirlenmesi
amacıyla izleme planı uygulanmaya başlanmıştır.
Numuneler, çiğ süt işletmeleri (çiftlik), süt toplama merkezi, süt ürünleri işleyen işletmelerden
alınmaktadır.
Çiğ süt işletmelerinden numuneler; Soğutma
işlemi yapılıyorsa soğutma işlemi tamamlanmış
sütlerden, Soğutma işlemi yoksa sağımdan
hemen sonra steril şartlarda alınır.
Süt toplama merkezinden numuneler;
Soğutma işlemi yapılmış tanklardan steril şartlarda alınır. Laboratuvara soğuk zincirde taşınır.

Süt ürünleri işleyen işletmelerden numuneler; tesis rampasındaki tankerlerden, çiğ süt
depolama tanklarındaki kabulü yapılmış çiğ süt
partilerinden steril şartlarda alınır. Laboratuvara
soğuk zincirde taşınır.
Bu çerçevede; ülkemizde üretilen çiğ sütlerin
somatik hücre sayısı ve 30 °C’ de koloni sayısının
belirlenmesi amacıyla her ay ortalama 743 adet
numune alınıp, analiz yaptırılacaktır. İzleme
programı 17 ay sürecek olup bu sürede yaklaşık
25.262 adet numune alınıp analize tabi tutulacaktır. Yönetmelik gereğince ilgili kriterler
01.01.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği için bu
tarihe kadar olan sürede olumsuz numunelerde
yasal işlem yapılmayacaktır.
Numune planının yanında yetiştirici, süt toplayıcıları ve çiğ süt ve süt ürünleri üreten gıda
işletmecilerine yönelik olarak; çiğ süt üretiminde
sağlık gereklilikleri, süt üreten hayvancılık işletmelerinin hijyeni, sağım hijyeni, taşıma ve muhafaza konularında eğitimlerde yapılacaktır.

NUMUNE PLANI
Numune Alınacak
Yerler

Aylık Alınacak
Numune Sayısı

17 Aylık Sürede Alınması
Planlanan Numune Sayısı

Çiftlik

1.000

17.000

Süt Toplama Merkezi

150

2.550

Gıda İşletmesi

336

5.712

Toplam

1.486

25.262

Kaynak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

www.ordu.tarim.gov.tr
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Çiğ Süt ve Kolostrum
H

ayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda
Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini
belirlemek amacıyla hazırlanan Hayvansal Gıdalar
İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 27.12.2011
tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğin Onüçüncü Bölümü
Çiğ Süt, Kolostrum, Süt Ürünleri ve Kolostrum Bazlı
Ürünleri kapsamaktadır. Bölüm içerisinde Çiğ süt ve
kolostrumun birincil üretimine ilişkin gereklilikler, Çiğ
süt ve kolostrum üretimindeki sağlık gereklilikleri, Süt ve
kolostrum üreten hayvancılık işletmelerinin hijyeni, Çiğ
süt ve kolostrum için gereklilikler, Süt ürünleri ve kolostrum bazlı ürünlere ilişkin gereklilikler, Süt ve süt ürünleri ile kolostrum ve kolostrum bazlı ürünlerin ambalajlanması, Süt ve süt ürünleri ile kolostrum ve kolostrum
bazlı ürünlerin etiketlenmesi ve Tanımlama işareti ile
ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile
yapılan tanımlar:
Çiğ süt: Çiftlik hayvanlarının meme bezlerinde
n
salgılanan, 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış veya
eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş
sütü,
Kolostrum/Ağız Sütü: Doğumdan sonraki
ilk 3
ila 5 güne kadar meme bezlerinden salgılana
n fiziksel
ve kimyasal bileşimi normal sütten farklılık
gösteren
antikor ve mineralce zengin olan ve çiğ süt
salgılanmasından önce gelen sıvıyı,
Kolostrum bazlı ürünler: Kolostrumun işlen
mesinden elde edilen ürünler ile bu ürünlerin
daha ileri
düzeyde işlenmesinden elde edilen işlenmiş
ürünleri,
Süt üreten hayvancılık işletmesi: Gıda olara
k
piyasaya arz için süt üretmek amacıyla, bir veya
daha
fazla çiftlik hayvanının bulundurulduğu tesis
i,
Süt ürünleri: Çiğ sütün işlenmesinden elde
edilen ürünler ile bu ürünlerin daha ileri düze
yde işlenmesi ile elde edilen işlenmiş ürünleri,
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Çiğ süt ve kolostrum için aşağıdaki gereklilikler sağlanır:
a) Süt ve süt ürünlerinin kalitesine ilişkin kriterler,
özel bir mevzuat ile belirlenmiş ise ilgili hükümleri uygulanır.
b) Süt üreten hayvancılık işletmelerinden rastgele
örnekleme ile toplanan temsili sayıdaki süt numunelerinin bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hükümlere uygunluğu kontrol edilir. Bu kontroller aşağıdakilerden herhangi biri tarafından veya onlar adına yürütülebilir.
1) Süt üreten hayvancılık işletmecileri,
2) Sütü toplayan veya işleyen gıda işletmecileri,
3) Gıda işletmecileri grupları,
4) Ulusal veya bölgesel kontrol planı kapsamında
Bakanlık.

c) Süt üreten hayvancılık işletmecisi ve gıda
işletmecisi aşağıdaki gerekliliklere uyar.
1) Süt üreten hayvancılık işletmecisi, çiğ sütün Ek1’deki kriterleri karşılamasını sağlamak için prosedürleri
uygulamaya koyar.

ORDU’DA
ORDU’DA GIDA
GIDA GÜVENLİĞİ
GÜVENLİĞİ

için gereklilikler

Ek-1 Çiğ inek sütü için;
30°C’deki koloni sayısı (her mililitrede) ≤ 100.000 (*)
Somatik hücre sayısı (her mililitrede)

≤ 400.000 (**)

* Ayda en az 2 numune ile 2 aylık bir periyodun yuvarlanmış geometrik ortalaması
** Üretim miktarındaki mevsimsel değişikliklerin dikkate alınması
için Bakanlık tarafından başka bir yöntem belirtilmediği takdirde, ayda en
az 1 numune ile 3 aylık bir periyodun yuvarlanmış geometrik ortalaması

(2) Diğer türlerden elde edilen çiğ süt için;
30 °C’deki koloni sayısı (her mililitrede) ≤ 1.500.000(*)
* Ayda en az 2 numune ile 2 aylık bir periyodun yuvarlanmış geometrik ortalaması

2) İnek dışında diğer türlerden elde edilen çiğ süt
herhangi bir ısıl işlem içermeyen süt ürünlerinin üretimi
için kullanılacaksa, gıda işletmecisi, kullanılan çiğ sütün
Ek-2’deki kriteri karşıladığını temin edecek prosedürleri
uygulamaya koyar.
Ek-2: İnek dışında diğer türlerden elde edilen çiğ
süt herhangi bir ısıl işlem içermeyen süt ürünlerinin üretimi için;
30 °C’deki koloni sayısı (her mililitrede) ≤ 500.000 (*)
* Ayda en az 2 numune ile 2 aylık bir periyodun yuvarlanmış geometrik ortalaması

ç) Gıda işletmecisi, bu bendin (1) ve (2) numaralı
alt bentlerinde belirtilen çiğ sütün piyasaya arzını engellemek için Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının
İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan prosedürleri
oluşturur ve uygulamaya koyar.

www.ordu.tarim.gov.tr
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1) Gıda kodeksi veteriner ilaçları maksimum kalıntı
limitleri mevzuatında yer alan maddelerin herhangi biri
açısından, mevzuatta verilen maksimum kalıntı limitlerini aşan miktarda antibiyotik kalıntısı içeriyorsa çiğ süt
piyasaya sunulamaz.
2) Toplam antibiyotik kalıntılarının toplamı, herhangi izin verilen değeri aşıyorsa, çiğ süt piyasaya sunulamaz.
d) Çiğ süt bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine uygun
olmadığında, gıda işletmecisi Bakanlığı bilgilendirir ve
durumu düzeltmek için önlemler alır.
Süt ürünleri ve kolostrum bazlı ürünlere ilişkin gereklilikler
(1) Süt ürünleri ve kolostrum bazlı ürünlerin
üretiminde kullanılacak çiğ süt ve kolostrum için
aşağıdaki sıcaklık gerekliliklerine uyulur:
a) Gıda işletmecisi, çiğ süt ve kolostrumu üretim
tesisine kabulünde,
1) Sütün 6 °C veya altına hızla soğutulmasını,
2) Kolostrumun 6 °C veya altına hızla soğutulmasını veya dondurulmasını,
işlenene kadar bu sıcaklıkta muhafazasını sağlar.
b) Gıda işletmecisi çiğ süte soğutma işlemini sadece;
1) Sağımdan hemen sonra işlenecekse veya,
2) Üretim tesisine 4 saat içinde kabul edilerek işlenecekse veya,
3) Belirli süt ürünleri veya kolostrum bazlı ürünlerin, üretimine ilişkin teknolojik sebeplerle daha yüksek
bir sıcaklık gerekli ise ve bu duruma Bakanlık tarafından
izin verilmişse uygulamayabilir.
(2) Çiğ süt, kolostrum, süt ürünleri veya kolostrum
bazlı ürünlere uygulanacak olan ısıl işlem için aşağıdaki gerekliliklere uyulur:
a) Gıda işletmecisi, çiğ süt, kolostrum, süt ürünleri
veya kolostrum bazlı ürünleri ısıl işleme tabii tutarken,
Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde (ısıl
işlemle) yer alan gereklilikleri sağlar ve özellikle aşağıda
tanımlanan işlemlerden birini kullandığında, belirtilen
değerlere uyar.
1) Pastörizasyon; en az 72 °C’de 15 saniye uygulanan kısa süreli yüksek sıcaklık veya en az 63 °C’de 30
dakika uygulanan uzun süreli düşük sıcaklık veya eşdeğer etkiyi sağlayan diğer zaman-sıcaklık koşullarının
kombinasyonunu içeren ve bu uygulamalardan hemen
sonra alkali fosfataz testi yapıldığında ürünlerin negatif
reaksiyon gösterdiği işlemdir.
2) Ultra yüksek sıcaklık/UHT; kısa süreli yüksek
sıcaklığın aralıksız akışını içeren 135 °C’den az olmayan
uygun sıcaklık-zaman kombinasyonunda aseptik olarak
kapatılmış ambalajlarda, oda sıcaklığında muhafaza
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edildiğinde işlenmiş üründe canlı mikroorganizma veya
gelişim kabiliyetine sahip sporların olmadığını ve uygulanan ısıl işlemin yeterliliğini gösteren, kapalı ambalajların 30 °C’de 15 gün veya 55 °C’de 7 gün inkübasyonundan veya farklı bir yöntemin uygulanmasından
sonra ürünlerin mikrobiyolojik olarak stabil kaldığını
garanti eden işlemdir.
b) Gıda işletmecisi, süt ve kolostrumu ısıl işleme tabii tutup, tutmayacağına karar verirken
aşağıdaki hususları dikkate alır;
1) Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde yer alan tehlike
analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkeleri uyarınca
geliştirilen prosedürlere uyar.
2) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelik ile Hayvansal Gıdaların Resmi
Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen
Yönetmeliğe uygun olarak işletmelerin onaylanması
veya kontrollerin gerçekleştirilmesi sırasında Bakanlıkça
istenen ilave şartlara uyar.
(3) Süt ürünleri üreten işletmelerde kullanılacak olan çiğ ve ısıl işlem görmüş inek sütü için
aşağıdaki gerekliliklere uyulur:
a) Süt ürünleri üreten gıda işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayalı
prosedürlerde belirlenmiş kabul süresi aşıldığında, ısıl
işlem uygulanmadan hemen önce aşağıda belirtilen kriterleri sağlamak için gerekli prosedürleri uygular.
1) Süt ürünlerinin hazırlanmasında kullanılacak çiğ
inek sütü 30 °C’de her mililitrede 300.000’den az koloni sayısına sahip olmalıdır.
2) Süt ürünleri üretiminde kullanılacak ısıl işlem görmüş inek sütü 30 °C’de her mililitrede 100.000’den az
koloni sayısına sahip olmalıdır.
b) Bu fıkranın (a) bendinde yer alan kriterlerin karşılanmadığı durumda süt ürünleri üreten gıda işletmecisi Bakanlığı bilgilendirir ve bu durumu düzeltmek için
tedbir alır.

Gıda kodeksi veteriner ilaçları
maksimum kalıntı limitleri
mevzuatında yer alan maddelerin
herhangi biri açısından,
mevzuatta verilen maksimum
kalıntı limitlerini aşan miktarda
antibiyotik kalıntısı içeriyorsa çiğ
süt piyasaya sunulamaz.
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Peynirde

Mikotoksinler ve Önemi
Prof. Dr. Metin YILDIRIM - Arş. Gör. Ezgi DEMİR ÖZER
U.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

S

ütün peynir kültürü varlığında peynir mayası veya
asit ile pıhtılaştırılması sonucu oluşan jelin parçalanması, süzülmesi, tuzlanması ve şekil verilmesiyle
elde edilen yüksek besin değerine sahip ürüne peynir
adı verilmektedir. Her yaştan tüketici tarafından sevilerek yenilen ve sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip
olan peynirde karşılaşılan en önemli toksikolojik risk
mikotoksinlerin bulaşmasıdır. Peynir, süt ürünleri arasında küf gelişimine en hassas olanıdır. Birçok peynir çeşidi mikotoksin üreticisi olsun veya olmasın küf gelişimi
için çok uygun bir ortam konumundadır.
İlk kez 1962 yılında küflenmiş yerfıstığı küspesiyle
beslenen 100 000 adet hindi palazının ölümü sonrasında tespit edilen mikotoksinler, gıda maddelerinde gelişen küfler, özellikle Aspergillus, Fusarium ve Penicillium
cinslerine ait türler tarafından üretilen toksik bileşiklerdir. Mikotoksin üreten küfler bitki, hava ve toprakta
doğal olarak bulunurlar. Mikotoksinler küf gelişimi sırasında ikincil metabolitler olarak üretilirler ve genellikle
küçük moleküler ağırlığa sahip bileşiklerdir.
Günümüzde yaklaşık 300 çeşit mikotoksin izole edilmiş
olup bunlar sindirim yoluyla alındığında insan ve hayvanlarda zehirlenmelere ve ölümlere yol açabilmektedir. Peynirde karşılaşılan en tehlikeli mikotoksinlerin
okratoksin ve aflatoksin M1 olduğu belirtilmiştir.
Peynirlerde mikotoksin üretimi gerçekleştikten sonra
toksinin ne kadar dayanıklı olduğu daha önemli hale
gelmektedir. Bu bakımdan peynirlerde karşılaşılan

mikotoksinlerden en kararlı olanları sitrinin, peniterm A,
rokfortin C, sterigmatosistin ve aflatoksinlerdir. Patulin,
penisilik asit ve PR toksin ise peynirde kararlı değildirler.
Bu makalede peynirlerde karşılaşılan küfler, bunlar
tarafından üretilen mikotoksinler, mikotoksinlerin üretilme nedenleri ve üretilmelerini engelleme yolları açıklanmıştır.
Peynirlerde Karşılaşılan Küfler
Olgunlaşmaya yardımcı kültür şeklinde bilinçli olarak ilave edilenler, süt, maya ve tuz gibi hammaddelerden oluşan bulaşmalar ve çevreden oluşan bulaşmalar
olmak üzere peynirlerde tespit edilen küflerin üç farklı
kaynağı bulunmaktadır. Araştırmacılar inek sütünün en
az 15 farklı küf cinsi içerdiğini bildirmişlerdir. Yapılan
çalışmalar, peynirlerde en çok karşılaşılan küflerin
Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Geotrichum,
Mucor ve Trichoderma cinsleri olduğunu göstermiştir.
Diğer fermente gıdalarda olduğu gibi peynir üretiminde de mikroorganizmalar önemli bir yere sahiptir.
Laktik asit bakterileri, mayalar ve küfler peynirlerin yapısal ve duyusal niteliklerinin gelişmesini sağlarlar. Özellikle yüzeyden ve içeriden küf aktivitesiyle olgunlaşan peynirlerde küflerin büyük bir önemi vardır. Peynirde küflerin metabolik aktiviteleriyle protein ve yağ gibi süt bileşenlerini parçalaması yapı ve lezzet gelişimine katkıda
bulunur. P. camemberti, P. roqueforti, Mucorfuscus, M.
lanceolatus, G. candidum, Fusariumdomesticum,
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Sporendonemacasei, Scopulariopsisflava ve S. Fusca
küf esaslı peynir kültürleri arasında en yaygın kullanılanlardır.
Peynirlerde karşılaşılan küfleri bulaşanlar veya
olgunlaşmaya yardımcı kültürler şeklinde sınıflandırmak
herzaman doğru olmamaktadır. Örneğin P. Roqueforti
mavi damarlı peynirlerde kültür olarak kullanılırken,
kaşar gibi peynirlerde bulaşan olarak değerlendirilmektedir. Peynirlerde bulaşan olarak değerlendirilen küflerin gelişmesi lezzet ve görünüş kusurlarına yol açabildiği gibi toksik potansiyele sahip ikincil metabolitlerden
mikotoksinlerin üretimine de neden olabilmektedir.
Peynirlerde Tespit Edilen Mikotoksinler
Peynirlerde mikotoksin varlığına dair ilk çalışmalar
1960’lı yıllarda gerçekleştirilmiş ve bu yöndeki çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Peynirlerde tespit edilen mikotoksinlerin kaynağı ya üretimde kullanılan bulaşık sütteki mikotoksinlerdir (dolaylı kaynak) ya
da kültür olarak kullanılan veya çevreden bulaşan küfler tarafından üretilen mikotoksinlerdir (direkt kaynak).
Peynirlerde saptanan mikotoksinlerin bazıları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Peynirlerde tespit edilen bazı mikotoksinler
Mikotoksin
Aflatoksin M1
Agroklavin Festuklavin
İsofumigaklavin A
İsofumigaklavin B
Mikofenolik asit
Okratoksin
Patulin
Peniterm A
Penisilik asit
PR toksin
Rokfortin C
Siklopiazonik asit
Sitrinin
Sterigmatosistin
Vomitoksin
Zearalenon
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Saptanan Peynir Çeşitleri
Beyaz peynir
Cabrales peyniri
Camembert peyniri
Cantal peyniri
Civil peyniri
Cheddar peyniri
Danish Blue Peyniri
Edam peyniri
Feta peyniri
Gorgonzola peyniri
Gouda peyniri
Manchego peyniri
Lor peyniri
Karish peyniri
Kaşar peynir
Krem peyniri
Parmesan peyniri
Prato peyniri
Roquefort peyniri
Stilton peyniri
Swiss peyniri
Taleggio peyniri
Teleme peyniri
Tulum peyniri
Van otlu peyniri
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a. Küf bulaşması sonucunda peynirlerde saptanan mikotoksinler
• Aflatoksinler: Aflatoksinler belirli Aspergillus
türleri tarafından üretilmektedir. B1, B2, G1 ve G2
olmak üzere 4 temel üyesi bulunan aflatoksinlerin en
tehlikelisi ve en sık karşılaşılan formu B1’dir. Küf gelişiminin arttığı uygun olmayan hasat sonrası depolama
koşulları yüksek aflatoksin üretimine yol açmaktadır. Bu
ürünlerin hayvan yemi olarak kullanılması durumunda
ise aflatoksinler dönüşüme uğrayarak süte geçmektedir. Bu yüzden hayvan yemlerindeki aflatoksinler süt
endüstrisi için önemli bir bulaşı kaynağı konumundadır.
Aflatoksin B1 içeren yemlerle beslenen hayvanlar bu
toksini karaciğerlerinde dönüşüme uğratarak yaklaşık
100:1 oranında sütlerine aflatoksin M1 şeklinde geçirmektedirler. Bu sütlerin peynir üretiminde kullanılması
sonucunda da peynirde aflatoksin M1’e rastlanmaktadır. Aflatoksinlerin temel hedefi karaciğer olup, safra
tuzlarının artışı, yağlanma ve doku hasarları sonucu
karaciğer kanserine yol açmaktadır. Ayrıca böbrek, akciğer, kalp ve dalak gibi diğer organları da etkileyebilmektedir. Aflatoksinler DNA hasarına, hasarların onarımının gecikmesine ve genlerin nükleotit bileşiminin
değişmesine neden olabilmektedir. Uluslararası Kanser
Araştırma Ajansı, aflatoksin B1’i insanda kansere neden
olduğu kanıtlanmış maddeler grubuna dâhil etmiştir.
Beyaz peynir, Kaşar peyniri, Civil peyniri ve Tulum peyniri gibi birçok farklı peynir çeşidi aflatoksin M1 içermesine karşın çok düşük düzeylerde bulunması nedeniyle
peynirlerin insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı
bildirilmiştir. Ancak aflatoksin M1’in insanlar için muhtemel kanserojenler arasında yer alması birçok ülkede süt
ve ürünlerindeki düzeyi ile ilgili sınırlamalar getirilmesine yol açmıştır.
• Sterigmatosistin: Yapısal olarak aflatoksine
benzer olmasına karşın sterigmatosistin daha az toksiktir. Bu mikotoksin bazı Aspergillus türleri tarafından üre-

çok düşük düzeylerde de olsa okratoksin varlığı belirlenmiştir. Okratoksinin Balkan endemik nefropatisi olarak
bilinen kronik böbrek rahatsızlığına ve idrar yolları
tümörlerine yol açtığı düşünülmektedir. Ancak peynir
tüketimiyle vücuda alınan okratoksin miktarının, tahıl ve
tahıl ürünlerine kıyasla çok düşük olduğu bilinmektedir.
• Zearalenon: Fusarium culmorum, F. graminearum, F. roseum ve F. crookwellense tarafından üretilen
yaygın olarak mısır ve yüksek nem içerikli samanda
görülen bir mikotoksindir. Yüksek miktarda zearalenon
içeren yemleri tüketen hayvanların sütlerine söz konusu
toksini geçirebildikleri bu yüzden de çiğ ve pastörize
süt, süttozu ve peynirde zearalenon bulunabileceği
belirtilmektedir.
Kontrolsüz küf gelişiminin peynirlerde mikotoksin
üretimine yol açabileceği, ancak peynir yüzeyinde gözlenen küf gelişiminin otomatik olarak peynirde mikotoksin bulunacağı anlamına gelmeyeceği bilinmelidir.
b. Peynir üretiminde kültür olarak kullanılan
P. roqueforti ve P. Camemberti tarafından üretilen mikotoksinler
Peynir üretimi sırasında görünüş, yapı ve lezzet
gelişimi için kullanılan ticari küf kültürlerinin mikotoksin
üretmesi de risk oluşturmaktadır. Olgunlaşmasında küf
kullanılan peynirler. P. camemberti’nin kullanıldığı
Camembert ve Brie gibi yumuşak peynirler ve P. roqueforti’nin kullanıldığı Stilton, Roquefort, Gorgonzola,
Cantal, Danish Blue ve Cabrales gibi mavi damarlı peynirler olmak üzere iki grup altında toplanabilir. P.
camemberti ve P. roqueforti küflü peynirlerin üretiminde çok uzun yıllardır kullanılmakla birlikte bu küflerin
her ikisi de potansiyel mikotoksin üreticisi olarak bilinmektedir. Ancak peynir üretim tekniği ve depolama
koşulları nedeniyle bu küfler sadece çok düşük düzeylerde mikotoksin üretmektedirler.
1. P. roqueforti
• Rokfortin C: Penicillium üyeleri tarafından üretilen en yaygın mikotoksindir. Ayrıca P. roqueforti türü
içerisinde yer alan suşlardan incelenenlerin tamamının
rokfortin C ve bunun ön formu olan rokfortin D ürettiği de görülmüştür. Tulum peynirine inoküle edilen
P.roqueforti’nin mikotoksin üretme yeteneğindeki suşlarının 5°C’de bile rokfortin C ürettikleri saptanmıştır.
Rokfortin C’nin nörotoksik olduğu bildirilmektedir.
• Mikofenolik asit: Mavi damarlı peynirlerde P.
roqueforti tarafından mikofenolik asit üretildiğine yönelik bilgiler söz konusudur. Mikofenolik asit bir mikotoksin olmasına karşın bazı hastalıklar için de önemli bir ilaç
konumundadır. Günümüzde böbrek, kalp ve karaciğer
nakillerinde organ reddini önlemek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılmaktadır. Memeliler
üzerindeki toksik etkisi düşüktür. Mikofenolik aside belirli bir süre maruz kalınması halinde mikofenolik asit
savunma sistemini zayıflatarak bakteriyel enfeksiyonlara
yol açma potansiyeline sahiptir. Bu mikotoksinin kromo-
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tilmektedir. A. versicolor ile bulaşmış peynirlerde sterigmatosistin tespit edilmiştir. Hollanda’da Gouda ve
Edam peynirlerinin olgunlaşması sırasında sterigmatosistin oluşumu gözlenmiştir. Bulaşık peynirdeki sterigmatosistin düzeyi farklı depolama sıcaklıklarında (18°C
ile +16°C arasında) 3 ay süreyle sabit kalmıştır. Ancak
olgunlaşma aşamasında kullanılan düşük depolama
sıcaklıkları (5 -7°C) A. Versicolor gelişimini ve sterigmatosistin üretimini engellemiştir. Bu sıcaklıklarda peynir
yüzeyindeki küfler aflatoksin ve sterigmatosistin üretmeyen
Penicillium
türlerinden
oluşmaktadır.
Sterigmatosistin karaciğerdeki enzimler tarafından strigmatosistin -1-2-epoksite dönüştürülerek aktive edilir.
Aktive edilmiş hali DNA’lara kovalent olarak bağlanarak
birçok farklı tümörün oluşumuna yol açmaktadır.
• Sitrinin: P. camemberti’nin bazı suşları da dahil
olmak üzere Penicillium ve Aspergillus cinsleri tarafından üretilmektedir. P. citrinum, P. viridicatum, P.
expansum, P. verrucosum, A. carneus, A. niveus ve A.
terreus’un en önemli sitrinin üretici küfler olduğu bildirilmiştir. Ancak Aspergillus candidus’un da laboratuvar
koşullarında sitrinin üretebildiği belirlenmiştir. Peynirde
sadece P. citrinumve P. verrucosum’un sitrinin ürettiği
bilinmektedir. P. verrucosum her iki mikotoksini de üretme yeteneğine sahip olduğu için sitrinin çoğunlukla
okratoksin ile birlikte bulunur. Hayvanlarla yapılan çalışmaların tamamında sitrinin böbrekler üzerine toksik etki
(nefrotoksik) oluşturmuştur.
• Okratoksin: Bazı Aspergillus ve Penicillium cinsleri tarafından üretilmektedir. Okratoksin tahıl, ekmek,
bira, et ve peynir ürünleri de dahil olmak üzere birçok
üründe tespit edilmiştir. Bu toksine ilk olarak Aspergillus
ochraceus’da rastlanmıştır. Özellikle domuz ve tavuklarda nefrotoksik etkiye sahiptir. Sayısı yirminin üzerinde
bulunan okratoksin türevleri arasında en çok üretileni
ve en toksik olanı okratoksin A’dır. Bazı ticari mavi
damarlı peynir çeşitlerinde (Gorgonzola ve Roquefort)
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zomda anomaliye neden olduğu da bildirilmiştir.
• PR toksin: P. roqueforti tarafından üretilen bir
diğer mikotoksin PR toksindir. Peynirdeki amonyak,
aminler, amino asitler, kazein ve parçalanma ürünleri
PR toksinin daha az toksik etkiye sahip formu olan PR
imine dönüşümüne yol açmaktadırlar.
• Diğer mikotoksinler: Peynirde P. roqueforti
tarafından isofumigaklavin A ve B, festuklavin ve agroklavin olarak adlandırılan mikotoksinler de üretilmektedir.
2. P. camemberti
• Siklopiazonik asit: P. cyclopium ve P. camemberti suşları ile bazı Aspergillus türleri tarafından üretilmektedir. Siklopiazonik asit süt hayvanı tarafından süte
geçirilen birkaç mikotoksinden birisidir. Köpek, sıçan,
domuz, koyun ve tavuklarda siklopiazonik asidin klinik
belirtileri kilo kaybı, ishal, su kaybı ve ölüm şeklindedir.
İnsanlarda siklopiazonik asit akut sinir sistemi problemlerine yol açmaktadır.
Genel olarak peynir çeşidiyle ilişkili bir şekilde peynirlerde çok farklı mikotoksinlerin oldukça değişken
konsantrasyonlarda bulunduğu söylenebilir. Ancak
bulaşık peynirlerin tüketilmesiyle insanlarda oluşan sağlık problemlerine ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır
Peynirde Küflerin Mikotoksin Üretme
Nedenleri
Küf hücrelerinin peynirde mikotoksin oluşturma
nedenlerinin anlaşılmasıyla peynirde mikotoksin üretimine engel olabilecek stratejilerin geliştirilmesi mümkün hale gelecektir.
a. Diğer mikroorganizmalara üstünlük sağlama
Doğal moleküller olan mikotoksinlerin, kompleks
bir ekosistem içerisindeki üretici küflere iletişimde ve
rakip organizmaların gelişimini ve çoğalmasını önleyerek hayatta kalma yarışında avantaj sağladıkları düşünülmektedir. Mikotoksinlerin üretimi için ortamda yarışmacı organizmaların bulunması gerektiği bildirilmiştir.
Bu durum A. flavus’un yarışmanın olmadığı ortamlarda
birkaç nesil sonrasında AF üretme yeteneğini kaybetmesi ile doğrulanmıştır. Mikro veya makro besin elementlerinin yetersizliği ya da diğer küflerle olan yarışma
ise AF üretme yeteneğinin devamını sağlamıştır.
Peynirde kültür küfleri ve bozulma etmeni küfler bakteri ve mayalarla yarışma içerisinde olduklarından mikotoksin üretebilirler. Örneğin mikotoksinlerden biri olan
rokfortinin Gram pozitif bakterilere karşı bakteriyostatik
etkiye sahip olduğu ve böylece üretici küfe avantaj sağladığı gösterilmiştir.
b. Ortam şartlarına uyum sağlama
Küfler çevreye uyum sağlamak için mikotoksin üretebilmektedirler. Örneğin P. Nordicum ve P.
Verrucosum tarafından okratoksin sentezi bunların yüksek tuz konsantrasyonlarına uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Okratoksin molekülünün yapısında bir
adet klor atomu bulunduğundan okratoksin üretimi
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hücreden sürekli olarak klor uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak okratoksin üreticisi mikroorganizma
yüksek tuz konsantrasyonlarında daha rekabetçi bir
konuma gelmektedir. Peynirin yüksek oranda tuz içermesi de peynirde okratoksin üretimini teşvik edebilir.
c. Ortamdaki toksik maddelerin giderilmesini
sağlama
Mikotoksinlerin aktif oksijen türlerinden hücreyi
koruduğu bildirilmiştir. Küfler aerobik mikroorganizmalar oldukları için hücre zarına ve metabolizmaya zarar
verebilen aktif oksijen türlerini üretebilmektedir.
Genellikle hücreler antioksidan üretimini arttırarak veya
mikotoksinler gibi ikincil metabolitlerin üretimini sağlayarak oksidatif strese dayanabilirler. Peynirde laktik asit
bakterilerinin büyük bir kısmı oksijen varlığında hidrojen
peroksit gibi okside edici bileşikler üretebilmektedir. Bu
okside edici bileşiklerin etkisinden korunmak için ortamdaki küfler mikotoksin üretimine başlayabilirler.
Peynirde Mikotoksin Biyosentezini Etkileyen
Faktörler
Gıdalarda küf gelişimi ve mikotoksin üretimi biyolojik ve biyolojik olmayan birçok faktörden etkilenmektedir. Küf cinsinin mikotoksin üretme kapasitesi, fizyolojik
durumu ve peynir mikroflorasının diğer üyeleri ile olan
etkileşimi biyolojik faktörlerdir. Peynir üretimi ve çevre
ile ilgili değişkenler ise biyolojik olmayan temel faktörlerdir. Sıcaklık, bağıl nem, olgunlaşma süresi, depolama
atmosferi, peynirin kimyasal bileşimi, pH değeri, su aktivitesi ve redoks potansiyeli biyolojik olmayan faktörler
kapsamındadır.

• Mikotoksin üretimi üzerine sıcaklık, su aktivitesi, pH ve atmosfer bileşiminin etkisi. İster bulaşan isterse kültür olarak kullanılan küfler olsun mikotoksin üretimi ile depolama sıcaklığı arasında ters bir ilişki
bulunmaktadır. Buzdolabı koşullarında üretim çok
düşük veya hiç yokken, 12°C’de orta ve 20-25°C’de en
yüksek düzeyde mikotoksin üretimi gözlenmiştir. Düşük
sıcaklıklar çoğunlukla küf gelişimini de etkilediğinden
bu durum şaşırtıcı değildir. Peynirde bulunan küflerin
mikotoksin üretimi üzerine su aktivitesi ve pH’nın etkisi
konusunda çok az bilgi mevcuttur. Peynirde gelişebilen
küflerin çoğunluğu tuza dayanıklı ve düşük su aktivitesi
değerlerinde gelişebilme yeteneğindedirler. Ancak bu
faktörlerin etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Depolama atmosferinin gaz bileşimi de peynirde bulunan küflerin mikotoksin üretmeleri üzerine önemli etkiye sahiptirler. Modifiye atmosfer
paketleme tekniği, azaltılmış oksijen ve yükseltilmiş karbondioksit koşullarında giderek artan bir oranda peynirde bozukluk yapan küflerin gelişimini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Azaltılmış oksijen ve yükseltilmiş karbondioksit modifiye atmosfer koşullarında A. flavus, P.
roqueforti ve P. Commune tarafından Cheddar peynirinde mikotoksin üretimi önemli ölçüde azaltılmıştır.
b. Mikotoksin üretimi üzerine biyolojik faktörlerin etkisi
Üretilen mikotoksin miktarı ve çeşidi suşa bağımlı bir
özelliktir. Bu nedenle peynir üretiminde kültür olarak kullanılan küflerden P. roqueforti ve P. camemberti suşlarının mikotoksin üretme yetenekleri de değişkenlik göstermektedir. Mikroorganizmalar arası etkileşim peynir kalitesi ve güvenliği açasından önemli bir role sahiptir.
Peynirin mikroflorası ya da koruyucu kültür kullanılması
mikotoksin üretici kontamine küflerin gelişimi dolayısıyla
mikotoksin üretimi için sınırlayıcı faktörler olabilirler.
Biyolojik ve biyolojik olmayan faktörlerin küf gelişimi ve bunlar tarafından mikotoksin üretimi üzerine etkileri konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Peynirde Mikotoksin Oluşumunun
Engellenmesi
Peynirde mikotoksin üretici küflerin etkisi düşük ve
üretici olmayan küfler diğerlerine baskın gelmektedirler.
İlave olarak eğer peynir düşük sıcaklıklarda (5-7°C)
depolanır ise mikotoksin üretimi için de zayıf bir besi
ortamı oluşturur. Ancak riskin düşük olduğu değerlendirilse bile kontrol altında tutulması gereklidir. Bu yüzden ilk hedef sütte mikotoksin bulunmasını engellemektir. Sonra peynir üretimi sırasında ve tüketilinceye kadarki depolama aşamalarında potansiyel mikotoksin üreticisi küflerin kontaminasyonu engellenmeli ve olgunlaşmayı sağlamak üzere kullanılan küf kültürünün mikotoksin üreticisi olmaması sağlanmalıdır.
a. Sütte mikotoksin oluşumunun engellenmesi
Yemde ve sonuçta da sütte mikotoksin bulunmasından kaçınmak için iyi hayvan besleme uygulamaları
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a. Mikotoksin üretimi üzerine besin elementlerinin etkisi
Genellikle gıdanın kimyasal bileşiminin mikotoksin
üretimi üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu kabul
edilir. Peynirin mikotoksin üretimine uygun bir gıda
olup olmadığına dair çelişkili görüşler bulunmaktadır.
Bazı çalışmalarda peynirin karbon/azot oranının ve
olgunlaşma sıcaklığının düşüklüğü nedeniyle mikotoksin üretimi için fakir bir besi ortamı olduğu bildirilmiştir.
Ancak ortamda besin öğelerinin yeterli düzeyde bulunması bir küf türü tarafından yüksek düzeyde mikotoksin
üretilmesini açıklamak için tek başına yeterli değildir.
Peynirde mikotoksin üretimini düzenleyen faktörler ve
bunların etkileşimi hakkında çok fazla bilgi mevcut
değildir. Sonuç olarak peynirin mikotoksin üretimi için
besin öğeleri bakımından fakir bir ortam olduğu söylenemez. Bir küfün peynirde mikotoksin üretme yeteneği
daha çok cins veya tür spesifik olmasıyla ilişkilidir. Ayrıca
bir küf suşu tarafından mikotoksin üretimi besi ortamı
bileşiminin yanı sıra aşağıda açıklanan iç ve dış faktörlere de bağlıdır.
• Mikotoksin üretimi üzerine tuzun etkisi:
Peynirde tuz lezzete katkıda bulunurken koruyucu olarak da görev yapar. Ayrıca peynirin duyusal niteliklerine
önemli düzeyde katkıda bulunan tuza dayanıklı mikroorganizmaların gelişimini de destekler. Mavi damarlı
peynirlerde tuz miktarı ile rokfortin C üretimi arasında
pozitif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
Ancak çok sayıda değişken iç faktörün
bulunması nedeniyle sonraki çalışmalarda tuzun tek başına bu etkiyi oluşturup oluşturmadığı belirlenememiştir.

19

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ
20

gereklidir. Mikotoksin üretme yeteneğindeki küfler bitkisel ürünlerde hasat öncesinde, taşıma ve depolama
aşamalarında ve yeme dönüştürme sırasında bile gelişebilirler. Hasat ve hasat sonrası aşamalarda mikotoksin
oluşumunun kontrolü, erken hasat, toprak partiküllerinin bulunmasının engellenmesi, küf gelişimine olanak
sağlayan zarar görmüş tanelerin uzaklaştırılması, depolama sırasında düşük su içeriği (kritik sınır %14 su
oranı), uygun depolama sıcaklıkları ve havalandırma
işlemlerini kapsamaktadır.
Süt üreticisi hayvanlar mikotoksinler için belirli bir
bariyer oluşturmaktadırlar. Sağlıklı süt hayvanının
işkembesindeki mikroorganizmalar deoksinivalenol,
zearalenon gibi farklı mikotoksinllerin zararsız metabolitlere biyolojik olarak dönüşümünü sağlamaktadırlar. Bu
nedenle süt genellikle düşük konsantrasyonlarda mikotoksin içermektedir.
b. Peynirde mikotoksin üreticisi küflerin
bulunmasının ve gelişmesinin önüne geçilmesi
Gıda zincirinin bütün aşamalarında iyi hijyen ve
sanitasyon uygulamaları peynirde küf bulunmasını ve
gelişmesini minimize edecektir.
• Soğuk depolama: Mikotoksin oluşumundan
korunmak için soğuk depolama (5-7°C) önemli bir aşamadır. Bu sıcaklıklarda gelişebilen tek küf cinsi
Penicillium’dur. Tüketiciler diğer koruma teknikleri
uygulamaksızın peynirleri oda sıcaklığında bekletmemelidirler.
• Kimyasal koruyucular: Mikotoksin oluşumunu
kontrol etmek için kimyasal koruyucular kullanılabilir.
Peynirde natamisin, sorbik asit, benzoik asit ve propiyonik asit gibi bileşikler en yaygın kullanılan koruyuculardır. Küf gelişimini önlemek için yüksek tuz konsantrasyonu da kullanılabilir.
• Oksijenin uzaklaştırılması: Küfler aerobik oldukları için düşük oksijen konsantrasyonu uygulanarak küf
gelişimi ve mikotoksin oluşumu minimize edilebilir. Bu
nedenle vakum paketleme de küf gelişimini ve mikotoksin üretimini önlemek için kullanılabilir.
Peynirde küf gelişimini kontrol altına alabilmek için
bazı bitki özütleri ve mikroorganizmalar da kullanılabilmektedir.
c. Mikotoksin üretmeyen küflerin kültür olarak kullanılması
Küfle olgunlaştırılan peynirlerde kullanılacak küfler
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mikotoksin üretmeyen suşlar arasından seçilmelidir. P.
camemberti ve P. roqueforti suşları arasında mikotoksin
üretmeyenler belirlenebilir. Gen mühendisliği ile mikotoksin üretiminden sorumlu genin inaktivasyonu sağlanabilir. Ancak genetik olarak modifiye edilmiş organizmalara karşı olan tutum gözardı edilmemelidir.
Sonuç
Peynirde en kararlı mikotoksinler aflatoksin, sitrinin,
siklopiazonik asit, rokfortin C, sterigmatosistin ve mikofenolik asittir. Patulin, penisilik asit ve PR toksinini de içeren diğer mikotoksinler peynirin mikroaerofilik koşullarına dayanıklı değillerdir. Hayvan beslenmesinde kullanılan yemlere özen gösterilmesi, sağım, depolama ve
peynir üretimi esnasında hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması mikotoksin içermeyen bir peynir üretimi
için zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca olgunlaştırıcı küflerin etkin seçimi ve hazırlanması, peynirin soğukta
depolanması ve uygun paketleme tekniği uygulanması
da küf bulaşmasını ve çoğalmasını engellemek açısından önemlidir. Mikotoksin riskinden korunmak için kendiliğinden küflenen peynirlerin tüketilmesinden kaçınılması büyük önem taşımaktadır.
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Keçi Sütünün
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K

eçi sütü, diğer hayvansal sütlerle kıyaslandığında
besinsel değeri ve biyoyarayışlılığı, hazım kolaylığı,
bazı sağlık sorunları üzerine olumlu etkileri, inek
sütüne alerjisi olan bazı bireylerde alerjik reaksiyon vermemesi, anne sütüne bazı benzerlikler göstermesi gibi
konularla özellikle son yıllarda dünya gündemine oturmuştur. Besinsel özellikleri ve sağlık üzerine etkileri
dışında da keçi sütü ürünleri kendine özgü tat ve aromatik yapılarıyla özel ilgi ve değer görmektedir.

Keçi sütünün besin öğeleri tabloda inek ve anne
sütüyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Keçi sütünde
toplam yağ miktarı inek sütüne benzerdir. Ancak yağın
kompozisyonu hayvanın beslenme şekline de bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.
Keçi sütü yağı ile inek sütü yağı arasında iki temel
farklılık bulunmaktadır. Birincisi keçi sütü yağı daha
küçük kürecikler halindedir ve aglütinin içermediğinden üstte topaklanmaz, inek sütüne kıyasla sütte daha
homojen bir dağılım göstermektedir.

Tablo: Keçi, İnek ve Anne Sütlerinin Bileşimi (Jandal, 1996)
Bileşen (%)

Keçi Sütü

İnek Sütü

Anne Sütü

Yağ

3,8

3,67

3,67-4,70

Yağsız kuru madde

8,68

9,02

8,90

Laktoz

4,08

4,78

6,92

Toplam Protein

2,9

3,23

1,1

Kazein

2,47

2,63

0,4

Serum proteinleri

0,43

0,6

0,7

Kül

0,79

0,73

0,31

Kalsiyum (Ca)

0,194

0,184

0,042

Fosfor (P)

0,270

0,235

0,06

Klor (Cl)

0,154

0,105

0,06

A Vitamini (IU/g yağ)

39

21

32

B1 Vitamini (mg/100 ml)

68

45

17

B12 Vitamini (mg/100 ml)

210

159

26

C Vitamini (mg/100 ml)

20

2

3,6

D Vitamini (IU/g yağ)

0,7

0,7

0,27

Enerji (kal/100 ml)

70

69

68

Keçi ve inek sütü yağları arasındaki ikinci temel farklılık yağ asitleri
kompozisyonudur. Keçi sütünde çok
daha yüksek oranda orta zincir
uzunluğunda yağ asitleri bulunmaktadır. Bu yağ asitleri keçi sütüne
özgü tat ve aromada etkili olan caproic (C6:0), caprilic (C8:0) ve capric
asitlerdir (C10:0). Keçi sütünde baskın olarak bulunan, dolayısıyla keçi
sütü karakteristiğini yansıtan bu yağ
asitlerinin isimleri de keçi anlamına
gelen “caprine” kelimesinden türetilmiştir.
Karbonhidrat içeriğine bakıldığında keçi sütü genellikle inek sütünden daha düşük miktarda laktoz içermektedir.
Keçi sütündeki proteinler miktar
olarak inek sütünden farklılık göstermemektedir. Ancak, protein fraksiyonları ve bu proteinlerin bazı özellikleri önemli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, keçi sütünden peynir, yoğurt yapımı gibi bazı süt ürün-
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lerinin üretimine de yansımaktadır. Esansiyel aminoasitlerden treonin, izolösin, lizin, sistein, tirozin ve valin
bakımından keçi sütü inek sütünden zengindir. Keçi
sütü mineral madde miktarına bakıldığında; kalsiyum,
fosfor ve potasyum miktarı inek sütünden yüksektir.
Sütteki minör bileşenler bakımından keçi sütünün inek
sütüne kıyasla farkı daha dramatik bulunmuştur. Minör
bileşenler sütte çok az miktarda bulunmalarına karşın,
vücutta metabolik, immünolojik ve fizyolojik fonksiyonlara katkıları önemlidir. Keçi sütü, inek sütüne benzer
amino asit profiline sahiptir. İnek sütünden ve anne
sütünden daha düşük sistein amino asidi içermekle birlikte metionin konsantrasyonuyla birlikte hesaba katıldığında anne sütüne eşdeğerdir. Keçi sütünde bulunan
serbest amino asitlerin başlıcaları; taurin, glisin ve glutamik asittir. Taurin keçi sütünde inek sütüne kıyasla 2040 kat fazla bulunmaktadır. Diğer azotlu bileşiklerden
nükleotitler bakımından keçi sütü, anne sütüne eşdeğer zenginliktedir. Oligosakkaritler bakımından keçi
sütü, inek sütünden 4-5 kat zengin olmasına rağmen,
anne sütünden oldukça düşük seviyededir. Bununla
birlikte, keçi sütü oligosakkaritleri, inek ve koyun sütlerinden farklı olarak, anne sütüne benzer bir profil göstermektedir.

HAZIM KOLAYLIĞI VE BİYOYARAYIŞLILIK
BAKIMINDAN KEÇİ SÜTÜ
Yapılan çalışmalar, keçi sütü sindiriminin inek
sütünden farklılıklar taşıdığını göstermiştir. Keçi sütünde
yağ küreciklerinin küçük, orta zincir uzunluğundaki trigliserit oranının yüksek olması sindirimi ve emilimi kolaylaştırmaktadır. Besin emilimi sorunu olan 64 yenidoğanla yapılan bir çalışmada, inek sütü yerine keçi sütü
verilen bebeklerde bağırsakta yağ emiliminin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Keçi sütü proteinleri, inek
sütünden daha yumuşak ve ince yapıda pıhtı oluşturmaktadır. Keçi sütü proteinlerindeki yapısal farklılıklar
sindirilebilirliğini olumlu yönde etkilemiştir. Süt protein-
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lerinden µs1-kazein düşük oranda olan ya da hiç
bulunmayan keçi sütlerinin daha kolay sindirilebildiği
görülmüştür. Keçi sütü b-laktoglobulininin insan gastrik
ve duodonal sıvılarının içinde sindirilebilirliğine bakıldığında, sindirilmeden kalan kısmı %23 iken, inek sütü
b-laktoglobulininin %83’lük kısmı sindirilmeden kalmıştır. Sütte bulunan protein, azotlu bileşikler ve fosfatlar
tampon özellik göstermekte, ortam asitlik artışını tamponlayıcı etkidedirler. Keçi sütü tampon kapasitesi,
daha yüksek miktarda azotlu bileşen ve fosfat içermesi
nedeniyle inek sütünden yüksek bulunmuştur. Bu
sebeple keçi sütü, inek sütüne kıyasla mide asitliğini
daha iyi nötralize etmekte, bu durum sindirimi olumlu
etkileyebilmektedir.
5 ay süresince 38 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada inek sütü yerine keçi sütü ile beslenen çocuklar
kilo artışı, boy, kemik gelişimi, serumdaki A vitamini, kalsiyum, tiamin, riboflavin, niasin ve hemoglobin değerleri bakımından daha iyi gelişim göstermiştir. Fransa’da
20 yılı aşkın süredir yapılan klinik çalışmalarda, inek
sütüne alerjisi olan hastalarda keçi sütü tüketiminin
kabul edilir düzeyde olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Başka bir çalışmada, keçi sütündeki demirin sindirim sırasında emilim düzeyinin, inek sütüne kıyasla
daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

KEÇİ SÜTÜNÜN BESİN DEĞERİ VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Keçi, diğer süt hayvanlarından biraz farklı beslenme tarzına sahiptir. Diğer süt hayvanlarının ulaşamadığı ve sindiremediği türde çalı bitkileriyle de birlikte daha
zengin bir beslenme şekli gösterirler. Bu durum sütün
niteliğini ve besinsel değerini önemli ölçüde etkilemektedir. Taze otlaklarda beslenen keçi sütlerinden yapılan
Rocamadour peynirlerinde, samanla beslenenlere
oranla daha yüksek xanthophyll, retinol, µ-tokoferol
bulunmuştur. Baklagil türü otlaklar ve çimenle beslenen keçi sütlerinin samanla beslenenlerden daha yük-

rahatsızlığın tedavi sürecinde olumlu etkiler göstermiş;
sindirim problemi yaşayan hastalar için önemli bir besin
kaynağı olmuştur. Bu yağ asitlerinin yağ dokuda birikmek yerine direkt enerji sağlaması, kolesterol birikimini
önlemekte, serum kolesterolünü düşürmektedir.
Keçi sütünde taurin amino asidi miktarı inek sütünden önemli derecede yüksektir. Taurin, safra tuzu oluşturmada, osmotik düzenlemede, antioksidasyon, kalsiyum transferi ve merkezi sinir sistemi üzerine etkilidir.
Sistationini sisteine dönüştüren enzim eksikliği olan prematüre bebeklerde genellikle taurin eksikliği yaşanmaktadır ve bu bebeklerde taurin esansiyel önemdedir. Bu
nedenle yenidoğan formülasyonlarına taurin ilave edilir. Taurin, yetişkinlerde kan basıncını düzenlemede ve
diğer kardiovasküler hastalıkları önlemede önemlidir.
Taurinin kas yorgunluğunu hafiflettiği görülmüştür. Bu
nedenle keçi sütü spor yapanlara önerilmektedir.
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sek yağ içerdiği bulunmuştur. Zeytin ağacı yaprağı ve
üzüm posası ile beslenen keçilerde konjuge linoleik asit
(CLA) seviyeleri artış göstermiştir. Özetle, serbest beslenen keçi sütlerinde, yağda çözünen vitaminler, doymamış yağ asitleri, CLA ve orta zincir uzunluğundaki yağ
asitleri daha yüksek seviyelerde bulunmuştur. Yapılan
çalışmalar konjuge linoleik asidin oksidatif stresi düşürdüğünü, damar tıkanıklığını önlediğini ve kan lipid profilini düzenlediğini göstermiş; meme ve deri tümörlerinin gelişimini engelleyici etkisi olabileceğini ortaya koymuştur. Orta zincir uzunluğundaki yağ asitleri antibakteriyel, antiviral özellikler taşımakta, kolesterol birikimini
engellemektedir. Keçi sütünde orta zincir uzunluğundaki yağ asitleri oranı %36 iken bu oran inek sütünde
%21’dir. Bu yağ asitleri toplam kolesterol ve LDL fraksiyonunu düşürmekte, endojen kolesterol sentezini azaltmaktadır. Keçi sütü inek sütüne kıyasla daha yüksek
oranda tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içermektedir. Keçi sütü tüketen bireylerde kilo artışı daha iyi
bulunmuş, kolesterol seviyesi düşmüş, trigliserit, HDL,
GOT ve GPT seviyeleri normal bulunmuştur. Orta zincir
uzunluğundaki yağ asitlerinin tüketimi; sindirim bozukluğu, gastro-intestinal hastalıklar ve düzensizliklerde,
kilüri, lipoprotein-kolesterol metabolizması bozuklukları,
bağırsağın bir bölümünün operasyonla alındığı durumlar, prematüre bebeklerin beslenmesi, gelişme bozuklukları, yenidoğan beslenme yetersizlikleri, epilepsi, kistik fibrozis, koroner baypas, safra kesesi taşı gibi birçok

Keçi sütü anne sütüne eşdeğer miktarda nükleotit
içermektedir ve keçi sütü ile yapılan yenidoğan formülasyonlarına ekstra nükleotit ilavesi gerekmemektedir.
Nükleotitlerin bağışıklık gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir. RNA ve DNA’nın temel bileşenidir ve enerji metabolizması, sinyal iletimi ve hücre gelişiminde rol
alırlar. Ayrıca, lipoprotein metabolizması ve diğer birçok
metabolik faaliyette rol oynamakta, HDL plazma konsantrasyonunu artırmaktadır.
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Anne sütünde prebiyotik ve enfeksiyon önleyici
özellikleri olan oligosakkaritler, keçi sütünde inek sütünden 4-5 katla fazla miktarda bulunmakla birlikte (250300 mg/L), bu miktar anne sütünden (5-8 g/L) oldukça
azdır. Ancak keçi sütünde bulunan oligosakkaritler, inek
ve koyun sütlerinin aksine, anne sütü oligosakkaritlerine daha benzer bir profil sergilemektedir.

KEÇİ SÜTÜ VE SÜT ALERJİSİ
İnek sütüne alerjisi olan bazı bireylerde keçi sütünün alerjiye neden olmadığı tespit edilmiştir. Ancak
buradan keçi sütü alerjiye neden olmaz sonucuna varılmamalıdır. Keçi sütü proteinleri inek sütüne göre bazı
farklılıklar taşıdığından, inek sütüne alerjisi olanlar keçi
sütüne alerji duymayabilir. Süt alerjisi, laktoz intoleransı
ile karıştırılmamalıdır. Laktoz intoleransı olan kişilerde
laktaz enzimi eksikliği nedeniyle laktozun sindirilememesine bağlı rahatsızlıklar görülmektedir ve keçi sütü de
laktoz içerdiği için keçi sütü tüketiminin laktoz intoleransına faydası yoktur. Alerji proteinlerden kaynaklanır.
Vücut dokularının yabancı bir proteine karşı hassasiyet
göstermesi ve reaksiyon vermesi sonucu oluşur. Alerji
semptomları gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve
ciltte görülebilir, çok hızlı ve hayati tehlike taşıyan alerjik reaksiyonlar oluşabilir. İnek sütü alerjisi 3 yaşa kadar
çocuklarda %2,5; 3 ayın altındaki yenidoğanlarda %1230 oranında görülmektedir.
İnek sütü alerjik reaksiyona neden olabilecek
20’den fazla protein içermektedir. Kazein ve b-laktoglobulin inek sütünde bulunan ana alerjen proteinlerdir.
Anne sütü b-laktoglobulin içermemektedir. Keçi, koyun
ve inek sütünde b-laktoglobulin bulunmaktadır. Ancak

Keçi, diğer süt
hayvanlarından biraz
farklı beslenme tarzına
sahiptir. Diğer süt
hayvanlarının ulaşamadığı
ve sindiremediği türde
çalı bitkileriyle de birlikte
daha zengin bir beslenme
şekli gösterirler. Bu
durum sütün niteliğini ve
besinsel değerini önemli
ölçüde etkilemektedir.
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keçi sütü b-laktoglobulin ve µ-laktalbumin peptit dizilimleri inek sütünden oldukça farklıdır. Yapılan çalışmalar
µs1-kazein bulunmayan keçi sütlerinin inek sütüne alerjisi olan bazı bireylerde alerjik reaksiyon oluşturmadığını göstermiştir. Anne sütünde µs1-kazein miktarı inek
sütünden oldukça düşüktür. Yapılan araştırmalarda,
inek sütü alerjisi bulunan bireylerin %30-55’lik kesiminin
keçi sütüne karşı alerji göstermediği görülmüştür. Bir
başka çalışmada ise 55 alerjili çocuktan 49’u keçi sütüne herhangi alerjik reaksiyon vermemiştir. Kazein ve
serum proteinlerinde görülen genetik polimorfizmler
hangi proteinin alerjik reaksiyona yol açabileceğinin
belirlenmesini güçleştirmektedir. Keçi sütleri, hayvanın
genotipine bağlı olarak kendi içinde de farklı protein
yapıları sergilemektedir. Bütün keçi sütlerinin aynı olmadığının altı çizilmeli, yenidoğan formülasyonları için
seçilecek sütler genetik olarak uygun keçi ırklarından
seçilmelidir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuçlarına dayanarak, µs1-kazein içermeyen keçi sütü genotipinin alerjik reaksiyon verme riskinin daha düşük olduğu söylenilebilir.

KEÇİ SÜTÜ ANNE SÜTÜ YERİNE
KULLANILABİLİR Mİ?
Her ne kadar keçi sütü ve anne sütü arasında inek
sütüne kıyasla bazı benzerlikler bulunsa da, Tabloda
görüldüğü gibi gerek toplam protein, gerek karbonhidrat, gerekse diğer bileşenler bakımından bazı önemli
farklar vardır. İnek ve keçi sütlerinde yağ, protein ve laktoz sırasıyla %50, %25 ve %25 oranında enerji sağlarken, aynı elementler insan sütünde sırasıyla %55, %7
ve %38 oranında enerji sağlamaktadır. Keçi sütü, protein kompozisyonu bakımından anne sütüne daha
yakındır. Keçi sütü yağının sindirimi inek sütüne kıyasla
daha kolaydır. Yine proteinlerin anne sütüne benzerliği
inek sütüne kıyasla keçi sütünün daha kolay sindirilebilirliğini sağlamaktadır. Bu nedenlerle tam bir ikame
yapılamasa da inek sütüne kıyasla anne sütüne daha
yakın özellikler taşımaktadır. Erken bebeklik döneminde
keçi sütü kullanımı, ancak bir takım modifikasyonlarla
sağlanabilir. Protein miktarının anne sütüne yakın hale
getirilmesi için seyreltilmeli ve şeker (laktoz), vitamin ve
mineral takviyesi yapılmalıdır.
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Gıda İşletmelerinde
G

ıda, insan hayatı için gerekli olan en
önemli bileşenlerden birini oluşturmaktadır. Bunun yanında gıda, beslenmenin yanında bir sosyal aktivite aracıdır. Sağlık, temizlik ve sanitasyon konularına
son yıllarda duyarlılığın artmasıyla birlikte
tüketicilerin gıda hijyenine olan farkındalığı
da artmıştır. Gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanması ve kontrol edilmesi, gıda güvenliğini etkileyen pek çok risk faktörünün en aza
indirilmesini sağlayacaktır. Gıda güvenliği
ve kalitenin korunması çabaları hem birincil
üretici, sanayici, dağıtıcı, satıcı hem de tüketici açısından büyük önem taşımaktadır.
Gıda endüstrisinde hijyen ve sanitasyon
uygulamaları ile insan sağlığını tehdit etmeyen, uzun raf ömrüne sahip gıdaların elde edilmesi
mümkün olabilecek, gıda kaynaklı hastalıklardan ve
yaralanmalardan, gıda bozulmalarından kaynaklanan
ekonomik kayıplar önlenebilecek ve sonuçta işletme
veriminin yüksek olması sağlanacaktır.
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
Güvenilir olmayan gıda, gıda ile temas eden
madde ve malzeme piyasaya arz edilemez. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan
gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.
5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu’nda; doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş bitkiler,
tedavi amaçlı kullanılan tıbbi ürünler, kozmetikler, tütün
ve tütün mamulleri, narkotik veya psikotropik maddeler
ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar tarafından yenilen, içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde veya
ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması veya
muameleye tabi tutulması sırasında kullanılan su veya
herhangi bir madde’ olarak tanımlanan gıda, elde edilmesinden tüketilinceye kadar uzun ve karmaşık bir
süreçten geçer. Gıda güvenirliliğinde çiftlikten çatala

dediğimiz bu süreçte gıda biyolojik, fiziksel ve kimyasal
bulaşmalara maruz kalmaktadır. Gerekli önlemler alınmazsa, bulaşmalar gıdanın sağlıksız olmasına ve hızla
bozulmasına neden olur ki bu durumun oluşmasında
mikroorganizmalar en önemli rolü oynamaktadır. Bu
gıdaların tüketilmesinden kaynaklanan sorunlar, gıda
güvenilirliği kapsamında olup, aşağıdaki uygulamaların
gerçekleştirilmesiyle giderilebilir:
I - Gıdanın zararlı mikroorganizmalar, zehir
ve yabancı maddeler gibi bulaşanlardan korunması,
II - Gıdada bulunan mikroorganizmaların
gıda zehirlenmeleri ya da gıda bozulmalarına
neden olacak şekilde çoğalmalarının önlenmesi,
III - Gıdada bulunan zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi,
Gıda güvenilirliği, birincil ürünlerin elde edilmesinden başlayarak, hammadde, yardımcı madde, katkı
maddeleri temini, satın alma ve mal kabul, depolama,
işleme, temizlik ve dezenfeksiyon, ambalajlama aşamalarında ve tüketime kadar kontrol edilmesi gereken
işlemleri içerir. Gıda güvenliğini sağlamada gösterilen
bu çabaların temelinde de yukarıda bahsi geçen gıda
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hijyeninin 3 temel uygulama ilkesi bulunmaktadır.
Güvenli gıda üretimi için GMP (iyi üretim uygulamaları)
şemsiyesi altında toplanan ve ÖGP (ön gereksinim
programları) olarak bilinen uygulamalar ile desteklenmiş HACCP (tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları) sisteminin kurulması gerekmektedir.
ÖN GEREKLİLİK PROGRAMLARI
Ön gerekliliklerde, gıda mevzuatında belirtilen
asgari teknik ve hijyenik koşullara uyum şartı aranır.
Bununla birlikte, kritik kontrol noktalarının tanımlanmasının mümkün olmadığı küçük işletmelerde, HACCP
prensiplerine dayalı sistemin uygulanmasında yeterli
esneklik sağlanmalıdır. Bu durumlarda, kritik kontrol
noktalarının izlenmesi yerine iyi hijyen uygulamaları (ön
gereklilik programları) kullanılmalıdır. HACCP uygulamasında esneklikle ilgili örnek tablo aşağıda belirtildiği
gibidir. Bu örnekler işletmenin gıda üzerinde uygulanan muameleye göre değişiklik gösterebilir.
Gıda İşletmesi

Ön gereklilikler & Ön gereklilikler &
Ön gereklilikler
Ön gereklilikler &
Gıda tehlikelerinin Genelleştirilmiş
(*)
HACCP (****)
kontrolü (**)
HACCP (***)

Ambalajlı ürün satışı yapılan
petrol istasyonlarında

X

X

Çadır, Büfe ve Seyyar Satış
Araçları gibi taşınabilir ve/veya
geçici gıda işletmeleri

X

X

Küçük çaplı lokanta, pastane,
fırın vb.

X

Zincir restoranlar (fast food
zinciri gibi), Zincir marketler vb.

X
X

Küçük yerel kesimhaneler
Ürünlerini tüketiciye ve diğer
işletmelere tedarik eden
kasaplar
Bisküvi işletmesi vb.
(*) Ön gereklilikler: Gıda hijyeni gereksinimlerinin
uygulanmasıdır. Aşağıda belirtilen hususlarda gıda mevzuatına tam uyum şartı aranır. Bu hususlar, farklı gıda sektörleri için
hazırlanan iyi hijyen uygulama kılavuzları ile desteklenebilir.
1. Altyapı ve ekipman gereklilikleri,
2. Hammadde için gereklilikler,
3. Gıdanın güvenilir olarak muameleye tabi tutulması (ambalajlama ve nakliye dâhil),
4. Gıda atığı yönetimi,
5. Zararlı kontrol prosedürleri,
6. Sanitasyon prosedürleri (temizlik ve dezenfeksiyon),
7. Su kalitesi,
8. Soğuk zincirin muhafazası,
9. Çalışanların sağlık durumu,
10. Personel hijyeni,
11. Eğitim,
12. İzlenebilirliğin sağlanması,
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X

X

13. Gıdanın piyasadan geri çağrılması ve toplatılması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi,
ÖN GEREKLİLİKLER ve GIDA TEHLİKELERİNİN
KONTROLÜ
(**) Ön gereklilikler & Gıda tehlikelerinin kontrolü:
Gıdanın hazırlanması, muameleye tabi tutulması ya da işlenmesinin yapılmadığı gıda işletmelerinde tüm tehlikeler ön
gerekliliklerin uygulanması ile kontrol edilebilmektedir. Bu
durumlarda, HACCP prosedürünün ilk aşaması olan tehlike
analizi oluşturulmuş olduğundan diğer HACCP prensiplerinin
uygulanması gerekmemektedir. Gıdanın hazırlanmadığı gıda
işletmeleri, benzerlerinin yanında aşağıda belirtilen işletmeleri
içerebilir.
1. Çadır, büfe ve seyyar satış araçları gibi taşınabilir ve/veya geçici gıda işletmeleri,
2. Temelde içecek hizmeti sunan işletmeler (kafe,
bar vb.),
3. Küçük satış yerleri (bakkal, manav vb.),
4. Ambalajlı veya dayanıklı (mercimek, bulgur vb.)
gıdanın depo ve nakliyesi,

dağıtılmasında ve tüketime sunulmasında gerekli kontroller yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Gıda işletmelerinde hijyene gerekli önemin gösterilmediği durumlarda hammadde, işyeri şartları, ekipman ve personel aracılığı ile istenilmeyen çeşitli etken ve maddeler gıdaya
bulaşabilmektedir. İnsan sağlığı ve gıda güvenliği için
tehlike oluşturabilecek bu etken ve maddeler, insanlarda gıda enfeksiyonları ve intoksikasyonlarına neden
olmaktadır.
Gıda intoksikasyonları toksin etkisi ile oluşan mikrobiyal gıda zehirlenmeleridir. Eğer toksinleri içeren gıda
tüketilirse, gıda zehirlenmesi gerçekleşir. Gıda enfeksiyonu ise, patojen canlı hücrenin gıda ile beraber vücuda alınması ile meydana gelir.
Bir gıda işletmesinde patojen mikroorganizmaların
ve zararlı maddelerin önüne geçmek ancak, gerekli hijyenin önlemlerin alınması ile mümkün olmaktadır. Gıda
kaynaklı hastalıklar için iyi bir kaynak ve taşıyıcı olan personel gıda işletmelerinde en önemli bulaşma kaynaklarından biridir. Mikroorganizmaların gıdalara, hammadde, ara ürün veya son üründe hijyenik önlemler almadan temas halinde olan personelin burun-boğaz mikroflorasından, el derisinden ve bağırsak mikroflorasından bulaştığı bilinmektedir. Mikroorganizmalar burun,
ağız veya vücudun diğer bölgelerine temas ile ellere,
ellerden de gıdalara bulaşabilmektedir.
Mevzuatta hijyen; “Tehlikenin kontrol altına alınması ve gıda ve yemlerin kullanım amacı dikkate alınarak,
insan ve hayvan tüketimine uygunluğunun sağlanması
için gerekli her türlü önlem ve koşulu” ifade etmektedir.
Gıda sanitasyonu ise, gıda üretiminde hijyenik koşulların oluşturulması ve korunması için alınan önlemlerin
tümünü ifade etmektedir.
Bilindiği gibi tüketime sunulan gıdaların sağlığa
zarar vermeyecek özellikte olması esas kuraldır. Bu kapsamda her ülkenin gıda kanunlarında halk sağlığını
korumak ve gıda hilelerini en aza indirmek ön planda
tutulmaktadır. Türkiye’de 5996 sayılı ‘Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ ile gıda
işletmecisi faaliyet alanının her aşamasında gıda güvenilirliğini sağlamakla yükümlüdür. Kanunun 6. kısmı
‘Hijyen’ başlığı altında verilmiştir. Hijyen başlığı altında
yer alan 29. madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Hijyen Esasları, İyi Uygulama Kılavuzları
1. Bakanlık, tüketicilerin azamî seviyede korunması
amacıyla, gıda ve yem ile ilgili genel ve özel hijyen esasları ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine
dayalı düzenlemeleri, resmî kontrollerin yapıldığını
belirten sağlık işareti, tanımlamaya ilişkin işaretlemeler
ve izlenebilirlikle ilgili diğer özel düzenlemeleri kapsayan hijyen esaslarını belirler.
2. Birincil üretim yapanlar, perakende işyerleri ile
gıda ve yem işletmecileri, kendi kontrolleri altındaki faaliyet alanı ile ilgili Bakanlıkça belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına uymak zorundadır.
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Yukarıda belirtilen işletmeler, gıda hijyeni ön gerekliliklerinin uygulanmasıyla güvenilirliğin sağlanabileceği
dilimleme gibi basit gıda hazırlama işlemlerinin yapıldığı yerleri de kapsamaktadır.
Soğuk zincirin korunması gereken yerlerde gerekli
izleme ve doğrulama (kayıt tutma) uygulanır. Bu
durumda, sıcaklıkların izlenmesi ve gerektiğinde soğutucu ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü
gereklidir.
Gıda hijyeni iyi uygulama kılavuzları, gıdanın bilinen prosedürleri uygun olarak muameleye tabi tutulduğu, çalışanların mesleki eğitiminin bir parçası (satış
düzeyinde olsun ya da olmasın) olan herhangi bir gıda
sektörüne uygulanabilir. Örneğin; Restoranlar ve bu
imkânların taşınmasıyla yerinde hizmet veren gıdanın
muamele edildiği işletmeler, Merkezi bir işletmede
hazırlanan gıdanın dağıtıldığı hazır yemek sektörü,
Unlu mamul ve şekerleme sektörü ve kasaplar dâhil
satış yerleri.
GIDA HİJYENİ VE GIDA HİJYENİ İLE İLGİLİ
YAPTIRIMLAR
Gıda işletmelerinde kaliteli ve güvenli bir ürün elde
etmek için, mikrobiyal kontaminasyon kaynaklarının
ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi gerekmektedir. Mikroorganizmaların neden olduğu gıda bozulmaları ve gıda kaynaklı mikrobiyal hastalık risklerinin ortadan kaldırılmasında ekipman ve personel hijyen uygulamalarının önemi büyüktür. Personelin, üretim sahasına girişte ve farklı bölümler arasında el hijyenine önem
vermesi ve aynı önemin kullanılan ekipmanlara da gösterilmesi gereklidir.
Gıda işletmeleri, önce sağlıklı bir ürün ve üründeki
kaliteyi olumsuz etkileyecek tehlikelerin yok edilmesini
ve tüketiciler için güvenilir, iyi kalitede ve sağlıklı ürünler üretilmesi ve sunulmasını amaçlamalıdır. Sağlıklı ve
güvenilir ürünler üretebilmek için ürünün elde edilişinden tüketime sunulmasına kadar her aşamada etkili hijyen önlemleri alınmalıdır. Bu nedenle, gıda işletmelerinde güvenilir ve sağlıklı ham maddeler kullanmak,
ürünlerin hijyenini, kalitesini ve insan sağlığını olumsuz
etkileyebilecek tehlikeleri belirlemek gerekmektedir.
Aynı zamanda ürünlerin üretiminde, saklanmasında,
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3. Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda ve yem
işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Gıda ve yem işletmecisi üründe veya ürünün üretim, işleme veya dağıtım
aşamalarında değişiklik olması hâlinde, tehlike analizi ve
kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan sistemin uygulanmasını gözden geçirmek, sistemde gerekli değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri kayıt altına almak zorundadır.
4. Bakanlık iyi uygulama kılavuzlarının hazırlanmasını, yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını teşvik eder.
29 (2) Birincil üretim yapanlar, perakende
işyerleri ile gıda ve yem işletmecileri, kendi kontrolleri altındaki faaliyet alanı ile ilgili Bakanlıkça belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına uymak zorundadır.

41/1(a) 29 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden birincil üretim yapanlara
1.000 Türk Lirası, perakende işyerlerine 2.000 Türk
Lirası, diğer işyerlerine 5.000 Türk Lirası idarî para
cezası verilir.

29 (3) Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda
ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol
noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür.

41/1(a) 29 uncu maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen esaslara uymayan yem ve gıda işletmecilerine 2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

41-1(e) Yapılan resmî kontroller sırasında, işyerinin tamamının veya bir bölümünün insan sağlığı ve
gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, üretimin tamamı veya tehlike oluşturan bölümünün faaliyetleri durdurulur. Üretim
yerlerine beşbin Türk Lirası, perakende işyerlerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bunların, eksikliklerini giderinceye kadar faaliyetine izin verilmez. İnsan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem
güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan ve acil tedbirleri gerektirmeyen diğer durumlarda, görülen
uygunsuzlukların giderilmesi için altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda, üretimin tamamı veya uygunsuzluğun olduğu bölümünün faaliyetleri durdurulur, üretim yerlerine beşbin Türk Lirası, perakende işyerlerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
29. maddenin uygulanması ile ilgili hususları içeren ‘Gıda Hijyeni Yönetmeliği’ hazırlanmıştır.
Yönetmelik, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin
korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin,
gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar
uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kuralları
belirlemektedir.
Aynı yönetmelikte gıdaların taşınması, gıda ile
temas eden malzeme, alet ve ekipman, gıda atığı ve su
tedariki, gıdaların ambalajlanması gibi konulardaki
gereklilikler belirtilmiştir. Hayvansal gıda üreten gıda
işletmecisinin ‘Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde belirtilen
kurallara ek olarak ‘Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde uyulması gereken
özel hijyen gereklilikleri belirtilmiştir.
Bakanlık güvenilir gıdaya ulaşılması konusunda en
etkili yöntemler arasında yer alan iyi hijyen uygulamalarını içeren iyi uygulama kılavuzlarının hazırlanmasını,
yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını teşvik etmektedir.
Bu kapsamda ‘Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde iyi hijyen
klavuzlarını hazırlanması için tavsiyeler yer almıştır.
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Böylelikle çeşitli gıda sektörleri (bal, çiğ süt, et ve et
ürünleri, fırıncılık ve pastane ürünleri, süt ve süt ürünleri, gıda satış yerleri, toplu tüketim yerleri, gıda ile temas
eden madde ve malzeme üreten iş yerleri, okul kantinleri ) için iyi hijyen uygulama rehberleri hazırlanmıştır.
Gıda işletmecisi, kontrolü altındaki üretim, işleme
ve dağıtım aşamalarının tümünün Gıda Hijyeni
Yönetmeliğinde belirtilen ilgili hijyen gerekliliklerinin
sağlanmasından sorumludur.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane,
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî
kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek amacıyla hazırlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği 05.02.2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve
öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri kapsamaktadır.

GENEL VE ÖZEL HİJYEN GEREKLİLİKLERİ
1. Birincil üretim ve aşağıda belirtilen ilgili faaliyetleri yürüten gıda işletmecisi, Gıda Hijyeni Yönetmeliğin
8 (Birincil üretim ve ilgili faaliyetler için genel hijyen
kuralları) ve 9 uncu maddeleri (Birincil üretim ve ilgili
faaliyetler için kayıt tutulması) ile birlikte hayvansal ürünler söz konusu olduğunda Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen özel hijyen
gerekliliklerini yerine getirir.
• Birincil ürünlerin üretim yerinde niteliklerini temel
olarak değiştirmemek ve yeni tehlikelere sebep olmamak kaydıyla taşınması, depolanması, ayıklanması ve
benzeri diğer işlemlerine ilişkin faaliyetler,
• Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin amacına ulaşılabilmesi için gerekli durumlarda, canlı hayvanların taşınmasına ilişkin faaliyetler,
• Bitkisel ürünler, balıkçılık ürünleri ve yaban avı
ürünleri söz konusu olduğu zaman, birincil ürünlerin
niteliklerini temel olarak değiştirilmemek kaydıyla, üretim yerinden bir tesise teslimine kadar taşınmasına ilişkin faaliyetler,
2. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetleri takiben, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından birini yürüten gıda işletmecisi, Gıda Hijyeni
Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan genel hijyen
gereklilikleri ile birlikte Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen özel hijyen
gerekliliklerini yerine getirmekle sorumludur.
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GENEL İLKELER
Gıda işletmecisi için gıda hijyenine ilişkin Gıda
Hijyeni Yönetmeliği ile belirlenen kurallar aşağıdaki
genel ilkeler dikkate alınarak belirlenmiştir.
• Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluluk
öncelikle gıda işletmecisindedir.
• Gıda güvenilirliğinin birincil üretimden başlayarak son tüketiciye kadar gıda zinciri boyunca sağlanması gereklidir.
• Ortam sıcaklığında güvenilir bir şekilde muhafaza
edilemeyen özellikle soğukta muhafazası gereken gıdalarda, soğuk zincirin korunması gereklidir.
• Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP
ilkelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları ile birlikte uygulanmasından gıda işletmecisi sorumludur.
• İyi uygulama kılavuzları, gıda işletmecisine gıda
zincirinin tüm aşamalarında gıda hijyeni kuralları ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine
uyum için yardımcı olan önemli bir araçtır.
• Bilimsel risk değerlendirmesine dayalı mikrobiyolojik kriterlerinin ve sıcaklık kontrol gerekliliklerinin belirlenmesi gerekir.
• İthal edilen gıdanın, en az yurtiçinde üretilen
gıda ile aynı hijyen kurallarına veya eşdeğer bir kurala
tabi olması gerekir.

29

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ
30

3. Gıda işletmecisi, faaliyetinin gerektirdiği
durumlarda, aşağıdaki özel hijyen kurallarına
uymak zorundadır.
• Gıdalar için belirlenen mikrobiyolojik kriterlere
uymak,
• Bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmak için gerekli
prosedürleri uygulamak,
• Gıdalar için sıcaklık kontrolü gerekliliklerine
uymak,
• Soğuk zinciri korumak ve kayıt altına almak,
• Numune almak ve analiz etmek veya ettirmek,
4. Gıda işletmecisi, numune alma ve analiz metodu olarak, mevzuatta belirtilen uygun yöntemleri veya
bu tür yöntemlerin bulunmaması halinde, elde edilen
sonuçlara eşdeğer sonuç sağlayan ve uluslararası kabul
görmüş kurallar veya protokollere göre bilimsel olarak
doğrulanmış referans yöntemleri kullanır.
5. Gıda işletmecisi, Gıda Hijyeni Yönetmeliği
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere iyi uygulama
kılavuzlarını kullanabilir.
KONTROL GÖREVLİSİNİN DENETİMLERDE
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği üzere 5996
sayılı Kanunun 41. maddesinin 1/(a) fıkrası “29 uncu
maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından
belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden birincil
üretim yapanlara bin Türk Lirası, perakende işyerlerine
ikibin Türk Lirası, diğer işyerlerine beşbin Türk Lirası idarî
para cezası, üçüncü fıkrasında belirtilen esaslara uymayan yem ve gıda işletmecilerine ikibin Türk Lirası idarî
para cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Görüldüğü
üzere madde metninde, hijyen esaslarına aykırılığa ilişkin yaptırım 41. maddenin 1.fıkrasının (a) bendinde
ayrı düzenlemeye tabi tutulmuş olup 41. maddenin 1.
Fıkrasının (a) bendi ile (e) bendi arasında herhangi bir
atıf da bulunmamaktadır. Bu sebeple hijyen esaslarına
aykırı hareketten dolayı 41. maddenin (a) bendinin
uygulanması, bunun dışında kalan “İnsan sağlığı ve
gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği
açısından tehlike oluşturmayan ve acil tedbirleri gerektirmeyen diğer durumlarda” ise 41-1/(e) bendinin
uygulanması uygun olacaktır.
Gıda işyerlerine yapılacak resmi kontrollerde
Kontrol Görevlilerinin tespiti sonucunda;
1. İnsan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan ve
süre verilerek düzeltilebilecek uygulamalarda (Örneğin;
personel tuvaleti, duş ve soyunma odalarında yeterince
doğal veya mekanik havalandırma sağlanması, gıda
işletmelerinde doğal ve/veya yapay aydınlatma sağlanması, zemin yüzeylerinin sağlam, kolay temizlenebilir ve
gerekli durumlarda dezenfekte edilebilir olması, zemin
yüzeylerinin, su geçirmez, emici olmayan, yıkanabilir ve
toksik olmayan maddelerden üretilmiş olması, uygun
durumlarda zemin yüzeyleri yeterli drenaja imkân sağla-
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ması, kapıların temizlenebilir, gerekli durumlarda dezenfeksiyonu yapılabilir, pürüzsüz ve emici olmayan maddelerden üretilmiş olması gibi asgari teknik ve hijyenik
kurallara uyulmaması vb.) 41. maddenin (e) bendinin
uygulanması ve işletmenin aksaklıklarını gidermesi için
süre verilmesi, verilen süre sonunda eksikliklerini gidermediği tespit edilen işletmelere hüküm gereği idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.
2. Bakanlık tarafından belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına aykırı hareket eden ve süre verilmesi
gerekmeyen uygulamalarda (Örneğin; tehlike analizi
ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayanan
prosedürlerin veya iyi hijyen uygulamaları prosedürlerinin uygulanması, gıdalar için sıcaklık kontrolü gerekliliklerine uyulması, soğuk zincirin korunması ve kayıt altına
alınması, numune alınması ve analiz ettirilmesi gibi
genel ve özel hijyen kurallarına uyulmaması vb.) ise 41.
maddenin (a) bendinin uygulanması ve hüküm gereği
idari yaptırım yapıldıktan sonra takip denetimine gidilmesi gerekmektedir.
SONUÇ
Güvenilir gıda üretimi tüm gıda üreticilerinin en
önemli konusu olup bu kapsamda gıda işletmeleri iyi
hijyen uygulamaları (GHP) ve iyi üretim uygulamaları
(GMP) olarak bilinen önlemleri ve gereksinimleri karşılamak durumundadır.

KAYNAKLAR:
http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Yonetmelikler
http://ordu.tarim.gov.tr/Belgeler/Gıda%20Dergisi/sayi
12.pdf
http://ordu.tarim.gov.tr/Belgeler/Gıda%20Dergisi/sayi
17.pdf
http://ordu.tarim.gov.tr/Belgeler/Gıda%20Dergisi/sayi
16.pdf
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
http://www.aybaknatura.com.tr/dosyalar/editor/file/G
IDA%20H%C4%B0JYEN%C4%B0.pdf
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Avrupa Birliği’nin,

Türk Fındığına Güveni Arttı

Ü

lkemizin önemli ihraç ürünlerinden olan fındık,
kuru incir, antepfıstığı ve kuru üzümün AB Ülkelerine yapılan ihracatında yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde AB Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, AB sınır kontrol noktalarında
aflatoksin denetim sıklıkları değişmiş böylelikle Türk fındığına uygulanan denetim sıklığı 2012 yılında % 10’dan
% 5’e düşürülmüştü. Ankara'da 17-18 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 29. Dönem Türkiye AB Gümrük
Birliği Ortak Komitesi toplantısında AB komisyon yetkililerine son dönemde fındık ihracatı miktarında artış yaşanmasına rağmen büyük oranda RASFF bildirimlerinde
düşüş yaşandığı ve ilgili düzenlemede denetim sıklığı
uygulamasının kaldırılarak fındığın rastgele yöntemle
sınır kontrol noktalarında denetime tabi tutulmaya
devam edilmesi talep edilmiş ve AB Komisyon yetkilileri,
Temmuz-2013 ayında konunun
değerlendirmeye
alınacağını
ifade etmişlerdir.
Bu gelişmeler neticesinde,
14.08.2014 tarih L242/4 sayılı
Avrupa
Birliği
Resmi
Gazetesinde, aflatoksinler ile
kontaminasyon riski bulunan
belirli yem ve gıdaların belirli
üçüncü ülkelerden ithalatını
düzenleyen özel koşulları uygulamaya koyan (EC) 1152/2009
sayılı Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve yemleri de kapsayacak

n Kontrol
a
l
O
5
%
kta
AB, Fındı astgele” Olarak
“R
Sıklığını
i.
Güncelled
şekilde hazırlanan 13 Ağustos 2014 tarihli ve (EC)
884/2014 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği
yayımlamıştır.
Yönetmeliğe göre; Ülkemizde geçmiş yıllarda
yapılan kontrol sonuçlarına, Gıda ve Veterinerlik
Ofisi'nın (FVO) denetim çıktılarına
dayanarak,
belirli
koşullara
ve/veya aralıklı kontrollere tabi
ürünler için yapılan değişiklikler
içerisinde, Türkiye'den gelen fındıktan numune alım sıklığının azaltılması kararlaştırılmıştır. Buna
göre, Türkiye’ den ithal edilen
ürünlerle ilgili belirtilen tedbirlere
tabi tutulan ürünler içerisinde fındık ve ürünlerinin % 5 olan fiziksel
kontroller ve kimlik kontrolleri sıklığı “rastgele” olarak değiştirilmiştir.
Yeni düzenlemeyle AB gümrüklerinde kuru incir ve ürünleri için
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% 20, Antep fıstığı için % 50 kontrol sıklığı uygulanacaktır. Ayrıca Türkiye orijinli fındık yağı da aflatoksin kontrolüne dahil olan ürünler listesine eklenmiştir.
Bu Yönetmelik kapsamında, Türkiye menşeli
olan veya Türkiye'den sevk edilen ve aşağıda
belirtilen ürünler yüklenmeden önce aflatoksin
kontrolüne tabi tutulacak ve uygun olanlar sağlık
sertifikası ile gönderilecektir.
• Kuru incir;
• Kabuklu ve kabuğu soyulmuş fındık (Corylus sp.);
• Kabuklu ve kabuğu soyulmuş antepfıstığı
• İncir, fındık veya antepfıstığı içeren karışık kuruyemiş veya kuru meyveler;
• İncir ezmesi, antepfıstığı ezmesi ve fındık ezmesi;
• Karışımlar da dâhil olmak üzere hazırlanmış veya
konservelenmiş fındık, incir ve antepfıstığı;
• Fındık ve antepfıstığı unu ve tozu;
• Kesilmiş, dilimlenmiş ve kırılmış fındık;
• Fındık yağı.
• Yukarıda belirtilenleri en % 20 oranında içeren
bileşik gıdalar,

Yıllar / Ürünler
2011
2012
2013
2014

Fındık
17
7
14
13

AFLATOKSİN
RASFF BİLDİRİMLERİ
Ülkemizin önemli
ihraç
ürünlerinden
olan fındık, kuru incir,
antepfıstığı, yer fıstığı
ve kuru üzümün AB
Ülkelerine yapılan ihracatında zaman zaman
“aflatoksin ve okratoksin” nedeniyle Gıda ve
Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) kapsamında bildirimler alınmaktadır. Bu bildirimler diğer AB Ülkelerinin yetkili otoriteleri tarafından da sistemde görülebilmekte
olup bu sebeple kendi ülkelerine ithalatta Türkiye menşeili ürünleri riskli ürünler kategorisinde değerlendirebilmektedirler.
Bu ürünlerle ilgili olarak 2011’den itibaren
aflatoksin nedeniyle alınan RASFF bildirimleri
sayısı şöyledir:

Antep fıstığı
35
7
47
33

KAYNAK:
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Kuru İncir
76
132
51
42

Yer Fıstığı
0
1
1
0

Yeniden Değerleme Oranı; % 10,11
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun idari para cezası
başlıklı 17' inci maddesinin 7. fıkrasında, "idari para
cezalarının yeniden değerleme oranında arttırılarak
uygulanacağı hükmü" yer almaktadır. Yeniden
Değerleme Oranı, Maliye Bakanlığınca 15 Kasım
2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 2014 yılı
için % 10,11 (on virgül on bir) olarak ilan edilmiştir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu,
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu gibi kanunlardaki idari para
cezaları miktarları 2014 yılında uygulanan miktarlar
üzerinden 2015 yılı içerisinde % 10,11 oranında
artırılarak uygulanacaktır.
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Toplam
128
147
113
88

Gıda Güvenliği
E

bola Hakkında Genel Bilgi
• İlk kez 1976 yılında Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’nde Ebola nehri kıyısında tespit edil-

miştir.
• Bu günlerde, bazı Afrika ülkelerinde Ebola virüsü
hastalığı (EVD) süregelmektedir. Ebola virüsü hastalığı
çok ciddi bir hastalıktır.
• Enfeksiyon, hastalık taşıyan insan veya hayvanın
kanıyla, vücut sıvılarıyla veya dokularıyla doğrudan
temas edilmesi yoluyla bulaşır.
• Bir salgın söz konusu olduğunda daha yüksek
enfeksiyon riski taşıyanlar; sağlık çalışanları, aile üyeleri
ve hasta kişilerle veya ölmüş hastalarla yakın temas
halinde olan diğer kişilerdir.
• Hastalığın bulaşmasını önlemek amacıyla uygun
enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri ve ölüm riskini
azaltmaya yardımcı olmak için hastalara destekleyici
tedaviler uygulanabilir. Enfeksiyonun yayılması, klinik
ve hastanelerde, kalabalık yerlerde, cenaze törenlerinde veya evlerde önerilen koruyucu tedbirlerin kullanılması ile kontrol altına alınabilir.
Mevcut salgın: insandan insana bulaşma
• Ebola virüsünün, vahşi hayvanlar arasında, özellikle insan olmayan primatlarda salgın hastalığa sebep
olduğu bilinmektedir.
• Ebola virüsünün potansiyel taşıyıcıları insan
olmayan primatlar, duiker antilopları, yarasalar, küçük
kemirgenler ve sivri faregillerdir.
• Geçmiş Ebola salgınlarının çıkış kaynağı hastalık
taşıyan vahşi hayvanların avlanması, kesilmesi ve etlerinin kullanılması ve sonrasında insandan insana bulaşmasıdır.
• Ancak şu anki salgında vakaların çoğu insandan
insana bulaşmadan kaynaklanmaktadır.
Gıda, Hayvanlar ve Ebola
• Düzgün şekilde hazırlanan ve pişirilen yiyecekleri
tüketen insanlar hastalığa yakalanmaz. Ebola virüsü
pişirildiği zaman etkisiz hale gelir.
• Hastalığı taşıyan hayvan ile veya çiğ eti ve yan
ürünleri ile doğrudan temas edilmesi durumunda

temel hijyenik önlemler insanların hastalık kapmasını
önleyebilir.
• Temel hijyenik önlemler, söz konusu hayvanlara
ve ürünlerine temas edilmeden önce ve sonra düzenli
olarak ellerin yıkanması ve kıyafetlerin ve ayakkabıların
değiştirilmesini içerir.
• Ancak hastalık taşıyan hayvan kesinlikle tüketilmemelidir.
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EBOLA ve

KAYNAKLAR:
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

www.ordu.tarim.gov.tr
www.ordu.tarim.gov.tr

33

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda İşyerlerinde Çalışanların
Almaları Gereken Belgeler
MEVZUAT KAPSAMINDA
VERİLEN BELGELER,
GEÇERLİLİKLERİ VE
UYGUNSUZLUKLARDA
YAPILACAK İŞLEMLER

G

ıda, gıda ile temas eden madde ve
malzeme ve yem ile ilgili faaliyet gösteren işletmeciler, kendi faaliyet alanının her aşamasında 5996 sayılı Kanunda
belirtilen şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür. Gıda ve yem işletmecisi, faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel
tutmak, istendiğinde Bakanlığa sunmak
zorundadır.
04.01.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve
Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin Ambalajsız Olarak Piyasaya
Arz Edilen Ürünlerin Üretim, Depolama, Dağıtım ve Satış
Aşamalarının Taşıması Gereken Kurallar’ı düzenleyen 2
numaralı ekinin 10 maddesinde “bu tebliğ kapsamında
faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile
ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile
işbirliği yapar” hükmüne istinaden; Bakanlığımız ile
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu arasında düzenlenen 3 ayrı protokol
kapsamında “hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar,
gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar,
personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırınlarda HACCP
ve iyi hijyen uygulamaları, gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği mevzuatı, el yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon
maddelerinin kullanımı” konularını içeren Hijyen Eğitimi
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yapılmakta ve başarılı olanlara Hijyen Eğitim Belgesi
verilmektedir.
05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, “gıda üretim ve
perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile
doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin
verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi
programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine,
iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki
sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve
bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve
esasları belirlemek” amacıyla, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 127 nci maddesine (Madde
126 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine
yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş
yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya,
belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişi-

BELGE ADI
HANGİ YÖNETMELİĞE /
TEBLİĞİ GÖRE VERİLDİĞİ

HİJYEN EĞİTİMİ BELGESİ
TGK Ekmek ve Ekmek Çeşitleri
Tebliği (2012/2)

öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve
resmî kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek amacıyla
hazırlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği 05.02.2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda işletmecisi, bu Yönetmeliğin yayımdan önce faaliyet gösteren işletmesinde çalışan personeline 31.12.2014 tarihine kadar eğitim aldırmak zorundadır. Bu eğitimler
sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane,
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri
çalışanlarını kapsamaktadır.
Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek
Çeşitleri Tebliği kapsamında eğitim alanlar mutlaka Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında verilen eğitimleri de almak zorundadır.
Yukarıda açıklananları ve ilgili mevzuatı aşağıdaki
şekilde özetlemek mümkündür.
KAYNAK:
http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Yonetmelikler
http://ordu.tarim.gov.tr/Duyuru/49/MevzuatKapsaminda-Verilen-Belgeler
KURS BİTİRME BELGESİ
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

EĞİTİME KATILIM BELGESİ
Okul Kantinlerine Dair Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü, ilgili meslek
federasyonu, kamu kurum ve
kuruluşları ve üniversiteler ile
işbirliği yapar.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü, Millî Eğitim
Müdürlüğü ve Halk Sağlığı
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Müdürlüğü tarafından
Boyu Öğrenme Genel
düzenlenir. Ayrıca, eğitimle
Müdürlüğü (İl ve İlçelerde Halk
ilgili olarak mesleki kurum ve
Eğitim Merkezi Müdürlükleri)
kuruluşlarla, dernek veya sivil
toplum örgütleriyle ve
üniversitelerle işbirliği yapılabilir.

HANGİ İŞYERLERİNDE
ÇALIŞANLARI
KAPSAMAKTADIR

Tebliğ kapsamında ekmek, ekmek
çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve
ekşi hamur ekmeklerinin
üretildiği, dağıtıldığı ve satışa
sunulduğu işyerleri

a) Gıda üretim ve
perakende iş yerleri.
b) İnsani tüketim amaçlı
sular ile doğal mineralli
suların üretimini yapan iş
yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna,
berber, kuaför, dövme ve
pirsing yapılan yerler, masaj
ve güzellik salonları ve
benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve
misafirhane gibi yerler.
d) Komisyonca eğitim verilmesi
uygun görülen diğer iş kolları.

İŞYERİNDE ÇALIŞANLARIN BU
BELGEYİ ALMADIĞININ TESPİT
EDİLMESİ DURUMUNDA
HANGİ MEVZUATA GÖRE
İŞLEM YAPILACAK VE NE
KADAR İDARİ PARA CEZASI
UYGULANACAK

5996 sayılı Kanunun 41-1/a
maddesi gereğince; perakende
işyerlerine ikibin Türk Lirası,
diğer işyerlerine beşbin Türk
Lirası idarî para cezası,

1593 sayılı Kanunun 282.
Maddesi gereğince 250 Türk
Lirasından 1.000 Türk Lirasına
kadar idarî para cezası,

BELGE İLE İLGİLİ KURSU
DÜZENLEYEN KURUM /
KURUMLAR / KURULUŞLAR
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ler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu
fıkra kapsamındadır. Madde 127–(Değişik:11/10/2011KHK-663/58 md.) 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde
çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine,
hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.) dayanılarak hazırlanmış olup, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk
sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon
etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi
iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve
korunma yolları, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve
temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda
görülen başka etkenler ve konuların yer alacağı eğitimi
içermektedir. Yapılacak eğitimlerin de çalışanlara Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumları tarafından veya
komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
işyeri sahipleri veya işletenlerin kendi imkânlarıyla verileceği belirtilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
örgün, yaygın ve özel eğitim
kurumları bünyesinde faaliyet
gösteren yemekhane, kantin,
kafeterya, büfe, çay ocağı gibi
gıda işletmeleri

5996 sayılı Kanunun 41-1/a
maddesi gereğince; perakende
işyerlerine ikibin Türk Lirası,
idarî para cezası,

www.ordu.tarim.gov.tr
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Aile Çiftçiliği ile
Dünyayı

BESLE
Yeryüzünü
A

ile çiftçiliği ve küçük ölçekli çiftçilik küresel gıda
güvenliği ile ayrılmaz şekilde bağlantılıdır. Aile
çiftçiliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
gıda üretim sektöründe tarımın en etkin unsurlarından
biridir. Aile çiftçileri, tarımsal girdiler ve destekler gibi
üretim kaynaklarına daha az erişimleri olmasına rağmen yüksek üretim seviyelerini sürdürebilmek için arazilerini dikkatli şekilde yönetirler.
Aile çiftçiliği geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda dengeli beslenmeye, dünyada tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına ve
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına da katkıda
bulunur. Bölgesel ekolojiler ve arazi imkânları konusunda hassasiyetle benimsenmiş bir anlayışın koruyucuları
olan aile çiftçileri, bu bilgilerini kullanarak genellikle verimi veya değeri düşük olan arazilerde gelişmiş ve yenilikçi toprak yönetimi tekniklerini uygulayarak verimliliği
sürdürürler. Arazileri hakkında sahip oldukları derin bilgileri ve farklı toprakları sürdürülebilir şekilde yönetme
becerileriyle aile çiftçileri pek çok ekosistemin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
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ÖNEMSE
Aile çiftçiliği, özellikle sosyal korumaya ve toplumun refahına yönelik politikalarla desteklendiğinde
yerel ekonomilerin canlanması için bir fırsat sunar.
Aile çiftçilerinin kırsal kesimle güçlü ekonomik bağları vardır; özellikle de işgücünün önemli bir bölümünü
hala tarım sektörünün istihdam ettiği gelişmekte olan
ülkelerde aile çiftçileri istihdama önemli katkı sağlarlar.
Buna ek olarak, aile çiftçiliğinin yarattığı gelir artışı yerel
çiftçilik dışı ekonomide; ev, eğitim, giyecek gibi harcamalarda kullanılır.

DÜNYADAKİ AİLE ÇİFTÇİLİĞİ
• 500 milyonun üzerinde aile çiftçiliği vardır.
• Tarımsal işletmelerin %98’inden fazlasını oluştururlar.
• Tarımsal arazinin %56’sında, en az %56 oranında tarımsal üretim yaparlar.
• Dünyadaki gıda üretiminin %80’i aile çiftçileri
tarafından gerçekleştirilir. (91 ülkeden alınan Census
verilerine dayanır)
Mutlak işletme sayısının ötesinde, aile çiftçileri aynı
zamanda dünyadaki tarıma elverişli arazilerin önemli bir
bölümünde çalışırlar: Bölgesel ortalamalar: Asya’da %
85; Afrika’da % 62; Kuzey ve Orta Amerika’da % 83;
Avrupa’da % 68 ve Güney Amerika’da %18.
AİLE ÇİFTÇİLİĞİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?
Aile çiftçilerinin açlıkla mücadelede ve gıda güvenliğinin sağlanmasında potansiyellerinin tam olarak anlaşılabilmesi için onlara imkân sağlayan politikaya ihtiyaç
vardır. Aile çiftçiliğinin tarım sektörüne katkısının daha
fazla farkına varılması ve aynı zamanda bu katkıların
ulusal diyaloğa ve politikaya yansımaları da bu kapsam
dâhilindedir. Ülkelerin atması gereken ilk temel adım,
aile çiftçiliğinin ulusal tanımını açıkça ifade etmek ve çiftçilerin sağladıkları katkıları belirleyerek onları sistematik
olarak organize edip tarım sektöründen veriler toplamaktır. Ulusal aile çiftçiliğinin geliştirilmesi, somut deği-

şikliklerin ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için
birçok faktör söz konusudur. Bunlar:
• Tarımsal ve ekolojik koşullar ve bölgesel özellikler,
• Pazarlara erişim,
• Arazi ve doğal kaynaklara erişim,
• Teknoloji ve yayım hizmetlerine erişim,
• Ekonomik, sosyo-kültürel koşullar,
• Uzmanlık alanlarında eğitim olanaklarına erişim,
• Kooperatifçilik ve diğer örgütlenmelerde etkilidir.
Aile çiftçileri büyük ve birçok farklılıkları içinde
barındıran bir gruptur. Tüm dünyada değişik şekillerde
tanımlanan aile çiftçiliği ile ilgili kültürel geleneklere ve
ulusal kriterlere bağlı esnek tanımlamalar da yapılır. Bu
kapsamda FAO aile çiftçiliğini:
“Kırsal kalkınmanın birçok alanıyla bağlantılı olan,
aile temelli tarımsal faaliyetler bütünü olarak kabul eder.
Aile çiftçiliği bir aile tarafından yönetilen ve işletilen,
kadınlar ve erkekler dâhil olmak üzere, ağırlıklı olarak
ailesel işgücüne dayalı tarım, ormancılık, balıkçılık,
meracılık ve su ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini
organize eden bir yapıyı teşkil eder.”
ULUSLARARASI AİLE ÇİFTÇİLİĞİ YILININ
HEDEFLERİ
Birleşmiş Milletler
2014 yılını Uluslararası
Aile Çiftçiliği Yılı olarak
ilan etmiştir ve Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO),
aşağıda
belirtilen
hedefler doğrultusunda hükümetler, uluslararası kalkınma ajansları, çiftçi örgütleri,
Birleşmiş
Milletler’e
bağlı kuruluşlar ve sivil
toplum
örgütleriyle
işbirliği içinde faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştırmak
üzere görev alır.
1. Sürdürülebilir aile çiftçiliğine olanak sağlayan
tarımsal, çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesini
desteklemek,
2. Bilgi, iletişim ve örgütlenmeyi geliştirmek,
kamuoyundaki farkındalığı artırmak,
3. Aile çiftçiliğinin ihtiyaçlarının, potansiyelinin ve
sınırlamalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve teknik destek vermek,
4. Sürdürülebilirlik için işbirliği oluşturmak.

ORDU’DA
ORDU’DA GIDA
GIDA GÜVENLİĞİ
GÜVENLİĞİ

Aile çiftçiliği gelişmiş ve
gelişmekte olan
ülkelerde gıda üretim
sektöründe tarımın en
etkin unsurlarından
biridir.

KAYNAK:
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
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K›fl Aylar›nda

Sağlıklı Beslenme

K

ış mevsimini iyice hissettiğimiz şu günlerde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması sağlığımızın korunması açısından önem taşımaktadır. Kış
mevsiminde havaların soğuması ile birlikte beslenme
şeklinde değişikliler olmakta, genellikle yağlı ve şekerli
besinlere eğilim artmaktadır. Kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmekte, fiziksel aktivite
yoğunluğunda azalma olmaktadır. Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az olması, gecelerin uzaması nedeni ile
televizyon başında fazla zaman geçirilmesi ve besinlerin
atıştırılması gibi nedenlerden dolayı vücut ağırlığında
istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir.
Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo
kontrolü, kış aylarında yerini ihmalkârlığa bırakır. Birçok
insan, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşırlar.
KIŞ AYLARINA YÖNELİK SAĞLIKLI BESLENME
ÖNERİLERİ
Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, dört
besin grubunda bulunan çeşitli besinler en az 3 ana ve
3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. İmkânlar
dâhilinde her gün mevsiminde bol meyve ve sebze
tüketilmesi önerilmektedir. Kış aylarında vücut direncini
artırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral
alınmasını sağlamak için sebze ve meyve
çeşitlerinden yararlanılması gerekmektedir.
Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan
A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana,
karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı
sıra kış aylarında bolca bulunan portakal,
mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin
tüketimi önemlidir. Gerek C vitamini ihtiyacının karşılanmasında gerekse de sıvı alımına
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Önerileri

le artan sindirim problemlerinin
önlenmesinde posa içeriği yüksek kuru baklagillerin tüketilmesi (haftada 2-3 kez) ve
düzenli fiziksel aktivite yapılması önemlidir. Genellikle
kış aylarında özellikle
çocukların sevdiği sebzeler azdır. Çocuklara pırasa, kereviz, ıspanak gibi
kış sebzelerini zorlayıcı tavırlar ile yemek yemelerini sağlamak birçok anne için problemdir. Bu nedenle ısrar
etmek yerine bu sebzeleri değişik şekillerde sunmak
belki de daha faydalı olacaktır. Örneğin; kereviz
yemeğini sevmeyen çocuğunuza, bu sebzeyi
rendeleyerek, yoğurda karıştırmak, içine bir miktarda
ceviz ekleyerek çocuğa sunmak, aynı şekilde ıspanak
yemeğini sevmeyen çocuklara, ıspanağı bir iç olarak
kullanarak; börek, poğaça ya da krep yapılması ve
çocukların bu besinleri tüketmeleri sağlanmalıdır. Vücut
ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı
gerekmektedir. Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan
toksinlerin (zararlı öğeler) atılmasında, vücut
fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma
dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok
biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son
derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün
en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) su içilmeli, sıvı
alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu
çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir.
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katkı sağlaması açısından
taze sıkılmış meyve sularının
tüketilmesi de önemlidir.
Meyve sularının tüketiminde
önemli olan sıkıldıktan hemen
sonra tüketilmesidir. Çünkü
meyve suyunun bekletilmesi C
vitamininin azalmasına neden
olmaktadır. E vitamini de bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmakta, A vitamininin okside olmasını
da engellemektedir. E vitaminin iyi
kaynakları olan; yeşil yapraklı sebzeler,
fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagillerin
yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir. Kış aylarında
mahrum kalınan güneş ışınları, vücudun D vitamini
gereksiniminin karşılanamamasına neden olmaktadır.
Kemik ve diş sağlığı açısından önemli olan D vitamini,
güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir
ve besinlerde pek fazla bulunmaz. D vitamininin yanı
sıra balık, beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli
çoklu doymamış yağ asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum ve iyot mineralleri ile E vitamini için de iyi
bir kaynaktır. Bu nedenle kış aylarında imkanlar dahilinde haftada 2-3 kez yenilmesi önerilmektedir. Kış aylarında genellikle meydana gelen beslenme alışkanlıklarının
başında, daha yağlı yiyecekleri tüketmeye olan eğilimdir. Yağ tüketimine özellikle dikkat edilmeli, katı margarin ve tereyağından kaçınılmalı, yoğun yağlı etlerden
uzaklaşılmalıdır. Kış aylarında vücut ağırlığı kontrolünün
sağlamasında; basit karbonhidrat olan saf şeker ve
şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur
gibi tam tahıl ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmesi, enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar,
meyve tatlılarının tercih edilmesi, hareketsizlik nedeniy-

KAYNAK:
http://thsk.saglik.gov.tr/saglik-bakim-ve-beslenme/793-kış-aylarında-sağlıklı-beslenme-önerileri.html#sthash.80kqUzfh.dpuf

www.ordu.tarim.gov.tr
www.ordu.tarim.gov.tr

39

ORDU’DA GIDA GÜVENLİĞİ

PİLİÇ ETİ

Hakk›nda Do€ru Bilinen

Yanlışlar

E

tlik Piliç Yetiştiriciliği
• Dünyada yıllar süren ıslah çalışmaları sonucu
en yüksek et verimine ve hızlı gelişme özelliğine
sahip tavuk ırkları birbirleriyle melezlenerek etlik piliç
üretiminde kullanılan ırklar (broiler) elde edilmiştir.
• Etlik piliçler gereksinim duyduğu besin ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması, sıcaklık ve
havalandırma kontrollü ve hijyenik kümes ortamlarında
barındırılmaları ile 42 günde gelişimlerini tamamlayarak
2-2,5 kg canlı ağırlığa ulaşabilmektedir.
• Bütün dünyada entegre olarak üretim yapan
tesislerde piliç üretimi için bu ırklar kullanılmakta ve ekonomik piliç üretimi için gereken süre yaklaşık olarak
aynıdır.
Dünyada gelişmiş ülkelerde tavuk nasıl yetiştiriliyor
ise ülkemizde de aynı şekilde yetiştirilmektedir.
Hormon Kullanılmıyor
• Dünya'da tavuklarda hormon kullanımı ile ilgili
yapılan araştırmalar, hormonlardan beklenen sonuç
alınmasının mümkün olmadığını, tavuklara hormon
verilmesinin ekonomik ve uygulanabilir olmadığını göstermiştir.
• Tavukların hızlı büyümesini sağlamak için hormon uygulaması yapılmamaktadır.
• Tavuklarda bu amaçla kullanılabilecek bir hormon ne ülkemizde ne de dünyada bulunmamaktadır.
• Türkiye'de yetiştirilen kanatlı hayvanlarda hormon kullanımına bugüne kadar rastlanmamış ve bu
konuda yetkili kurumlar tarafından tek bir vaka rapor
edilmemiştir.
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Türkiye'de kümes hayvancılığı yetiştiriciliğinde hormon kullanılmaz. Hormon kullanımı; yasal değil, ekonomik değil, uygulanabilir değil.
Antibiyotik Kullanımı
• Ülkemizde antibiyotik kullanımına ilişkin yasal
düzenlemeler AB mevzuatı ile uyumludur. Tedavi ve
hastalık durumunda sağlıklı hayvanları koruma amaçları dışında antibiyotiklerin yem katkı maddesi olarak yemlere katılması yasaktır.
• AB ülkelerinde yasaklanmış bir ilacın ülkemizde
ruhsatlandırılması ve kullanımı söz konusu değildir.
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• Antibiyotikler sadece veteriner hekimin yazdığı
reçete doğrultusunda kullanılabilir.
• Antibiyotik kullanılması durumunda her türlü riski
ortadan kaldırmak adına kesimden önce ilaç arınma
süresinin (bekleme süresi) dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Antibiyotikler sadece hastalık durumunda kullanılabilir.
Tavuk Eti ve GDO
• Üretimde kullanılan tavuklar genetik bir değişikliğe sahip değildir.
• Etlik piliçler doğal melezleme yoluyla etçi ırk diye
bilinen ırkların birbiriyle eşleştirilmesi (hibrit edilmesi) ve
seleksiyonu ile elde edilen, et verimi yüksek hibrit ırklardır.
• Ülkemiz tavukçuluğunda ve tüm dünyada da
yetiştirilen "hibrit" civcivler, kesinlikle genetiği değiştirilmiş hayvanlar değildir. Hibrit teknolojisi ile gen teknolojisi ayrı teknolojilerdir.
• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar hayvanlar
üzerinde yapılan birçok araştırmada GDO'lu yemler ile
beslenen hayvanların dokularında, sıvılarında ve ürünlerinde GDO'lu DNA veya proteinlere rastlanmadığı bildirilmiştir.
• GDO'lu yemler ile beslenen hayvanlara ve hayvansal ürünlere GDO'lu materyalin geçişi söz konusu
değildir.
Denetimler
• Damızlık kümesleri ve kuluçkahaneler izin aşaması dahil her aşamada denetlenmektedir.
• Sağlıklı olmayan hayvanların kesime gönderilmelerine izin verilmemektedir.
• Üretimde kullanılan yemler, üretim aşaması dahil
her aşamada denetlenmektedir. Kesimhaneler 24 saat
denetim altında tutulmaktadır.

• Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimler
ile kesim işleminin her aşaması kontrol edilmektedir.
Kalıntı izleme programları ile etlerin herhangi bir ilaç
kalıntısı veya ağır metal kalıntısı içerip içermediği denetlenmektedir.
• Etlik piliç üreticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün
"Kalıntı İzleme Programı" ile antibiyotikler açısından sıkı
bir şekilde denetlenmektedir.
Sonuç olarak piliçlere büyümeleri için özel ilaçlar
verilmiyor, hormon kullanılmıyor, antibiyotik sadece
hastalık durumunda kontrollü uygulanıyor. Ülkemizde;
çiftlik aşamasından kesim sonuna kadar, hayvan refahı
uygulanarak modern ve hijyenik tesislerde özel yemlerle beslenen ve tüm aşamalarda veteriner hekim kontrolünde üretilen piliçler, sağlıklı ve güvenilirdir.
KAYNAK:
http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/79
/Pilic-Eti-Hakkinda-Dogru-Bilinen-Yanlislar
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Av. Hasan YAŞAR

Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Bir İdari Yaptırım Çeşidi Olarak
“MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ”
B
u yazımızda mülkiyetin kamuya geçirilmesi ismiyle hukuk sistemimize 1 Haziran 2005 tarihinde
yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile
dâhil olmuş idari yaptırım çeşidini anlatacağız.
Söz konusu kanunun 18. maddesi ile düzenlenmiş
olan “Mülkiyetin kamuya geçirilmesi” idari yaptırımına
ait kanunda herhangi bir tanımlama yapılmamış olup,
sadece idari yaptırımın uygulamasına ilişkin düzenleme
yapılmıştır. Ancak bir tanımlama yapılacak olursa mülkiyetin kamuya geçirilmesini, “toplum düzeninin, güvenliğinin ve sağlığının korunması konusunda ve kural olarak düzene aykırılık teşkil eden bir eylem sebebiyle idarece her hangi bir yargı kararı olmaksızın doğrudan
doğruya uygulanan ve bireye toplumsal yükümlülüklerinin hatırlatılmasında ilave bir katkıda bulunan engelleyici ve tali nitelikte olan bir mali yaptırım”1 şeklinde
tanımlayabiliriz. Kabahatler Kanununda yer alan bu
idari yaptırıma ek olarak aynı zamanda Türk Ceza
Kanununda düzenlenmiş olan “Müsadere” yer almaktadır. Müsadere ise “işlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malvarlığının tamamının veya bir kısmı üzerindeki
mülkiyetinin ortadan kaldırılması ve bu mülkiyetin
kamusal karakter gösteren bir kuruluşa devredilmesi”2
demektir. Görüleceği üzere idari yaptırım çeşidi olarak
sayılan “Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi” 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun 54 ve 55 nci maddelerinde yer alan
“Müsadere” ye çok benzemektedir. Ancak bu iki yaptırım arasında benzerlik olmasına rağmen farklılıklar da
mevcuttur.
a. Her ikisinde de mülkiyet, Devlete ya da yasanın
öngördüğü ve kamusal kimliğe sahip kuruluşa geçmektedir.
b. Her iki müeyyide de ikincil niteliktedir. Öncelikle
diğer yaptırımlara başvurulur, müsadere ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesine daha sonra başvurulur.
c. Müsaderede suç konusu eşya söz konusu olmakla birlikte bu eşyanın mülkiyeti ancak mahkeme kararı
ile devlete geçmektedir. Ancak mülkiyetin kamuya geçirilmesinde suçla alakalı olmak şart değildir ve idarenin
alacağı bir kararla uygulanmaktadır. Yani müsadere
yargısal bir karardır, mülkiyetin kamuya geçirilmesi idari
bir karardır.
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d. Müsaderede amaç kişinin işlediği bir suç karşılığı, belli bir malını kullanmaktan alıkoyarak, cezanın caydırıcı ve korkutucu etkisinin artırılması olup, mülkiyetin
kamuya geçirilmesinde amaç ise idari düzeni bozucu
ihlal nedeniyle kişinin uyarılmasıdır.
e.Türk Ceza Kanununda kasıtlı bir suçla ilgili eşyanın müsaderesinin mümkün olacağı belirtilmişken,
kabahatle ilgili eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesinde kabahatin kasıt veya taksirle işlenmiş olması şartı
öngörülmemiştir.
Mülkiyet hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
1 nolu protokolünün 1 nci maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk
dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada
öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu
yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya
vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının

Her gerçek ve tüzel kişinin mal
ve mülk dokunulmazlığına
saygı gösterilmesini isteme
hakkı vardır. Bir kimse, ancak
kamu yararı sebebiyle ve
yasada öngörülen koşullara ve
uluslararası hukukun genel
ilkelerine uygun olarak mal ve
mülkünden yoksun
bırakılabilir.

tir. Bu düzenleme evrensel bir hukuk kaidesi olan
“Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege” yani
“Kanunsuz suç ve ceza olmaz.” ilkesinin karşılığı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre kabahatin düzenlendiği kanunda mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin
açık bir düzenleme olması gerekmektedir. Aksi takdirde
idarece böyle bir karar alınamayacaktır. 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununun 26 farklı yerinde mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili hüküm bulunmaktadır. Örneğin kanunun
40/1-a maddesine göre “İnsan tüketimine uygun
olmayan gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak
üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya
arz edenler hakkında kamunun sağlığına karşı suçlar
kapsamında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.” Görüldüğü üzere kanunda mülkiyetin
kamuya geçirilmesine ilişkin açık bir hüküm bulunmaktadır. Eğer böyle bir hüküm olmasaydı veya bu hüküm
kanun altı bir norm ile düzenlenmiş olsaydı bu yaptırım
uygulanamayacaktı.
Kanun maddesinin 2 nci fıkrasında mülkiyetin
kamuya geçirilmesine ilişkin kararın hangi hallerde idarece ertelenebileceği düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere
burada idareye bir takdir hakkı tanınmış olup, idare
ancak uygun gördüğü takdirde erteleme kararı verebilecektir. Sayılan haller arasında ise eşyanın kullanılamaz
hale gelmesi, niteliğinin değiştirilmesi, ancak belli bir
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ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları
uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.” Mülkiyet hakkı bir diğer üst norm düzenlemesi
olan Anayasamızın 35 nci maddesinde düzenlenmiştir.
Anılan düzenlemeye göre “Herkes, mülkiyet ve miras
haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması
toplum yararına aykırı olamaz.”
Bu düzenlemeler ışığında mülkiyet hakkına müdahale edilebilmesi için şu şartların olması gerektiği söylenebilir.
• Kamu yararı ve toplumun genel çıkarlarının
gerektirmesi,
• İç hukukta bu işlem için öngörülen yasal prosedürlerin yerine getirilmesi,
• Mülkiyet hakkına getirilen sınırlama ile ulaşılmak
istenen amaç ile yapılan sınırlama arasında bir orantı,
ölçü bulunmasıdır.
AİHS ve Anayasada yer alan düzenlemeler ışığında
yazımıza konu mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının saydığımız düzenlemelere uygun olarak kanunlaştırıldığını söylemek mümkündür.
Madde metninin incelemesine geçilecek olursa,
kanun maddesinin 1 nci fıkrasında kabahatin konusunu
oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık
hüküm bulunan hallerde karar verilebileceği belirtilmiş-
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surette kullanılması halleri sayılmış
olup, erteleme kararı için bu hallerden yalnızca bir tanesinin yerine
getirilmesini yeterli saymıştır.
İdarece belli bir süre verildikten
sonra eğer erteleme talep eden
şartı yerine getirmezse mülkiyetin
kamuya geçirilmesine karar verilecektir. Örneğin insan tüketimine
uygun olmayan gıdaların tespit
edilmesi halinde uygulanacak olan
mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı, eğer fail tespit edilen gıda ürünlerinin tamamını kendisi imha edebilecekse uygulanmayabilir. Pekâlâ,
idareye tanınan takdir yetkisinin
sınırları nelerdir? Elbette idareye
tanınmış takdir yetkisi sınırsız ve
mutlak bir yetki değildir. Bu yetkinin sınırı kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi
yararı arasında bir denge kurulması
sorumluluğudur. Buradan hareketle mülkiyetin kamuya geçirilmesinin
ertelenmesi kararı verilirken idarece failin kusur ve kasıt
ağırlığının göz önünde bulundurulması kamu yararı ile
kişi yararı arasındaki dengenin sağlanması açısından
faydalı olabilecektir.
Örneğin bir ürün üzerinde yapılan analiz sonucunda o ürün içeriğinde olmaması gereken veya mevzuatta belirlenen alt ve üst sınırlar dışında olduğu tespit edilen bir maddenin eğer üreticinin kusuru veya kastından
dolayı oluşmadığı anlaşılırsa ürün sahibinin ürününü
başka bir şekilde değerlendirmesine müsaade edilmesi
hakkaniyete uygun olacaktır. Ancak şekerden sahte bal
üretirken yakalanan birinin sahte balı reçele dönüştürmek üzere ürünü başka bir şekilde değerlendirme talebinin idarece incelenmesi ve olumlu karşılanması idarenin takdir yetkisini kullanırken bu yetkisini aşması anlamına gelecektir.
Yine kanun maddesinin üçüncü fıkrasında mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye
kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşunun eşyaya el koyabileceği veya kişilerin muhafazasına bırakabileceği ifadesi yer almaktadır. Bilindiği üzere Kabahatler
Kanununun Başvuru Yolu başlıklı 27 nci maddesinde idarî para cezası ve mülkiyetin
kamuya geçirilmesine ilişkin idarî
yaptırım kararı-
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na karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde, sulh ceza
hakimliğine başvurulabileceği
ifade altına alınmıştır. Dolayısıyla
mülkiyetin kamuya geçirilmesi
kararının kesinleşmesi için ya
ilgililer tarafından itiraz edilmemesi ya da yasal süresi içerisinde
yetkili hakimlikler nezdinde yapılan itiraz sonucunda itiraz başvurusunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. Kanunun
18 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
uyarınca da kararın kesinleşmesine kadar geçen sürede idare
eşyaya el koyabilecek ya da ilgili
veya üçüncü kişilerin yeddi
eminliğine
bırakabilecektir.
Kişilerin muhafazası altında iken
eşyaya bir zarar geldiği zaman
ise kişiler yeddi eminliğin cezai
ve hukuki sorumluluğundan
sorumlu tutulacaklardır.
Kanun maddesinin 4 ncü fıkrasında ise eşyanın mülkiyetinin kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili
kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçeceği düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de
Maliye Bakanlığı ana hizmet birimleri arasında sayılan
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne “Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini,
taşınır malların tasfiyesini sağlamak” görevi verilmiştir. Bu
sebeple hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı
verilen ve hakkındaki karar 5326 sayılı Kanunda öngörülen yasal yollardan geçerek kesinleşen malların Devlet
mülkiyetine geçirilmesi işi Milli Emlak Genel
Müdürlüğünün görev alanına girmektedir. Milli Emlak
Müdürlüğünün görevleri ise İllerde Defterdarlıklar bünyesinde yer alan Milli Emlak Müdürlükleri, ilçelerde ise
Mal Müdürlükleri bünyesinde yer alan Milli Emlak
Servisleri tarafından yerine getirilmektedir.
1

OĞURLU, age., s.95.

2

DÖNMEZER/ERMAN, age., C.II, s.749.

Yerel, Marjinal ve s›n›rl› Faaliyetlerin
Düzenlenmesine Dair

T

Tebliğ Yayımlandı

ebliğin amacı, gıda işletmelerindeki
yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere
ilişkin hususları belirlemektir. Bu
Tebliğ, son tüketicinin yanı sıra bir başka
perakendeciye et ve et ürünlerinden çiğ et
ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki
çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum
bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki
balık ve su ürünlerini arz eden perakende
gıda işletmelerini kapsar. Tebliğ hükümlerinde belirtilmeyen hayvansal gıdalar ve
hazır ambalajlı olarak tedarik edilerek
ambalajı bozulmadan arz edilen hayvansal
gıdalar kapsam dışındadır.
• Marjinal: Perakendecinin başka
bir perakendeciye arz edebileceği
hayvansal gıdanın günlük, haftalık
veya yıllık olarak belirlenmiş maksimum miktarını,
• Sınırlı: Hayvansal gıdayı arz eden ve/veya
tedarik eden, belirlenmiş perakende işletme tipini ve/veya hayvansal gıdayı,
• Yerel: Hayvansal gıdanın arz edilebileceği
coğrafi olarak sınırlandırılmış alanı, ifade eder.
Genel hükümler
• Tebliğ kapsamında yer alan hayvansal gıdaların,
perakendeci tarafından son tüketiciye satışının yanı sıra
başka bir gıda işletmesine arzı, bu gıda işletmesinin de
sadece son tüketiciye satış yapan perakendeci olması
şartıyla, bu Tebliğde belirlenen yerel, marjinal ve sınırlı
faaliyetlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak yapılır.
• Yukarıda belirtilen hayvansal gıdanın perakendeci tarafından başka bir perakendeciye arzında, peraken-
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G›da ‹flletmelerinde

decinin bu arzının yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler içerisinde kalması şartıyla, işletmesi kayıt kapsamındaki
gıda işletmesi olarak değerlendirilir.
• Gıda işletmecisi yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler
kapsamında tedarik ettiği gıdayı sadece son tüketiciye
arz edebilir, son tüketiciye satış amacıyla işleyebilir,
muameleye tabi tutabilir ve/veya depolayabilir.
• Hayvansal gıdanın, perakendeci tarafından
başka bir perakendeciye arz edilebilmesi için “yerel”,
“marjinal” ve “sınırlı” olarak tanımlanan faaliyetler için
getirilen gerekliliklerin tamamını karşılaması gerekir.
Bildirim zorunluluğu: Yerel, marjinal ve sınırlı
faaliyette bulunmak isteyen perakendeci, yetkili mercie
tebliğin ek-1’nde yer alan dilekçe ile başvuruda bulunur. Ayrıca ilgili işletmeden yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet için belirlenen gerekliliklere uyacağına dair taahhütname de alınır.
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Et ve et ürünleri için özel hükümler
1. Et ve et ürünleri için yerel faaliyet; perakende işletmenin bulunduğu nokta merkez kabul
edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan
alanda yapılır.
2. Et ve et ürünleri için marjinal faaliyet;
perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 2.500 kilogramı
geçemez.
3. Et ve et ürünleri için sınırlı faaliyette; Çiğ
et ve kıyma, sadece kasaplar tarafından diğer
perakendecilere arz edilebilir. Hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri arz edilemez.
Süt ve süt ürünleri için özel hükümler
1. Süt ve süt ürünleri için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu nokta merkez kabul
edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan
alanda yapılır.
2. Süt ve süt ürünleri için marjinal faaliyet,
perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği
toplam arz haftalık olarak 500 kilogramı geçemez.
3. Süt ve süt ürünleri için sınırlı faaliyette;
Çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı
ürünler, çiğ krema ve kaymak arz edilemez.
Bunların dışındaki süt ve süt ürünleri, perakendeciler tarafından diğer perakendecilere arz edilebilir.
Balıkçılık ürünleri için özel hükümler
1. Balıkçılık ürünleri için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu nokta merkez kabul
edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan
alanda yapılır.
2. Balıkçılık ürünleri için marjinal faaliyet,
perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 500 kilogramı geçemez.
3. Balıkçılık ürünleri için sınırlı faaliyette,
sadece bütün halindeki balıkçılık ürünleri balık
satış yerleri tarafından diğer perakendecilere arz
edilir.
Özel hüküm: Tebliğde belirtilen marjinal faaliyetlerin birden fazlasını yapan perakendecinin, bu faaliyet
kapsamındaki toplam arzı, bu Tebliğin 7, 8 ve 9 uncu
maddelerinde belirlenen miktarları geçmemek üzere
toplamda haftalık olarak 2.500 kilogramı geçemez.
Kayıtların tutulması
• Perakendeci; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilen veya tedarik edilen hayvansal gıdaya ilişkin olarak, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair
Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereği tutulması gereken izlenebilirliği sağlayan kayıtlar ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş
fatura veya sevk irsaliyesini talebi halinde yetkili mercie
sunar.
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• Tebliğ kapsamındaki hayvansal gıdayı arz eden
perakendeci, izlenebilirlik ve hijyen konusundaki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği kayıtlara ilave olarak;
hayvansal gıdayı arz ettiği perakendecilerinin işletme
kayıt numaraları ile her bir perakendeciye sattığı hayvansal gıdanın miktarlarına ilişkin kayıtları tutar ve talep
edilmesi halinde yetkili mercie sunar.
• Kayıtlar, ilgili mevzuatında aksi belirtilmediği sürece elde edildikleri takvim yılının sonundan itibaren en
az on iki aylık bir süre ile muhafaza edilir.
İdari yaptırım
Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı
Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

T

arımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde
Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda
Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme
Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar Resmi
Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. Karar, 5
yıl süreyle uygulanmak üzere yayımı tarihinde
(16/10/2014) yürürlüğe girmiştir.
“Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak
Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi
Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin
Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın talebi üzerine, 5488 sayılı
Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 30.09.2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar aşağıdaki hususları kapsamaktadır:
• Üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına
kavuşmasını,
• Ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını,
• Piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının
sağlanmasını,
• Tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin
talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesini,

Kira desteği verilecek ürünler
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren
depolarda muhafaza edilen; Tablo I'de yer alan ürünler
için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan
ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek
üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira
ücretlerinin % 50’si oranında kira desteği verilir. Bu desteğe ilişkin ödemeler lisanslı depo işletmelerine yapılır.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.
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Tarımsal Ürünlere Depolama
Desteklemesi Ödenecek

Tablo: 1
Ürünler

Destek Miktarı (TL/Ton/Ay)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç,
Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği

3

Pamuk

7

Tablo: 2
Ürünler
Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kayısı, Antepfıstığı,
Kuru üzüm, Kuru incir

Destek Miktarı (TL/Ton/Ay)
10
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Meyve Suyundaki fieker
Zeytindeki Tuz Oranlar›

Yeniden Belirlendi
M

EYVE SUYU
Bakanlığımızın temel hedefi gıda güvenilirliğini
sağlamak ve halk sağlığını korumak olup bu
kapsamda yapılan düzenlemeler büyük önem taşımaktadır. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve ürün kontrolleri aşamasında Bakanlığımız düzenlemeleri esas alınmakta ve bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar
hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında
06.08.2014 tarihinde meyve suyu ve benzeri ürünlerle
ilgili düzenlemeleri içeren Türk Gıda Kodeksi Meyve
Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği yayımlanmıştır.
Meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu,
meyve nektarı, meyve aromalı içecek, meyveli içecek,
meyve suyu konsantresi gibi isimlerde bir çok ürün üretilmekte olup özellikle okul çağındaki çocuklar tarafından sıkça tüketilmektedir. Bu içecekler meyve oranı,
bileşimi ve üretim teknolojisi açısından farklılık göstermektedir. Bu ürünlerin hepsinin tamamen meyveden
oluştuğu düşünülmemelidir.
"Meyve suları", doğal olarak meyvelerin dokusunda bulunur. Meyvelerin yenilebilir kısımlarından uygun
teknolojiler kullanılarak elde edilmektedir. Meyve suları
% 100 meyveden oluşmaktadır. Meyve oranını vurgulamak amacıyla meyve suyu etiketlerinde "% 100
meyve suyu" ifadesi kullanılmaktadır. Meyve suları ilave
şeker içermez. Meyve sularının etiketlerinde "Türk Gıda
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Kodeksi gereğince meyve suları
ilave şeker içermez" ifadesi ürün
etiketlerinde bulunabilir.
"Konsantreden üretilen meyve
suyu", Meyve suyu konsantresine,
konsantrasyon sırasında uzaklaştırılan
miktarda su ve aroma gibi bileşenlerin
tekrar kazandırılmasıyla elde edilen ürün
olarak tanımlanır. Meyve oranını belirtmek
amacıyla bu içeceklerin etiketlerinde de "%
100 meyve suyu" ifadesi kullanılabilir.
"Meyve nektarı", şeker ve bal ilave edilerek tatlandırılabilen, meyve suyu oranı
değişiklik gösteren bir içecektir. İlave edilen
şeker ve/veya bal son ürünün toplam ağırlığının en fazla %20'si kadar olmalıdır.
Eğer şeker ilave edilmeden üretiliyorsa etikette ""Meyve nektarına şeker eklenmemiştir" ifadesi yer alabilir. Meyve nektarında
bulunması gereken minimum meyve suyu
veya meyve püresi miktarı, Türk Gıda
Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler
Tebliğinde belirlenmiştir. Meyve suyu
veya meyve püresi miktarı en az % 25
olup meyve çeşidine göre değişiklik gösterir. Örneğin elma ve şeftali için % 50,
kayısı için % 40, vişne için % 35 olarak
belirlenmiştir. Meyve nektarı bileşimindeki meyve suyu, meyve
püresi veya bunların karışımının
minimum miktarı, etiket üzerinde, "meyve oranı en az %
......" ifadesi ile belirtilir.
15.06.2008 tarihinde
yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Alkolsüz İçecekler
Tebliği aromalı ve meyveli
içecekler, toz içecekler ile
ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Meyveli içe-
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cekler; meyve suyu, meyve püresi, meyve konsantresi,
meyve tozu ya da bunların birkaçı kullanılarak, su ve
diğer bazı bileşenler ile şeker ilave edilerek veya edilmeden gazlı veya gazsız olarak üretilir. Meyveli içeceklerde
meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az % 4, gazsız
olanlarda ise ağırlıkça en az % 10 olarak belirlenmiştir.
Aromalı içecekler; su, aroma maddeleri ve/veya
diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek veya edilmeden
tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak üretilen veya
aromalı şurubun sulandırılması ile hazırlanan içeceklerdir.
Tüketicilerin tüm gıdalarda olduğu gibi meyve
suyu ve benzeri ürünler satın alırken de etiket bilgilerine dikkat etmesi doğru seçim yapmaları açısından
önem taşımaktadır.
ZEYTİN
Ülkemizde çocuk büyük, genç yaşlı demeden herkes tarafından tüketilmekte olan zeytin sofralarımızda
özellikle kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olarak bilinir.
Zeytin ve zeytinyağına has bir bileşik olan, acılık hissi
veren oleuropein zeytinin duyusal özelliklerinin oluşmasını sağlamaktadır. Zeytin içerdiği fenolik bileşiklerin
yanında zengin vitamin içeriği (A,D,E,K) ile de özellikle
gelişim çağındaki çocuklarımız açısından büyük önem
arz etmekte ve tüketilmektedir.
Bu bilinçten hareketle Bakanlığımız tarafından
23.08.2014 tarihinde yayımlanan ve basında sık sık yer
alan Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği, başta zeytinde kullanılan tuz miktarının azaltılması olmak üzere
sofralık zeytin ile ilgili yeni düzenlemeleri içermektedir.
Yeni düzenlemeye göre sofralık zeytinlerde tuz
oranı ağırlıkça maksimum % 8 olabilir. Zeytin etiketleri
üzerinde yer alan "az tuzlu" ifadesi; 100 gram zeytinde
en fazla 4 gram tuz içeren sofralık zeytinler için kullanılabilir.

Sofralık zeytin etiketlerinde yer alan "doğal" ifadesi
kendiliğinden tatlanan zeytinler için kullanılmaktadır.
İlave olarak ürün adında salamura, sele, kurutulmuş
gibi işleme şekli de yer almaktadır. Sofralık zeytin etiketlerinde yer alan "işlem görmüş zeytin" ifadesi alkali ile
işlem gören zeytinler için kullanılmaktadır. İlave olarak
ürün adında salamura, sele, kurutulmuş gibi işleme
şekli de yer almaktadır.
Zeytin değişik soslar, baharat veya diğer yenilebilir
maddeler ile karıştırılması veya marine edilmesi ile üretilmesi halinde "salata zeytin" olarak adlandırılmaktadır.
Gemlik, Edremit gibi ifadeler zeytin çeşidini belirtmekte olup bu ifadeler ürünün ismi değildir. Zeytinin
özel bir çeşide ait olması halinde etiket üzerinde bu
çeşidi; Gemlik çeşidi, Edremit çeşidi olarak belirtilir.
İrilik zeytinin daha iyi ya da kaliteli olduğunu gösteren bir kriter değildir. Zeytin danesinin iriliği yeni
Tebliğe göre 3XS ile 11XL arasında değerlendirilmiş ve
en küçük daneden en büyük daneye doğru belirtilen
harflerin kullanılmasına izin verilmiştir. Zeytin etiketlerinde bir kilogram zeytinde yer alan dane adedi aralığı ile
birlikte zeytinin hangi irilikte olduğunu belirten 3XS ve
11 XL arasındaki bu ifadeler de yer almaktadır. Buradaki
düzenlemenin amacı piyasadaki zeytinlere bir standart
getirmenin yanı sıra tüketicinin irilik açısından seçimini
kolaylaştırmaktır.
Satış yerlerinde zeytin satışı, satıcı kontrolünde yapılacak olup zeytinin kapalı ortamlarda muhafaza edilmesi ve alıcının rahatlıkla görebileceği büyüklükte ürüne ait
özelliklerin yer aldığı tezgah etiketlerin yer alması yeni
düzenleme ile zorunlu hale getirilmiştir.
Ülkemizde farklı bir çok zeytin çeşidi yetiştirilmektedir. Bu çeşitlere göre farklı üretim teknolojileri de mevcuttur. Bu nedenle tüm gıdalarda olduğu gibi sofralık
zeytin satın alırken etiket bilgileri incelenerek seçim
yapılmalıdır.

KAYNAK:
http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/68
/Meyve-Suyundaki-Seker-Ve-Zeytindeki-TuzOranlari-Yeniden-Belirlendi
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YUMURTA
Tebliği Yayımlandı
İşletme ve Kümes Numarası
Yumurtlama Tarihi

T

ebliğin amacı yumurtacı tavuklardan elde edilmiş
kabuklu yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik
şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması,
taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak özellikleri belirlemektir. Tebliğ, evcil tavuktan elde edilen
yumurtayı kapsar.
HAMMADDE, İŞLEM VE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin genel
özellikleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca hazırlanan Türk
Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği
20.12.2014 tarih ve 29211
sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğin yayımı tarihinden
önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri 20.12.2015
tarihine kadar bu Tebliğ
hükümlerine uymak
zorundadır.

• Yumurta sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş olmalıdır.
• Yumurta kendine has tat, koku ve renkte olmalıdır.
• Doğal renk ve kokusunu kaybetmiş, çürümüş,
kokuşmuş yumurta ile kuluçka işlemi uygulanmış
yumurta doğrudan tüketime sunulamaz ve gıda sanayiinde kullanılamaz.
• Kırık yumurta, yumurta ürünlerinin üretimi de
dâhil olmak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılamaz.
• Yumurta, özelliklerine göre A sınıfı ve B sınıfı
olmak üzere ikiye ayrılır.
2. A sınıfı yumurtanın özellikleri (Ek-1)
• Yumurta kabuğu temiz olmalıdır. Kabuk, hafif
pütürlü olabilir. Kabuk, sağlam yapılı, çatlaksız, kırıksız
ve şekli normal olmalıdır.
• Hava boşluğu; "ekstra taze" olarak satışa sunulan
yumurtada 4 mm, diğerlerinde 6 mm'den yüksek olmamalı ve sabit olmalıdır.

• Yumurta akı; berrak, saydam ve jel kıvamında
olmalı, yabancı madde içermemelidir.
• Yumurta sarısı; ışık muayenesinde merkezde
yuvarlak gölge şeklinde görülmeli, yumurtanın döndürülerek hareket ettirilmesinde merkezden belirgin şekilde ayrılmamalı ve yabancı madde içermemelidir.
• Yumurta içeriğinde gözle görülebilir embriyo
bulunmamalıdır.
• Yabancı koku içermemelidir.
• A sınıfı yumurta yıkanarak veya başka bir yöntemle temizlenemez ve yağlama işlemine tabi tutulamaz.
A sınıfı yumurta ağırlıklarına göre sınıflandırılır (Ek-2).
Ağırlık Sınıfı

Ağırlık

XL – Çok Büyük

>73 g

L - Büyük

>63 – <73 g

M - Orta

> 53 – <63 g

S - Küçük
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<53 g

3. B sınıfı yumurta gıda sanayiinde kullanılır.
Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesi hususunda, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) A sınıfı yumurtada işletme ve kümes numarası ile
yumurtlama tarihi kolayca görülebilir, okunaklı ve en az
2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanır. İşletme numarası damgalanırken, il trafik kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bilgisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 14
haneye tamamlamak için kullanılan sıfırlar damgalanmayabilir. Yumurtlama tarihi gün, ay, yıl olarak (Örnek:
YT:1/1/2015 veya YT:1/1/15 ) damgalanır.
b) İşletme ve kümes numarası ile yumurtlama tarihi kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı
işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılmalıdır. Kümes ve işletme numarası ile yumurtlama tarihi
yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak satışa arz edilemez.
c) Yumurtanın üzerindeki işletme ve kümes numaralarının ve yumurtlama tarihinin kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların % 20'si olarak uygulanır.
ç) A sınıfı yumurtanın ağırlık ve özellik sınıfları etikette, ürün adı ile aynı yüzde belirtilir. Özellik sınıfı belirtilirken "A sınıfı" ifadesi veya "A" harfi kullanılır. A sınıfı
yumurtanın ağırlık sınıflarını simgeleyen harfler en az 2
mm yükseklikte olmak ve çevresinde en az 12 mm
çapında bir çember bulunmak koşulu ile yumurta kabuğu üzerine de damgalanabilir.
d) A sınıfı yumurtanın ağırlık sınıfları, Ek-2'de verilen
harflerle veya bunlara karşılık gelen ifadelerle veya her
ikisiyle belirtilir. Ayrıca ilgili ağırlıklar da verilebilir. Ek2'de verilen ağırlık sınıfları farklı renk, sembol, ticari
marka veya başka bir gösterim şekliyle alt sınıflara bölünemez.

ğ) B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerinde "B sınıfı"
ifadesi veya "B" harfi yer alır. B sınıfı yumurtanın sınıfını
simgeleyen harf, yüksekliği en az 5 mm olmak ve çevresinde en az 12 mm çapında bir çember bulunmak
koşulu ile yumurta üzerine damgalanabilir.
h) B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerine son tüketim
tarihi ile birlikte paketleme tarihi de yazılır.
ı) B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerinde, en az 2 cm
yükseklikte büyük harflerle "GIDA SANAYİ İÇİNDİR" yazısı yer alır.
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ETİKETLEME VE İŞARETLEME

yerine yumurtlama tarihinden sonraki dokuzuncu
günün tarihi yazılır. Ayrıca "ekstra taze" olarak nitelendirilen yumurtanın etiketi üzerinde yumurtlama tarihi yer
alır.

i) Yumurtanın üretim tarihi yumurtlama tarihiyle
aynı olur.
j) Yumurta etiketinin üzerinde net olarak görülebilecek
biçimde
"Satın
aldıktan
sonra
buzdolabında/soğukta muhafaza ediniz" ifadesi yer alır.
k) Yumurta son tüketiciye hazır ambalajlı olarak
sunulur.
l) Yumurta, hazır ambalajlı hale getirilmeden önce
nakliye ve depolama sırasında aşağıdaki bilgiler bulundurulur:
• Üretildiği işletmenin (kümes) adı ve adresi
• İşletme ve kümes numarası
• Yumurtaların sayısı ve/veya ağırlığı
• Yumurtlama tarihi veya periyodu
Sevkiyat tarihi
m) Yumurta, yumurtlamadan sonraki 10 gün içerisinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmelidir.

e) A sınıfı yumurtanın etiketinde son tüketim tarihi
".....tarihine kadar tüketilmelidir." veya "..........tarihinden önce tüketilmelidir." ifadeleri kullanılarak yazılır.
f) A sınıfı yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren
21 gün içinde tüketiciye ulaştırılır. A sınıfı yumurtanın
son tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28
günden fazla olamaz. Eğer yumurtlama tarihi farklı
olan yumurtalar aynı paket içinde satışa sunuluyorsa,
son tüketim tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınır.
g) Paketlendiği tarihte hava boşluğu 4 mm veya
daha düşük olan A sınıfı yumurta yumurtlama tarihinden itibaren dokuzuncu güne kadar "ekstra taze" olarak
tanımlanabilir. Bu ifade kullanıldığında " ……… tarihine kadar ekstra taze" şeklinde belirtilir ve "…………"
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TAŞIMA, DEPOLAMA, MUHAFAZA VE SATIŞ
Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında, Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümündeki hükümlere uyulur. Bu kurallara ek olarak;
• Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma
işleminden hemen sonra depolarda viyoller içinde
muhafaza edilir.
• Yumurta üretildiği yerde ve tüketiciye ulaştırılana
kadarki tüm aşamalarda temiz ve kuru yerlerde ve
yabancı kokulardan ari biçimde depolanır; darbelerden, doğrudan güneş ışığından ve büyük sıcaklık dalgalanmalarından korunur.
• Yumurtlama tarihinden sonraki 18 inci güne
kadar yumurtanın soğutulması zorunlu değildir. Ancak
18 inci günden itibaren (+8)-(+5) °C arasında muhafaza edilmelidir.
• ç) A sınıfı yumurtanın muhafaza edildiği alanlar
yapay olarak +5 oC'den daha düşük derecelerde soğutulmuş olmamalıdır. Ancak 24 saatten fazla olmamak
üzere sevkiyat sırasında veya 72 saatten fazla olmamak
üzere perakendecide +5 °C'nin altındaki bir sıcaklıkta
tutulabilir.
• Yumurta, hijyenik olmayan malzemeler (yaprak,
saman vb.) içinde satışa sunulamaz.
İdari yaptırım: Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili
maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ: Bu Tebliğ ile
23.01.2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete'de
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yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta
Ürünleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
1. Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak
zorundadır.
2. Bu Tebliğ hükümlerine bir yıl içerisinde uymak
zorunda olan gıda işletmecileri; uyum sağlayıncaya
kadar 23.01.2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve
Yumurta Ürünleri Tebliği hükümlerini uygulamak
zorundadır.
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