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SPORCU GIDALARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliğinin 5. maddesinin bi-
rinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Spor gıdalarında aşağıdaki koşullara uygun olarak kreatin 
monohidrat kullanılabilir:

1) Ürünün günlük olarak tüketilmesi önerilen dozundaki krea-
tin monohidrat miktarı 5 g’ı aşamaz.

2) Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal 
veya uluslararası kurumlar tarafından belirlenen genel kabul 
görmüş saflık kriterlerine uygun olur.”

 Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına; “k) Kreatin 
monohidrat içeren spor gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı ki-
şilerde mide-bağırsak rahatsızlığına neden olabileceği ve böb-
rek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alır.”  bendi 
eklenmiştir.

Ayrıca aynı Tebliğe ‘Geçiş hükümleri’ başlığı altında; “ Bu mad-
denin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmeci-
leri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan düzenlemelere 
31.12.2019 tarihine kadar uymak zorundadır.” şeklinde geçici 
madde-2 eklenmiştir.

Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.01.2019 tarih ve 
30658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Yüzlerce yıldır insanlar için harika bir besin olan 
bal; küçücük canlıların olağanüstü bir düzen içe-

risinde meydana getirdiği mucizevi gıda maddesidir. 
Şiir dizelerine konu olan, şarkı namelerinde dile getiri-
len, iğnesi acı, ürünü tatlı ve değerli olan arı... Arıcılığın 
ekonomiye katkısı sadece bal değildir. Polen, arı sütü, 
propolis, arı zehiri, bal mumu, vb. diğer arı ürünleri ilaç 
ve kozmetik sanayii için vazgeçilmez ürünlerdir. 

Bal arıları, sosyal yapıları çok özel canlılardır. Birçok 
özellikleri ile bilimde “süper organizma” unvanı verilen 
bal arıları büyüleyici bir düzene; çalışma, yardımlaşma 
ve uyum içinde çalışan organizasyona sahiptirler. Sos-
yal böcekler olarak, topluluk yaşamı sürdüren bal arıları 
herhangi bir yuvada aile (koloni) oluştururlar. Arıların, 
kusursuz bir organizasyonla onbinlercesinin hep birlik-
te uyum içinde yaşamaları dışında, oldukça mucizevi 
özellikleri vardır. Örneğin; binlerce yıldır en az balmu-
mu ile en çok balı depolayabilen hep aynı boyuttaki 
altıgen hücre yani petek gözünü şaşmaz milimetrik 
hesapla inşa etmesi… Binlerce arının bir kovanda ina-
nılmaz örgütlü bir şekilde bal üretim sürecini gerçek-
leştirmesi…  

Bal arıları Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de dikkat 
çekilen canlılardandır. Nahl Suresi’nde; Rabbin bal arı-
sına şöyle ilham etti: Dağlardan, ağaçlardan ve insan-
ların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine 
evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbi-
nin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir. Onların 
karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar 
için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) 
için bir ibret vardır. Şeklinde  balın insanlar için şifa ol-
duğu vurgulanmaktadır.

Güzel ülkemizin her farklı coğrafyasında farklı kay-
naklardan elde edilen ve çiçek balı, salgı balı, anzer balı,  
kestane balı, akasya balı, kekik balı, yayla balı, narenciye 
balı diye isimlendirilen, sağlıklı yaşam için seçilen ve 

vazgeçilmeyen bal...  Bütün dünyada hızlı bir gelişim 
gösteren, yapısal olarak da tarımsal üretimin devam-
lılığını ve verimliliğini sağlayan bir sektördür arıcılık… 

İnsanların arılarla ilk tanışmasından günümüze ka-
dar arıcılık sektörü yazılı/yazılı olmayan kurallarla sür-
dürülmüştür. Anadolu’da arıcılık ile ilgili ilk bilgilere M.Ö. 
1650 dönemine ait eski Hititlerde rastlamaktayız. Hitit 
Kanunları, Hititlerde bala verilen değeri yansıtmaktadır. 
Hitit kanunlarının 91. ve 92. maddeleri, bal ve arı kovanı 
çalan hırsızlara verilecek cezalar ile ilgilidir.

Türklerin çok köklü bir arıcılık ve bal kültürü mev-
cuttur. Osmanlı toplumsal hayatı ve edebiyatında bal 
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Mevlevi kültürün-
de bal hemen her yerde kullanılmakta; tek başına, tat-
landırıcı, ilaç veya macun olarak tüketilmektedir. Divan 
edebiyatında ve halk şiirlerinde bal sıkça kullanılmış, 
atasözlerinde “lezzetli nesne” olarak bala yer verilmiştir. 
Osmanlılarda arıcılık ekonomik olarak da önem taşı-
maktaydı.  

Arıcılık diğer hayvansal üretim alanları içinde doğaya 
en fazla bağımlı olan sektördür. Bazıları için şifa, bazıları 
için geçim umudu olan bal neler içermeli, neler içerme-
meli? Kaliteli balın ölçüsü nedir? Kaliteli balın özellikle-
ri neler olmalıdır? Bunun gibi onlarca sorunun cevabı 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayımlanan Türk Gıda 
Kodeksi Bal Tebliği nde yer almaktadır. Bal Tebliği’nin 
amacı; balın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üre-
tim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve 
pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir. 
Bal arılarının beslenmesi amacıyla erken ilkbaharda ve 
bal hasadından sonra şeker şurubu veya şekerle yapıl-
mış ek besinlerin verilmesi teknik arıcılıkta önerilen bir 
uygulamadır. Ancak balın doğal yapısının bozulmama-
sı yani tağşiş edilmemesi için kar amacıyla bal üretim 
mevsiminde şeker şurubu, ticari glikoz, nişasta içeren 
ürünler gibi ürünleri arılara verip bal üretilmemelidir.

ARI ve BAL
  Kemal YILMAZ

İl Müdürü
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Arıların dünyada 25.000, ülkemizde ise 2000’e 
yakın türü bulunmaktadır. Bir ülkenin bitki 
zenginliğini muhafaza etmek, tarımsal üre-

timde kalite ve verim artışı sağlamak için yeterli bal 
arısı mevcuduna sahip olması gerekir. Ülkemizde 2017 
yılı TUİK verilerine göre 7.991.072 adet arı kolonisinde 
114.471 ton bal üretilmiştir. Bal arıları tozlaşmada diğer 
böceklerden daha fazla etkili ve verimlidirler. Balarısı; 
yaban arıları ile birlikte yabancı tozlaşmaya ihtiyaç du-
yan kültür bitkilerinde tozlaşmayı gerçekleştirerek bit-
kisel üretimde ürün miktarı ve kalitesini artırmaktadır. 
Bu şekilde sağladıkları kazanç, direkt baldan elde edilen 
gelirin kat kat fazlasını oluşturmaktadır. 

Dünya genelinde insan gıdasının % 90’ını, 82 bit-
ki türünden elde edilmekte ve bu bitki türlerinden 63’ 
ü arılar tarafından tozlaşmaya ihtiyaç duymaktadır. 
1960’lı yıllardan itibaren tozlaşmadaki önemi nedeniy-
le değişik yaban arı türlerinden daha fazla yararlanma 
ve bunların kültüre alınması çalışmaları yoğunluk ka-
zanmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde arıcılık polinas-
yon ihtiyacını karşılamak için yapılmakta ve desteklen-
mektedir. 

Balarısı da dahil olmak üzere, arıların direkt yararları 
ve kültür bitkilerinde tozlaşmayı gerçekleştirmelerinin 
de ötesinde, belki de en önemli işlevleri, doğada çe-
şitli yabani bitkilerin tozlaşmasını yaparak birçok bitki 
türlerinin soylarını devam ettirmeleri, yeryüzüne yayıl-
malarının sağlanması ve bu bitkilerle topluluk oluştu-

ran diğer bitkilerin de idamelerine yardımcı olmaları ve 
nihayet, bu bitkileri gıda ve barınak veya yuva yapma 
yeri olarak kullanan değişik gruplara mensup binlerce 
hayvanın yaşamlarını sürdürmelerine imkan hazırla-
malarıdır. Arılar biyolojik çeşitliliğin devamını sağlar-
ken, erozyonun önlenmesi gibi, özellikle ülkemiz için 
hayati önem arz eden bir işlevi çok kez insanoğlunun 
haberi olmadan yerine getirmektedirler. Arılar, dünya-
daki hemen bütün canlıların idamesi için hayati değer 
taşıdıklarından doğada anahtar türler olarak nitelen-
dirilmektedirler. Atom fizikçisi olan Albert Einstein’ın 
“Eğer arılar yeryüzünde kaybolursa insanın sadece 
dört yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme; bitki, hayvan 
ve insan olmaz” sözü de arıların yeryüzünde, ekosis-
temde anahtar tür olarak belirlenmiş rolünü açık olarak 
ifade etmekte ve besin zincirindeki önemini vurgula-
maktadır.

KALINTIYA DİKKAT
Son yıllarda balda gündeme gelen kalıntı, taklit ve 

tağşişli ürünlerin varlığından söz edilmesi, kamuoyun-
da bala farklı bir gözle bakılmasına sebep olmuştur.  
Hastalıklara karşı mücadelede yasal olmayan antibi-
yotik ve pestisitlerin kullanılması, yasal olarak kullanıl-
masına müsaade edilen diğer ilaçların bile çok uzun 
süreli uygulama, doz aşımı, nektar akımı döneminde 
uygulama (uygulamadan hemen sonra bal hasadı) gibi 
işlemler sonucunda insanların tüketimine sunulan bal-
da arzu edilmeyen bulaşmalar olmaktadır. Ayrıca pe-

ARI SADECE BİR BÖCEK DEĞİLDİR
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ARI SADECE BİR BÖCEK DEĞİLDİR

teklerin korunması için naftalin uygulaması da balda 
istenmeyen kalıntıya yol açmaktadır. Balın bu şekilde 
bulaşması saf, doğal ürün özelliğinin kaybolmasına ve 
tüketicilerin ilgisinin azalmasına yol açmaktadır. Balda 
yaşanan kalıntı sorunu balın ihracını da güçleştirmek-
tedir.  

Birçok ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de arıcılık-
ta kullanılan ilaçların arı 
ürünlerinde özellikle balda 
maksimum kalıntı mik-
tarları belirlenmiştir. Gıda 
güvenilirliğinin sağlan-
ması amacıyla hayvansal 
gıdalarda bulunabilecek 
veteriner ilaçlarına ait, bi-
limsel ve teknik olarak tes-
pit edilmesi mümkün olan 
farmakolojik aktif madde-
lerin sınıflandırılması ve 
maksimum kalıntı limitle-
rinin belirlenmesi amacıy-

la çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu limitlerin 
uygun veya uygun olmaması ürünlerin iç ve dış pa-
zarlaması açısından da önemlidir. Aksi durumda balda 
kalıntısı tespit edilirse 5996 sayılı Kanun gereğince idari 
para cezası ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır.  

Bal arılarında mikrop-
lardan (bakterilerden) ileri 
gelen hastalıklar (Ame-
rikan Yavru Çürüklüğü, 
Avrupa Yavru Çürüklüğü, 
Septisemi), mantarlardan 
(fungus) ileri gelen hasta-
lıklar (Kireç hastalığı, Taş 
hastalığı) ve virüslerden 
ileri gelen hastalıklar (Tu-
lumsu Yavru Çürüklüğü, 
Kronik Arı Felci Hastalığı) 
için kullanımına izin ve-
rilmiş ilaç etkin maddesi 
bulunmadığından ruhsatlı 
bir müstahzar da yoktur.
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Sonuç

Arıcılığın ekonomiye katkısı sadece bal de-
ğildir. Polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, bal 
mumu vb. diğer arı ürünleri ilaç ve kozmetik 

sanayii için vazgeçilmez ürünlerdir. Ayrıca bitkilerde 
tozlaşmayı artırarak bu şekilde üretimin 

artmasını sağlamasının pa-
rasal değeri rakamlarla 

ifade edilemeyecek 
kadar fazladır. Bitki-
ler nesillerini arılar 
sayesinde devam 

ettirirler.

Arılar, bizim 
için 35-40 günlük 
ömürlerinde çok 
büyük işler gerçek-
leştiriyorlar. Onların 

yaşam alanlarını yok 
eden, kısıtlayan ve 
kirletende ne ya-
zık ki biz insanlarız. 
Genetik zenginliği-
mizin önemli bir tü-
rünü oluşturan bal 
arısı popülâsyonla-
rımızın sürdürüle-
bilirliğini sağlamak, 
birbirinden değerli 

arıcılık ürünle-
rinin üreti-

minin yanında bitkisel üretimde yaşanabilecek çok 
büyük kayıpları da önlemek demektir.

Bakanlığımızca, balda taklit ve tağşişin önlenme-
si, haksız rekabetin oluşmaması, tüketici sağlığının 
korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması için 
denetim ve numune alma çalışmaları devam etmek-
tedir. Taklit ve tağşişe açık bir ürün olan balda dene-
tim çalışmalarına bal paketleme, dolum işyerlerinin 
denetimi ve numune alınması, gıda satış işyerlerinin 
denetlenmesi ve numune alınması şeklinde yürütül-
mektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca arı hastalık ve 
zararlıları için ruhsatlandırılmış ilaçlarla, veteriner 
hekim reçetesi doğrultusunda ihtiyaç olduğunda, 
uygun zaman ve uygun dozda kullanılmalıdır. Türk 
Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne uygun bal üretilmesinin 
sağlanması, tüketici sağlığının korunması ve ihraca-
tın artırılması amacıyla; balın ve arıcılığımızın gele-
ceği için,  ruhsatsız ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır. 

Arıcılarımız, bütün arı ürünlerinin doğal yapısını 
korumalıdırlar. Başta bal olmak üzere, tüm arı ürün-
lerinin değerli ve yararlı olabilmesi için, bu ürünle-
rin kalıntı içermemesi gerekmektedir. Arıcının, yasal 
ve uygun olmayan pestisit ve antibiyotik kullanımı 
ile kalıntı içeren balı ve diğer arı ürünlerini üretme-
mesi birinci derecede yasal sorumluluğudur. Arı ve 
arı ürünlerinden beklenen yararların sağlanabilmesi 
için,  sağlıklı arı yetiştiriciliği yapılmasının yanında, 
kalıntı bırakmayan ve izinli girdi (ilaç, yem, temel 
petek v.b.)  kullanılması ve sağlıklı çevre koşullarının 
seçilmesi gerekmektedir. Bu konuda değerli bal üre-
ticilerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. İnsan-
lara şifa kaynağı ve yaşam umudu olan bu değerli 
ürünü hep birlikte doğallığı ile koruyalım.  Çünkü bal 
ve insanlarımız buna değer...

Kaynaklar
https://ordu.tarimorman.gov.tr/Belgeler/G%C4%B1da%20Dergisi/sayi17.pdf
https://ordu.tarimorman.gov.tr/Belgeler/G%C4%B1da%20Dergisi/sayi15.pdf
www.ariplatformu.org
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5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sahada yaklaşık 6 bin 825 kişi-
lik bir ekiple gıda resmi kontrolleri yapılmaktadır.  Gıda resmi kontrolleri; risk esasına göre uygun sıklıkta ve gıda 
maddesinin taşıdığı riskle orantılı, işyeri sorumluluğu temelinde yapılmaktadır. Alınan numuneler analiz edilmek-
te ve numune sonucu uygun olmayan gıda işletmelerine idari yaptırım uygulanmaktadır.

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında, 2018 yılında gıda işyerlerine yönelik 1.124.918 adet denetim 
yapılmış, 18.164 adet idari para cezası uygulanmıştır. Gıda resmi kontrol sonuçlarıyla ilgili olarak, 2018 
yılında 254 parti ürün taklit-tağşiş kapsamında, 28 parti ürün ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç 
etkin maddesi veya boyar madde bulunduğu için toplam 282 farklı parti ürünün kamuoyuna duyurusu 
yapılmıştır.

Gıda İşletmeleri

Ülkemizde 31.12.2018 tarihi itibariyle toplam 674.855 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 12.583 
adedi onay kapsamında, 662.272 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır. Hayvansal gıda üreten işletmeler 
onay kapsamında bulunmakta olup, onay/şartlı onay almış gıda işletmeleri (Tablo 1)’de yer almaktadır.

Tablo 1. Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayıları

Bakanlığımızca kayıt altına alınan kayıt kapsamındaki gıda işletme sayıları (Tablo 2)’de yer almaktadır.

Tablo 2. Kayıtlı Gıda İşletme Sayıları

GIDA KONTROL VE DENETİM HİZMETLERİ 
2018 YILI DEĞERLENDİRMESİ
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Takviye Edici Gıda Onayı

Toplam 5303 takviye edici gıdaya onay verilmiş 
olup, onaylanmış takviye edici gıdalar Bakanlığımızın 
ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Kısıtlı Maddeler

Takviye edici gıdalarda etken madde olarak kulla-
nılan ve limiti belirlenen toplam 237 adet kısıtlı madde 
Bakanlığımızın ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlan-
mıştır.

Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar

Laboratuvar Faaliyetleri Ülke genelinde gıda, yem 
ve gıda ile temas eden maddelerden ithalat, ihracat ile 
yurt içi denetim ve kontrol amacıyla alınan numune-
lerin analizleri; Bakanlığımıza bağlı 39 adet Gıda Kont-
rol Laboratuvarı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ile 
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Bakanlığımız Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükle-
rinde 2018 yılı itibari ile analiz edilen toplam numune 
sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir (Tablo 3).

Bakanlığımıza bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarın-
dan ve Bakanlığımızca yetki verilen Özel Gıda Kont-
rol Laboratuvarlarından toplamda 124 adedi akredite 
laboratuvardır. Halka güvenilir gıda arzında kontrol 
ve denetim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, 
devamlılığının sağlanması için, ülkemizde gıda anali-
zi yapan laboratuvarların hızla gelişen gıda sektörüne 
paralel olarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu da 
gıda kontrol laboratuvarlarının mevcut teknolojik alt 
yapısına ilave yeni teknolojilerin kazandırılması, mev-
cut uzman personelin yeterliliği ve yetkinliğinin daha 
da artırılması, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni 
analiz metot ve teknolojilerinin geliştirilmesi ile müm-
kün olmaktadır.

Ulusal Kalıntı İzleme Planı

Bir önceki yılın üretim rakamları ve uygulama so-
nuçlarına göre her yıl yeniden planlanan ve yayınlanan 
Ulusal Kalıntı İzleme Planı, Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğü koordinasyonunda, 81 İl Müdürlüğü, 5 Veteri-
ner Kontrol Enstitü Müdürlüğü, 9 Gıda Kontrol Labo-
ratuvar Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar 
Müdürlüğü ve Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Halen ka-
natlı (broiler, hindi), su ürünleri (balık), süt, bal, yumurta 
ve büyükbaş hayvan için program kapsamında yasaklı 
madde, veteriner ilaç kalıntıları ve bulaşanlar yönün-
den kontroller yapılmaktadır.

Tablo 3. Bakanlığımız Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin 2018 yılı Numune Sayısı Dağılımı
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Yurtiçi Gıda Resmi Kontrol Verileri

2018 yılında toplam 1.124.918 yurtiçi gıda resmi 
kontrolü gerçekleştirilmiş olup, bu resmi kontrollerin 

işletme faaliyet konularına göre dağılımının işletme sa-
yısına oranı ve cezai işlemlerin işletme faaliyet alanla-
rına göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde yer verilmiştir 
(Grafik 1, 2).

Grafik 1. Gıda Resmi Kontrollerinin Faaliyet Konularına Göre Dağılımının İşletme Sayısına Oranı

Grafik 3. 2017-2018 Yıllarına ait Gıda Kontrol Görevlisi Sayısı

Grafik 2. İşletme Faaliyet Alanlarına Göre Cezai İşlem Sayısı Dağılımı

Yurtiçi gıda resmi kontrollerinde görevli gıda kontrol görevlisi sayısının 2017- 2018 yıllarına göre dağılımı aşa-
ğıdaki grafikte verilmiştir (Grafik 3).
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Çapraz Denetim

2018 yılında başlayan iller arasında yapılan çapraz 

denetim sonucunda, 27 ilde faaliyet gösteren gıda iş-
letmelerine diğer illerin gıda kontrol görevlileri tarafın-
dan resmi kontroller gerçekleştirilmiştir (Grafik 4).

Grafik 4. İllere Yapılan Çapraz Denetimlerin Sektör Bazında Dağılımı

Gıda Numune Alma Planı

81 İl Müdürlüğünün kendi bünyesinde yürüttüğü 
resmi kontrollere ek olarak, Bakanlığımızca merkezi ve 
bütüncül bir yaklaşımla, uygun sıklıkta ve gıda madde-

sinin taşıdığı riskle orantılı olarak Gıda Numune Alma 
Planı hazırlanmaktadır. Bu plan, 2006 yılından beri uy-
gulanmakta olup, yıllar içinde görülen ihtiyaca göre 
sürekli olarak gelişmekte ve güncellenmektedir (Tablo 
4).

Tablo 4. Yıllara (2017-2018) Göre Numune Alma Planı
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ALO 174 Gıda Hattı

Alo 174 Gıda Hattına gıda bilgi edinme, ihbar ve 

şikâyet kapsamında yapılan başvuru sayısı ve başvuru-
lar sonucu uygulanan idari yaptırımların 2017 ve 2018 
yıllarına ait dağılımı Grafik 5’te verilmiştir.

2018 yılı Alo 174 Gıda Hattına yapılan başvuruların işletme faaliyet alanlarına ve ürün gruplarına göre dağılımı 
Grafik 6 ve Grafik 7’de verilmiştir.

Grafik 5. ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuru Sayısı ve İdari Yaptırım Sayısı

Grafik 6. ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuruların İşletme Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı

Grafik 7. ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuruların Ürün Gruplarına Göre Dağılımı
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Kamuoyu ile Paylaşılan Resmi Kontrol Sonuçları

2018 yılında yapılan kamuoyu açıklamasında 254 
parti ürün taklit-tağşiş kapsamında ve 28 parti ürün ise 

içerisinde bulunmaması gereken ilaç etken maddesi 
veya boyar madde bulunduğu için kamuoyuna duyu-
rulmuştur. Kamuoyu duyurusuna göre ürün parti dağı-
lımı Grafik 8’de verilmiştir.

Grafik 8. Kamuoyu Duyurusunun Ürün Parti Dağılımı

Kaynak https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Genel/2018_Faaliyet_Raporu.pdf
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İSTİRİDYE MANTARININ (Pleurotus ostreatus)
BESİN VE TIBBİ ÖZELLİKLERİ

1. Giriş

İnsanların, mantarlarla olan ilişkileri çok eski za-
manlara kadar uzanmaktadır. Yaklaşık 300 milyon yıl 
öncesine ait fosilleşmiş odunlarda bulunmuş mantar 
türleri mevcuttur. Tarih öncesi insanlar mantarları 
yiyecek olarak doğadan toplamışlar, birçok hastalığı 
tedavi etmek için ilaç olarak kullanmışlardır. Klorofili 
olmayan, fruktifikasyon organları ve esas bünyeleri 
iplik gibi hif denilen küçük borucuklardan ibaret olan 
mantarlar; tarımsal, sanayi, orman ve evsel atıklar 
gibi lignoselülozik materyalleri gıdaya, yeme ve güb-
reye dönüştüren çevre dostu ürünlerdir.

Mantarlar; lezzetleri, besinsel ve tıbbi özellikleri 
nedeniyle birçok ülkede uzun süreden beri önemli bir 
gıda olarak tüketilmektedirler (Pekşen, 2013). Mantar-
lar, modern tıp için antikanserojen ve bağışıklık sis-
temini güçlendirici özellikleri ile polisakkarit ve po-
lisakkarit-protein komplekleri kaynağıdırlar. Ayrıca, 
günümüzde, mantarlar önemli bir diyet yiyeceği ol-
makla beraber vejetaryenler için de proteince zengin 
bir ürün olarak tavsiye edilmektedir (Eren ve Pekşen, 
2016).

Dünya toplam mantar endüstrisinin ekonomik 
hacminin %54’ünü kültüre alınmış yenilebilir mantar-
lar, %38’ini tıbbi mantarlar ve %8’ini doğa mantarları 
oluşturmaktadır. Dünya mantar üretimi 1978’den bu 
yana 30 kattan fazla artmıştır. Nüfus artışı ile birlikte 
mantar üretim miktarı dikkate alındığında kişi başına 
düşen mantar tüketiminin hızlı bir şekilde arttığı ve 
1997’de 1 kg civarlarında olan yıllık mantar tüketimi-
nin günümüzde kişi başına 4.7 kg’ı aştığı görülmek-
tedir (Royse ve ark., 2017). Türkiye’de ise 1973 yılın-
da sadece 2.1 g olarak tespit edilen kişi başına kültür 
mantarı tüketim miktarı şu anda 600 g civarındadır. 
Ülkemizdeki doğa mantarı tüketimi düşünüldüğünde 
kişi başı mantar tüketim miktarının bu değerlerden 
biraz daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak, di-

ğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ülkemizdeki kültür 
mantarı üretim ve tüketim miktarları nispeten düşük 
kalmaktadır. 

Kültür mantarı üretiminde dünyada Agaricus cin-
sinden sonra Pleurotus cinsi ikinci sırada yer almakta-
dır. Türkiye’de ise yaklaşık 2010 yılına kadar Agaricus 
cinsi tek tür olarak üretilmekteydi. Ancak 2010 yılın-
dan sonra Pleurotus türlerinin üretiminde dolayısıyla 
tüketiminde ciddi bir artış olmuştur. Pleurotus cinsi 
mantar türlerinin son yıllarda üreticiler tarafından ol-
dukça fazla rağbet görmelerinin nedenleri arasında; 
istiridye (Pleurotus ostreatus) mantarlarının beyaz 
şapkalı mantardan (Agaricus bisporus) farklı olarak 
yetiştirme ortamının hazırlanmasında kompostlan-
maya ihtiyaç duymaması, çevresel kontrollere daha 
az ihtiyaç duyması, hastalık ve zararlılara karşı da-
yanıklı olması ve örtü toprağı ihtiyacı olmaması gibi 
etmenler sıralanabilir.

Pleurotus mantarlarının birçok farklı türü bulun-
makta olup, bu türler içinde en çok bilinen ve kültürü 
yapılan tür Pleurotus ostreatus’tur. Şapka kısmının is-
tiridye şeklini andırmasından dolayı ‘İstiridye Manta-
rı’ olarak adlandırılmıştır. Ayrıca ülkemizde bu mantar 
türü Kayın Mantarı, Kavak Mantarı, Ağaç Mantarı veya 
Yaprak Mantarı olarak değişik isimlerle anılmaktadır.

2. İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus) 
Besin Değerleri ve Sağlık Açısından Önemi

İstiridye mantarı, çok çeşitli besinsel ve tıbbi özel-
liklere sahiptir. Çoğu yenilebilir mantarlar gibi önem-
li bir protein, lif, karbonhidrat ve mineral kaynağıdır. 
Bunun yanı sıra düşük yağ oranı nedeniyle de değerli 
bir besin kaynağı ve diyet yiyeceğidir (Pekşen ve ark., 
2007). Nem içeriği 100 g taze mantarda %85-90.80 
arasında değişmektedir. Ancak mantarların nem içe-
rikleri farklı gelişme ve iklim koşullarına, toplama ve 
depolama şartlarına göre değişiklik göstermektedir.
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makta olup, bu türler içinde en çok bilinen ve kültürü 
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Yaprak Mantarı olarak değişik isimlerle anılmaktadır.

2. İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus) 
Besin Değerleri ve Sağlık Açısından Önemi

İstiridye mantarı, çok çeşitli besinsel ve tıbbi özel-
liklere sahiptir. Çoğu yenilebilir mantarlar gibi önem-
li bir protein, lif, karbonhidrat ve mineral kaynağıdır. 
Bunun yanı sıra düşük yağ oranı nedeniyle de değerli 
bir besin kaynağı ve diyet yiyeceğidir (Pekşen ve ark., 
2007). Nem içeriği 100 g taze mantarda %85-90.80 
arasında değişmektedir. Ancak mantarların nem içe-
rikleri farklı gelişme ve iklim koşullarına, toplama ve 
depolama şartlarına göre değişiklik göstermektedir.
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Yaş ağırlık üzerinden %1.8-4.0 ve kuru ağırlık üze-
rinden %17-42 civarında yüksek kaliteli sindirilebilir 
protein içerdiği düşünüldüğünde, istiridye manta-
rının ne kadar değerli bir protein kaynağı olduğu 
görülmektedir. Beslenme açısından “Bitkisel et’ ola-
rak adlandırılan istiridye mantarı protein açığının 
kapatılmasında cazip bir alternatif üründür (Poppe, 
2000). Et ve baklagillere eş değer protein içeren is-
tiridye mantarı yurt dışında birçok yemek çeşidinde 
et yerine kullanmaktadır. Avrupa’da ve birçok dünya 
ülkesinde tüketimi fazla olan istiridye mantarından 
köfte hatta sucuk bile yapılmaktadır. İstiridye manta-
rının aminoasit profili, yetişkin bir insanın aminoasit 
ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır. Özellikle glu-
tamik asit, aspartik asit, lizin, lösin, valin, arginin ve 
treonin bakımından zengindir. 

Yapılan çalışmalar istiridye (Pleurotus ostreatus) 
mantarının protein ve karbonhidrat içeriğinin olduk-
ça yüksek, buna kıyasla yağ içeriğinin de yok dene-
cek kadar az olduğunu ortaya koymuştur. İstiridye 
mantarı, mükemmel bir ham lif kaynağıdır. Kuru 
ağırlıkta lif değerleri, %7.35-45.50 arasında değiş-
mektedir. Taze istiridye mantarlarında %27.40-46.20 
selüloz, %23.40-40.30 hemiselüloz ve %14.00-20.40 
lignin bulunmaktadır (Ragunathan ve Swaminathan, 
2003). Bu sonuçlar, istiridye mantarlarının neden di-
yet yiyeceği olarak tavsiye edildiğini ve sağlık açısın-
dan da ne kadar faydalı olduklarını göstermektedir. 
Büyük bir mantar günlük lif ihtiyacının %14’ünü kar-
şılamaktadır. İstiridye mantarının düzenli olarak tü-
ketilmesi kabızlığın giderilmesinde de önemli fayda 
sağlar.

Tablo 1. İstiridye (Pleurotus ostreatus) mantar türüne ait besin içerikleri*
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Tablo 2. İstiridye (Pleurotus ostreatus) mantar türünün yağ asidi içerikleri*

Tablo 3. İstiridye (Pleurotus ostreatus) mantar türünün bazı mineral madde içerikleri*

Tablo 4. İstiridye (Pleurotus ostreatus) mantar türünün vitamin içerikleri*

İstiridye mantarı Ca, Mg, P, K, Fe, Na, Zn, Mn ve Se 
içerir. İnsan vücudu için gerekli olan Ca, P ve Fe gibi 

tüm mineral tuzlar sığır ve tavuk etinde bulunanların 
iki katı düzeydedir (Pekşen, 2013). 

İstiridye mantarı, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 
(niacin) ve piridoksin kaynağıdır. Diğer mantar türle-
ri ile karşılaştırıldığında, istiridye mantarı en fazla B1 
ve B2 vitaminine sahip olan türdür. Sebzelerle kar-

şılaştırıldığında da 10 kat daha fazla B3 vitaminine 
sahiptir (İlbay, 1995). İstiridye mantarı yüksek folik 
asit içeriğine sahiptir. Folik asit; kansızlığa, diyabete 
ve yüksek tansiyona karşı koruyucu etkiye sahiptir.
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Düşük nişasta, yağ ve kalori içerdiği için obezite, 
şeker ve hipertansiyon hastalarına; düşük sodyum 
içeriğinden dolayı nefrit ve kalp rahatsızlığı olanlar 
için tavsiye edilmektedir. Kolesterolü düşürmek için 
eczacılıkta ilaç tedavisinde lovastatin (mevinolin) 
kullanımı önemlidir. Pleurotus türleri çok iyi lovas-
tatin üretirler (Cohen ve ark., 2002). Pleurotus doğal 
kolesterolü düşürücü yeteneğiyle de pratik işlevsel 
bir yemek olarak önemlidir. 

Mantarlar tıbbi özelliklere sahip çok çeşitli biyo-
moleküller içermekte ve çeşitli hastalıkların önlen-
mesi ve tedavisinde fonksiyonel gıdalar olarak kabul 
edilmektedirler (Barreira ve ark., 2014). Mantarların 
antioksidan özelliklerinin belirlenmesine yönelik 
uzun yıllardır devam eden çalışmalar, mantarların 
serbest radikallerle mücadelede güçlü bir potansi-
yele sahip antioksidan gıdalar olduğunu belirlemiş-
lerdir. Bu biyoaktivite, mantarların organizmalarında 
mevcut olan biyoaktif bileşiklerle, özellikle fenolik 
asitler, tokoferoller, askorbik asit, karotenoidler ve 
polisakaritler ile ilgilidir (Stajić ve ark., 2013). Mev-
cut araştırmalar arasında, insan tümör hücrelerinin 
büyümesini önleyebilen yüzlerce mantar türü ve bu 
organizmalardan ayrı ayrı izole edilen biyoaktif bi-
leşiklerin olduğunu gösteren oldukça fazla çalışma 
bulunmaktadır (Clericuzio ve ark., 2004; Vaz ve ark., 
2012). Keleş ve ark. (2011), istiridye mantarı özütle-

rinde 2686.67 mg/kg toplam fenolik madde, 2385.71 
umol/g FRAP, 25 mg/ml’de %86.35 DPPH ve 11.07 mg/
ml EC50 saptamışlardır. İstiridye mantarı çok sayıda 
biyoaktif bileşen içeriğinden dolayı yüksek derece-
de besinsel ve biyomedikal öneme sahip yenilebilir 
bir mantardır. Geleneksel Çin tıbbında 3000 yıldan 
daha fazla zamandan beri hastalıklardan korunma ve 
tedavi amacıyla kullanılmaktadır (Lindequisit ve ark., 
2005). İstiridye mantarı; antivirüs, antienflamatuar, 
antikanser, antioksidan, antiparaziter, antibakteriyel 
ve antifungal aktiviteler gibi birçok tıbbi aktiviteye 
sahiptir. İltihaplanmayı engelleyici aktivitesi, antibi-
yotik, antiviral, bağışıklığa etkisi ve kanseri engelle-
yici aktivitesiyle çok sayıdaki hastalığın tedavisinde 
rol oynar. Bu nedenle düzenli olarak bu mantarları 
yemek bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı 
olur.

İstiridye mantarı genel olarak taze olarak tüketil-
mektedir. Ancak hasattan sonra kısa sürede bozul-
ması taze olarak tüketimi sınırlandırmaktadır. İstirid-
ye mantarının konserve, dondurma veya kurutma 
gibi muhafaza işlemlerine tabi tutularak raf ömürleri 
uzatılabilmektedir. Kurutulan mantarlar; hazır çor-
balarda, baharat olarak, çeşitli bitkisel karışımlarda 
ve mantar tadının istenildiği tüm gıdalarda kullanı-
labilir.

Yemeğiniz ilaç, ilacınız yemek olsun!Yemeğiniz ilaç, ilacınız yemek olsun!
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3. Sonuç

İstiridye mantarının besin değeri ve insan sağlığı 
açısından oldukça yararlı olduğu, ayrıca birçok hasta-
lığın önlenmesinde de önemli rol oynadığı bilinmek-
tedir. Bu nedenle günlük diyetlerimize mantarın dâhil 
edilmesi ve fonksiyonel yiyecekler olarak tüketimi-
nin önemi konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. İstiridye mantarı üretiminin giderek 
artması, tüketiminin artmasında da önemli rol oyna-
yacaktır. Türkiye, dünyada hızla artan bu pazar payın-
dan yarar sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak 
gerek çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarının yapmış 
olduğu finansal yardımlar gerekse çeşitli kurs ve ben-
zeri eğitim seminerleri ile üreticilerin desteklenmesi 
ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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Kaynaklar

Bakanlığımız,  gıda mevzuatı kapsamında gıda 
ve yem işletmelerinin resmi kontrollerini yü-
rüten tüm kontrol görevlilerinin, yetkili oldu-

ğu alan kapsamında görevlerini yeterli ve etkili yap-
malarını ve resmi kontrolleri düzgün yürütmelerini 
sağlamak üzere uygun eğitimi almalarını temin eder. 
Bu amaçla Bakanlığımız-
ca, ilimizde 15-19 Nisan 
2019 tarihleri arasında 5 
gün süreli Kontrol Gö-
revlisi Kursu düzenlen-
miştir.

İl Müdürlüğümüz 
toplantı salonunda ya-
pılan kursa İl ve İlçe Mü-
dürlüklerimizden (Ada-
na, Adıyaman, Afyon-
karahisar, Ağrı, Aksaray, 
Artvin, Bayburt, Bursa, 
Çankırı, Çorum, Giresun, 
Hakkari, Hatay, Karabük, 
Kayseri, Ordu, Samsun, 
Sinop, Tokat, Trabzon); 
Gıda Mühendisi, Ziraat 
Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Tekno-
lojisi Mühendisi ve Veteriner Hekim olmak üzere top-
lam 55 personel katılmıştır.

Kontrol Görevlisi Kursunda Bakanlığımız ve İl Mü-
dürlüğümüz personelince, 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu, ilgili yönetmelikler, prosedürler, 
ihracat uygulamaları, temel HACCP prensipleri ve tet-
kiki, gıda güvenilirliği bilgi sistemi ve diğer ilgili mev-

zuat düzenlemeleri anlatılmış, uygulamalı olarak gıda 
üretim ve satış işyerlerinde denetim ve numune alımı 
gerçekleştirilmiş, devamında numunelerin Gıda Gü-
venliği Bilgi Sistemi üzerinden yetkili laboratuvarlara 
gönderilmesi gösterilmiştir. Kurs sonunda katılımcı-
lara Kontrol Görevlisi Kursu Katılım Belgesi verilmiş-

tir. Ayrıca kursa katılan ve katılım 
belgesi verilen personel için ilgili il 
müdürlüklerimizce kontrol görev-
lisi kimlik kartı düzenlenmektedir. 

Kontrol Görevlisinin Yetkileri; 

1. Bakanlık adına 5996 sayılı 
Kanun hükümleri doğrultusunda 
resmî kontrolleri yapmak, kontrol 
sonucuna göre, her türlü etkiden 
ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, 
objektif ve bağımsız olarak karar 
almak zorundadır. 

2. Resmî kontroller sırasında, in-
san sağlığı, gıda ve yem güvenilirli-
ği, bitki ve hayvan sağlığı açısından 
tehlike oluşturması ve acil tedbir-

leri gerektirmesi durumunda, idarî para cezaları hariç 
olmak üzere diğer idarî yaptırımları uygulamaya da 
yetkilidir. 

3. 5996 sayılı Kanun kapsamındaki her yere kont-
rol amacıyla girebilir ve numune alabilir. 

4. Resmi kontroller sırasında yalnızca mevzuata 
uygunsuzluğun tespiti ve adli mercilere delil olarak 
sunmak amacıyla fotoğraf ve/veya video çekimi ya-
pabilir.
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İLİMİZDE KONTROL GÖREVLİSİ KURSU DÜZENLENDİ
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SAĞLIK VE TANIMLAMA İŞARETİ
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İşletmesi onaya tabi olan gıda işletmecisi, üret-
tiği hayvansal gıdayı Hayvansal Gıdaların Resmi 
Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yö-

netmelik hükümlerine uygun sağlık işareti veya sağlık 
işaretinin uygulanmasının öngörülmediği durumlar-
da Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliğinde yer alan şartlara uygun tanımlama işareti 
uygulamadan piyasaya arz edemez.  

Gıda işletmecisi hayvansal gıdalara tanımlama işa-
retini, bu gıdaların Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hij-
yen Kuralları Yönetmeliğin “Kayıt ve onay”  başlıklı 6. 
maddesindeki şartları taşıyan işletmelerde üretilmesi 
halinde uygular.

Gıda işletmecisi, parçalamadıkça veya işlemedikçe 
veya başka tarzda üzerinde çalışmadıkça, Hayvansal 
Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları 
Belirleyen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uy-
gulanan sağlık işaretini etten kaldıramaz.

1. SAĞLIK İŞARETİ

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununda, Sağlık işareti:” Sağlık işareti ara-
nan ürünlerde resmî kontrollerin yapıldığını belirten 
işareti”, şeklinde tanımlanmıştır. İlgili Kanun gereğin-
ce Hayvan kesimlerinin Bakanlıktan onaylı kesim yer-
lerinde yapılması zorunludur. 

Özellikle kontrolsüz ve kaçak kasaplık hayvan 
kesimlerinden elde edilen etlerin tüketimine bağlı 
olarak, birçok hastalık insanlara geçebilmektedir. Bu 
nedenle, kasaplık hayvan kesimlerinin veteriner he-
kimlerin kontrolünde yapılması hem insan hem de 
hayvan sağlığının korunması açısından çok önemli-
dir. Dolayısıyla et muayenesinin yapılması ile zoono-
tik karakterdeki hayvan hastalıklarının, et tüketimi-
ne bağlı olarak insanlara geçişi önlenmektedir. Tüm 
dünyada yasalarla, kasaplık hayvanlarda et muaye-
nesi yetkisi veteriner hekimlere verilmiştir. Ülkemiz-
de de 5996 sayılı Kanunun 31/8. maddesi gereğince; 
“Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası 
muayeneleri yapmak üzere resmi veteriner hekim 
görevlendirir” hükmüne göre resmi veteriner hekim 
görevlendirilmektedir. 

1.1. Sağlık İşareti Ne Anlama Gelir?

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin 
Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 12.  maddesin-
de gıda zinciri bilgisi, 15. maddesinde ise ete ilişkin 
kararlar yer almaktadır. Etin insan tüketimine sunula-
bilmesi için, 5996 sayılı Kanunun 7.  maddesine göre; 
etin elde edildiği hayvan tanımlanmış ve kayıt altına 

alınmış olmalıdır. Canlı hayvan sevklerinin, 5996 sa-
yılı Kanuna istinaden yayımlanan “Yurt İçinde Canlı 
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmış ve 
gıda zinciri bilgisi ile beraber uygun şekilde kesim-
haneye sevk edilmiş olması gerekir. Canlı hayvanların 
kesimhaneye kabul edilebilmesi için, resmi veteriner 
hekimin yaptığı kontrollerde; 

 Gıda zinciri bilgisinde hayvanların hasta veya 
hastalıktan şüpheli olmadığı,

 Hayvana uygulanan veteriner tıbbi ürünlere 
ait kalıntı arınma sürelerinin tamamlandığı, hayvana 
kullanımına izin verilmeyen herhangi bir madde kul-
lanılmadığı,

 Yapılan kesim öncesi (antemortem) muaye-
nede, etlerinin insan tüketimine sunulmasını engel-
leyecek herhangi bir hastalık ve olumsuzluk bulun-
madığının tespit edilmesi gereklidir. 

        Kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneler 
ette yapılabilecek analizlerle tespit edilmesi mümkün 
olmayan hastalıkların tespitini (kuduz ve BSE gibi has-
talıklarda davranışsal bozuklukların gözlemlenmesi 
gibi) sağlayabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. 
Kesimden sonra, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrol-
lerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 
özel şartlar başlıklı bölümünde yer alan hayvan tür-
lerine özel muayeneler de dâhil olmak üzere yapılan 
kesim sonrası muayenede (postmortem); etlerin in-
san tüketimine sunulmasını engelleyecek herhangi 
bir bulguya rastlanmamış olması ve resmi veteriner 
hekim tarafından sağlık işareti ile işaretlenmiş olması 
gereklidir.
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İşletmesi onaya tabi olan gıda işletmecisi, üret-
tiği hayvansal gıdayı Hayvansal Gıdaların Resmi 
Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yö-

netmelik hükümlerine uygun sağlık işareti veya sağlık 
işaretinin uygulanmasının öngörülmediği durumlar-
da Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliğinde yer alan şartlara uygun tanımlama işareti 
uygulamadan piyasaya arz edemez.  

Gıda işletmecisi hayvansal gıdalara tanımlama işa-
retini, bu gıdaların Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hij-
yen Kuralları Yönetmeliğin “Kayıt ve onay”  başlıklı 6. 
maddesindeki şartları taşıyan işletmelerde üretilmesi 
halinde uygular.

Gıda işletmecisi, parçalamadıkça veya işlemedikçe 
veya başka tarzda üzerinde çalışmadıkça, Hayvansal 
Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları 
Belirleyen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uy-
gulanan sağlık işaretini etten kaldıramaz.

1. SAĞLIK İŞARETİ

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununda, Sağlık işareti:” Sağlık işareti ara-
nan ürünlerde resmî kontrollerin yapıldığını belirten 
işareti”, şeklinde tanımlanmıştır. İlgili Kanun gereğin-
ce Hayvan kesimlerinin Bakanlıktan onaylı kesim yer-
lerinde yapılması zorunludur. 

Özellikle kontrolsüz ve kaçak kasaplık hayvan 
kesimlerinden elde edilen etlerin tüketimine bağlı 
olarak, birçok hastalık insanlara geçebilmektedir. Bu 
nedenle, kasaplık hayvan kesimlerinin veteriner he-
kimlerin kontrolünde yapılması hem insan hem de 
hayvan sağlığının korunması açısından çok önemli-
dir. Dolayısıyla et muayenesinin yapılması ile zoono-
tik karakterdeki hayvan hastalıklarının, et tüketimi-
ne bağlı olarak insanlara geçişi önlenmektedir. Tüm 
dünyada yasalarla, kasaplık hayvanlarda et muaye-
nesi yetkisi veteriner hekimlere verilmiştir. Ülkemiz-
de de 5996 sayılı Kanunun 31/8. maddesi gereğince; 
“Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası 
muayeneleri yapmak üzere resmi veteriner hekim 
görevlendirir” hükmüne göre resmi veteriner hekim 
görevlendirilmektedir. 

1.1. Sağlık İşareti Ne Anlama Gelir?

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin 
Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 12.  maddesin-
de gıda zinciri bilgisi, 15. maddesinde ise ete ilişkin 
kararlar yer almaktadır. Etin insan tüketimine sunula-
bilmesi için, 5996 sayılı Kanunun 7.  maddesine göre; 
etin elde edildiği hayvan tanımlanmış ve kayıt altına 

alınmış olmalıdır. Canlı hayvan sevklerinin, 5996 sa-
yılı Kanuna istinaden yayımlanan “Yurt İçinde Canlı 
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmış ve 
gıda zinciri bilgisi ile beraber uygun şekilde kesim-
haneye sevk edilmiş olması gerekir. Canlı hayvanların 
kesimhaneye kabul edilebilmesi için, resmi veteriner 
hekimin yaptığı kontrollerde; 

 Gıda zinciri bilgisinde hayvanların hasta veya 
hastalıktan şüpheli olmadığı,

 Hayvana uygulanan veteriner tıbbi ürünlere 
ait kalıntı arınma sürelerinin tamamlandığı, hayvana 
kullanımına izin verilmeyen herhangi bir madde kul-
lanılmadığı,

 Yapılan kesim öncesi (antemortem) muaye-
nede, etlerinin insan tüketimine sunulmasını engel-
leyecek herhangi bir hastalık ve olumsuzluk bulun-
madığının tespit edilmesi gereklidir. 

        Kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneler 
ette yapılabilecek analizlerle tespit edilmesi mümkün 
olmayan hastalıkların tespitini (kuduz ve BSE gibi has-
talıklarda davranışsal bozuklukların gözlemlenmesi 
gibi) sağlayabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. 
Kesimden sonra, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrol-
lerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 
özel şartlar başlıklı bölümünde yer alan hayvan tür-
lerine özel muayeneler de dâhil olmak üzere yapılan 
kesim sonrası muayenede (postmortem); etlerin in-
san tüketimine sunulmasını engelleyecek herhangi 
bir bulguya rastlanmamış olması ve resmi veteriner 
hekim tarafından sağlık işareti ile işaretlenmiş olması 
gereklidir.
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1.2. SAĞLIK İŞARETİ BULUNMAMASI RİSKTİR

Yukarıda bahsedilen kontroller yerine getirilme-
den piyasaya etin arz edildiğinin tespit edilmesi du-
rumunda; Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrolleri-
ne İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 15. 
maddesi (Ete ilişkin kararlar) gereğince, hayvanlardan 
insanlara geçen hastalıkların (zoonoz hastalıklar) ve 
ilaç kalıntılarının/kullanımına müsaade edilmeyen 
maddelerin tespiti mümkün olmadığından bu etlerin 
hiç bir koşulda insan tüketimine sunulmaması ge-
rekmektedir. Sağlık işareti taşımayan etlerin insan tü-
ketimine sunulmamasına ilişkin karar aynı zamanda 
5996 sayılı Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrası, (c 
) bendinde öngörülen, gıdanın insan sağlığına zararlı 
olup olmadığının belirlenmesinde; tüketicinin sağlığı 
üzerinde ani, kısa (Salmonella, şarbon, E. coli O157H7, 
Staphylococcus aureus, Clostridium spp, Yersinia spp 
vb.) veya uzun vadede (TSE, BSE, CJD, veteriner ilaç 
kalıntıları, Cysticercus bovis, Trichinellaspiralis, Sar-
cocystis spp ve Ecinococcus, Toxoplasma gondii gibi 
paraziter hastalıkların dolaylı yayılımı) oluşabilecek 
etkilerin göz önüne alınması gerektiğine ilişkin hük-
mün uygulanmasını kapsamaktadır.

Kaçak kesimlerden elde edilen etlerin tüketime 
sunulması halinde; insan sağlığı üzerinde ani, kısa 
ve uzun vadede oluşabilecek muhtemel riskler artar. 
Kaçak kesimler hangi hayvan türüne ait olursa olsun, 
ciddi halk sağlığı problemine yol açar.

1.3. SAĞLIK İŞARETİ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ  
KURALLAR

1.3.1. Muayene sonrası sağlıklı bulunan   
karkaslar üzerine vurulacak sağlık işareti

I. Resmi veteriner hekim sağlık işareti işlemleri ile 
sağlık işaretlerini kontrol eder ve özellikle aşağıdaki 
hususları temin eder.

a. Sağlık işareti; sadece, Hayvansal Gıdaların Res-
mi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yö-
netmelik uyarınca ölüm-öncesi ve ölüm-sonrası 
muayeneden geçen ve eti insan tüketimine uygun 
olan evcil tırnaklılar ile tavşanımsılar dışında kalan 
besiciliği yapılan memeli av hayvanları ve büyük av 
hayvanlarına uygulanır. Ancak resmi veteriner hekim, 
ilgili hayvana ait etin inceleme ve muayene sonuç-
larının uygun olması ve trişinellozis varlığına ilişkin 
sonuçlar gelmeden piyasaya sürülmeyeceğine ikna 
olması durumunda sağlık işaretini sonuçlar gelme-
den de uygulayabilir.

b. Sağlık işareti, karkasın yarım karkas veya çeyrek 
karkasa ayrılması ya da yarım karkasların üç parça-
ya ayrılması durumunda her bir karkas parçasının dış 
yüzeyine görülecek şekilde mürekkeple veya sıcak 
damga yapılarak uygulanır.

II. Sağlık işareti 6,5 cm genişliğinde ve 4,5 cm yük-
sekliğinde oval bir işaret şeklinde olur. Karakterler 
okunaklı olur ve aşağıdaki bilgileri içerir:

a. İşarette, işletmenin yer aldığı ülke adı büyük 
harflerle yazılır veya ilgili ISO standartlarına uygun 
olarak 2 harf kodu ile gösterebilir şekilde belirtilir.

b. İşarette, kesimhanenin onay numarası belirtilir.

III. Harfler en az 0.8 cm yüksekliğinde sayılar ise 1 
cm yüksekliğinde olur. İşaretin boyutları ve karakter-
leri kuzuların, oğlakların sağlık işaretleri için küçültü-
lebilir.

IV. Sağlık işareti için kullanılan renklendiriciler, 
gıda kodeksine uygun olur.

V. Sağlık işareti aynı zamanda etin sağlık muaye-
nesini yapan resmi veteriner hekime ait işareti de içe-
rebilir.

1.3.2. Acil kesime tabi tutulmuş hayvanların 
karkasları üzerine vurulacak özel sağlık 
işareti 

Kesimhane dışında acil kesime tabi tutulan hay-
vanlardan elde edilen etler; hem sağlık işareti hem de 
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliğinde belirtilen tanımlama işareti ile karıştırılma-
yacak şekilde özel bir sağlık işareti taşır. Bu işaret; 5 
cm genişliğinde ve 5 cm yüksekliğinde kare şeklinde 
bir işaret şeklinde olur. Karakterler okunaklı olur ve 
aşağıdaki bilgileri içerir:

a. İşarette, TR kısaltması belirtilir.

b. İşarette, kesimhanenin onay numarası belirtilir.

c. İşaret için kullanılan renklendiriciler, gıda ko-
deksine uygun şekilde olur. 

d. İşaret aynı zamanda etin sağlık muayenesini ya-
pan resmi veteriner hekime ait işareti de içerebilir.

e. Harfler en az 0.8 cm yüksekliğinde sayılar ise 1 
cm yüksekliğinde olur. İşaretin boyutları ve karakter-
leri kuzuların, oğlakların sağlık işaretleri için küçültü-
lebilir.

Derisi yüzülmemiş av hayvanı etine, av hayva-
nı işleme tesisinde derisinin yüzülmesinden sonra 
ölüm-sonrası muayenesi yapılarak insan tüketimi için 
uygun bulunduktan sonra sağlık işareti uygulanır.

1.4. UYGUNSUZLUKLARDA YAPILMASI 
GEREKEN YASAL İŞLEM NEDİR?

Hayvan kesimlerinin Bakanlıktan onaylı kesim yer-
lerinde yapılması zorunlu olduğundan,  onaylı kesim 
yerleri dışında kesim yapanlara da beşbin  (2019 yılı 
için 11.3638 TL) Türk Lirası idarî para cezası verilir. El 
konulan ürünlerle ilgili olarak 5996 sayılı Kanunun 32. 
madde kapsamında diğer yasal işlemler yapılır.

Kaçak kesimden elde edilen etleri piyasaya arz 
edenler, tüketime sunanlar hakkında, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 186. maddesinde zikredilen “Kişi-
lerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak biçimde 
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bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek 
şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran 
kimse…” hükmü kapsamında değerlendirilerek 5996 
sayılı Kanunun 40/a maddesi gereğince Cumhuriyet 
savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmek-
tedir. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Kamu Adına Ko-
vuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmesi du-
rumunda da; ilgili işletme/işletmeci hakkında; 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu’nun 40/1.  maddesi (d) bendi gereğince Türk 
Gıda Kodeksine aykırılıktan yasal işlemin uygulanma-
sı gerekmektedir. 

2. TANIMLAMA İŞARETİ

Hayvansal gıdaların üretildiği gıda işletmeleri için 
verilen onay numarası, o gıda işletmesinde üretilen 
her ürünün üzerinde yer almalıdır. Bu numaranın ba-
sılı olduğu işaret tanımlama işareti olarak nitelendi-
rilmektedir. 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 
Bilgilendirme Yönetmeliği gereğince;  Onay işlemine 
tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalaj-
lanan gıdalar için, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen 
Kuralları Yönetmeliğinde yer alan tanımlama işare-
ti ile ilgili hükümler uygulanır. Bakanlıkça onay şartı 
getirilen gıdaların etiketinde gıda onay numarasının 
yazılması zorunludur.  Gıda onay numarası, onay al-
ması gereken gıda ile ilgili özel mevzuatta yer alan 
hükümlere uygun olarak Gıda İşletmelerinin Kayıt ve 
Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında verilir.

2.1. TANIMLAMA İŞARETİNİN UYGULANMASI

 Tanımlama işareti, gıda tesisten ayrılmadan 
önce uygulanır.

 Gıda, paketinden ve/veya ambalajından çıka-
rıldığında veya başka bir tesiste daha ileri düzeyde 
işlendiğinde gıdaya yeni bir işaret uygulanır. Yeni işa-
rette, bu tür işlemlerin gerçekleştirildiği tesisin onay 
numarası belirtilir.

 Gıda işletmecisi, 5996 sayılı Kanunun 29/1. 
maddesine  (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 kont-
rollerin yapıldığını belirten sağlık işareti, tanımlama-
ya ilişkin işaretlemeler ve izlenebilirlikle ilgili diğer 
özel düzenlemeleri kapsayan hijyen esaslarını belir-
ler.) uygun olarak hayvansal gıdanın alındığı gıda iş-
letmecisini veya dağıtıcısını tanımlayacak sisteme ve 
prosedüre sahip olması gerekir.

2.2. TANIMLAMA İŞARETİNİN ŞEKLİ

 İşaret; okunaklı, silinemez, anlaşılır şekilde olur 
ve kolayca görülebilir bir yerde bulunur.

 İşarette, tesisin yer aldığı ülke adı büyük harfler-
le yazılır veya ilgili ISO standartlarına uygun olarak iki 
harf kodu ile gösterilecek şekilde belirtilir.

 İşaret, tesisin onay numarasını içerir. Onaylı bir 
işletme, kayıt kapsamındaki bir işletmede üretilebile-
cek bir gıdayı da üretecekse, söz konusu gıdanın eti-
ketinde tanımlama işareti yerine sadece işletmenin 
onay numarası bulunur.

 İşaret oval şekilde olur.

2.3.  TANIMLAMA İŞARETİNİN UYGULAMA 
YÖNTEMLERİ

 İşaret, hayvansal gıdanın piyasaya arz ediliş 
şekline göre doğrudan gıdaya, ambalaja veya pakete 
uygulanabilir. Bu işaret; gıdaya, ambalaja veya pakete 
yapıştırılmış bir etikete basılmış olabileceği gibi eti-
ketin üzerine dayanıklı materyalden yapılmış çıkarı-
lamayacak bir şekilde de uygulanabilir.

 Parçalanmış et veya sakatat içeren paketler söz 
konusu olduğunda işaret, pakete yapıştırılarak veya 
basılarak etikete uygulanır ve bu etiket paket açıl-
dığında işaret bütünlüğü bozulacak şekilde paketin 
üzerine basılır. Ancak paketi açma işlemi paketin bü-
tünlüğünün ortadan kalkmasına neden olursa, etiket 
paketin herhangi bir yerine yerleştirilir. Ambalajlama-
nın, paketleme ile aynı korumayı sağladığı durumlar-
da etiket ambalajın üzerine yapıştırılabilir.
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 Taşıma konteynerlerine veya 
büyük paketlere yerleştirilen ve 
başka bir tesiste muameleye 
tabi tutulması, işlenmesi, 
ambalajlanması veya pa-
ketlenmesi amaçlanan 
hayvansal gıdalar için 
işaret, konteyner veya 
paketin dış yüzeyine 
uygulanır.

 Hazır amba-
lajlı hale getirilmek-
sizin taşınan sıvı, 
granül, toz halindeki 
hayvansal gıdalar ve 
hazır ambalajlı hale 
getirilmeksizin taşınan 
balıkçılık ürünleri için, 
onay bilgilerini içeren 
belgenin gıdaya eşlik et-
mesi durumunda tanımla-
ma işaretinin kullanılması zo-
runlu değildir.

 Hayvansal gıdalar, son tüketiciye 
doğrudan arzı için paketlenmişse işaretin sade-
ce o paketin dış yüzeyine uygulanması yeterlidir.

 İşaret hayvansal gıdalara doğrudan uygulandı-
ğında, gıda kodeksine uygun renklendirici kullanılır.

2.4. ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yö-
netmeliği kapsamında yer alan ve Gıda İşletmelerinin 
Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikle belirle-
nen  gıda işletmelerinin aldıkları onay numarası, o 
gıda işletmesinde üretilen her ürünün üzerinde yer 
almalıdır. 

Onay kapsamındaki işletmeler; genel faaliyet gös-
teren işletmeler, evcil tırnaklı hayvan eti, kanatlı eti ve 
tavşanımsı eti, çiftlik av hayvanı eti, yaban av hayvanı 
eti,  kıyma, hazırlanmiş et karışımları ve mekanik ola-
rak ayrılmış et üreten işletmeler, et ürünleri üreten, 
canlı çift kabuklu yumuşakçaları işleyen, balıkçılık 
ürünleri işleyen, çiğ süt ve süt ürünleri, yumurta ve 
yumurta ürünleri, kurbağa bacağı ve salyangoz iş-
leyen, don yağı tortusu ve hayvansal yağları işleyen 
rendering tesisleri, işlenmiş mesane, bağırsak ve iş-
kembe üretimi yapan işletmeler, jelatin ve kollajen 
üreten işletmelerdir. Onaya tabi gıda işletmeleri faa-
liyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra 
onay belgesi almak zorundadırlar.

3. SONUÇ

Kasaplık hayvanlardan elde edilen ürünlerin çift-
likten sofraya gıda güvenliği prensipleri içinde tüketi-
me sunulabilmeleri halk sağlığı açısından önemli bir 
kriterdir. Gıda güvenilirliği hayvan daha çiftlikteyken 
başlamaktadır. Kasaplık hayvan ve onlardan elde edi-
lecek olan et ve et ürünleri, bu zincirdeki taşıma, in-
dirme, kesim öncesi bekleme, kesim ve kesim sonrası 
muhafaza ile etin satış noktalarına taşınması aşama-
ları çok büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı ve temiz 
bir şekilde kesime getirilen hayvanların kesim yerle-
rinde uygun hijyenik şartlarda kesilmeleri ve muha-

fazaları elde edilecek olan etlerin 
hem et kaliteleri hem de mik-

robiyolojik kaliteleri üzerine 
olumlu etkiler yapacaktır. 

Sonuç olarak Tarım ve 
Orman Bakanlığından 
onaylı kesim yerlerinde 
resmi veteriner hekim 
tarafından yapılan et 
muayenesiyle;  

 İnsan ve hay-
van sağlığı açısın-
dan önemli zoonotik 
hastalıkların (bakte-
riyel, viral, paraziter, 

BSE gibi) tespit edile-
rek, gerekli önlemlerin 

alınmasını sağlamak. 

 İnsan tüketimine 
uygun olmayan etlerin tes-

pit edilmesi (kalıntı ve kon-
taminant içeren etler, kaşektik 

etler, v.b) 

 Etlerin sınıflandırılması ve tüketici 
haklarının korunması (Tür, cins, cinsiyet, düşük de-
ğerli etler, v.b)  sağlanmaktadır.

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin 
Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik hükümlerine uy-
gun olarak; karkasın yarım karkas veya çeyrek karkasa 
ayrılması ya da yarım karkasların üç parçaya ayrılma-
sı durumunda her bir karkas parçasının dış yüzeyine 
görülecek şekilde mürekkeple veya sıcak damga ya-
pılarak uygulanan sağlık işaretini etten kaldırılamaz.

5996 sayılı Kanunun ve ilgili yönetmeliklerde yer 
alan hükümler çerçevesinde kesim öncesi ve sonrası 
muayenesi yapılmayan (sağlık işareti olmayan) etler 
güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirilmesi ge-
rektiği, bu etler bozulma olsun ya da olmasın BSE, 
TSE, kuduz vb. gibi insan sağlığı için risk taşıdığından 
tüketime uygun olamayacağı ortaya çıkmaktadır.

Tanımlama işareti de  zorunlu etiket bilgilerinden 
olup, ilgili hayvansal ürünün üretildiği işletmenin ve 
ürünlerin resmi kontrole tabi tutulduğunu göster-
mektedir. Ayrıca ilgili onay numaralarının doğruluğu, 
Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden (http://ggbs.
tarim.gov.tr/)  tüketicimiz tarafından da kontrol edi-
lebilmektedir.

KAYNAKLAR:

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/34488

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/151062

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/40790

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/40854

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/40794

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/6060/mod_
resource/content/0/Konu%208%20-%20Et%20Muayene-
si%201.pdf

ht tp : / /adudspace .adu .edu. t r :8080/xmlui /hand-
le/11607/2841
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Gıda güvencesi ve güvenliği gelişen dünya-
nın büyük bölümü için ana endişe konusu-
dur. Dünya nüfusunun gelecekteki taleple-

rini karşılamak için şüphesiz üretim önemli şekilde 
artmalıdır. 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir ve bu da gıda üreti-
minde %60-70’lik bir artışı gerekmektedir. Gelişmekte 
olan ülkeler gelişmiş ülkelerle birlikte nüfus artışın-
da önemli rolü oynayacaktır. Şehirleşme devam ede-
cek ve dünya nüfusunun %70’ine kadar ulaşacaktır. 
2007 yılından bu yana küresel nüfusta kentsel nüfus 
baskınken, Birleşmiş Milletler Dünya Kentleşme Bek-
lentileri 2025 yılında daha fazla genişlemeyi tahmin 
etmektedir. Bu değişimler barınma, geçim kaynağı ve 
gıda tedariki için büyük bir talep oluşturacaktır. Diğer 
taraftan iklim değişikliği ve doğal kaynakların kıtlığı 
tarımsal büyüme ve gıda üretimini kısıtlamaktadır. 
Bunun anlamı 9 milyar insanı beslemek için gıda 
üretiminde %70’lik artışı başarmak çok zor olacaktır. 
Dünya çapında doğal kaynakların bozulmasının belir-
tileri küresel düzeyde gelecekteki talepleri karşılama 
konusunda ciddi endişeler oluşturmaktadır. Gelecek 
50 yıl içinde sadece nüfus artışı değil, aynı zamanda 
kentleşmenin artması ve artan gelirler bütün dünya-
da gıda işleme sektörlerinde hızlı bir büyümeye ve 
gıda tedarik zincirinde değişikliklere neden olacaktır. 

Dünya nüfusunu beslemek için mevcut ama sınırlı 
olan kaynaklar, doğal kaynaklardaki baskılar ve çevre 
sorunları böylece gelecek yıllarda daha çok dikkat ka-
zanacaktır. Özellikle gelecekteki talepler ve sürdürü-
lebilir tedarik arasındaki dengeyi sağlayabilmek zorlu 
bir görev olacaktır. Tüm bunlardan dolayı gıda kayıp 
ve atıkları çevresel, ekonomik ve sosyal(etik) etkileriy-
le tüm dünyayı etkilemektedir ve önlenmelidir.

GIDA TEDARİK ZİNCİRİ AŞAMALARINDA
KAYIP VE ATIK OLUŞUMU

Gıda kayıp ve atıkları işleme, dağıtım, perakende 
satış, tüketim ve tüketim sonrası aşamalar sırasında 
oluşur (Şekil 1). Literatürde gıda atıkları hasat sonrası 
oluşmuş ise “gıda kayıpları”  olarak ifade edilmektedir. 
Gıda kaybı, insanlar için üretilmiş olan gıda miktarın-
da insan tüketimine uygun olmayacak hale getirecek 
şekilde gıda kalitesindeki azalma olarak belirtilmekte-
dir. Gıda atıkları terimi ise, gıda tedarik zincirinin son 
aşamaları için kullanılmaktadır ve genellikle davra-
nışsal sorunlarla ilişkilidir. Gıda kayıpları bunun aksi-
ne alt yapı yatırımı gerektiren sistemle alakalıdır. Gıda 
tedarik zinciri hasat sonrası işleme ve büyük peraken-
de sektörlerinin önemli unsurlar olduğu sanayileşmiş 
ülkelerle daha çok ilişkilidir.

GIDA KAYIP VE ATIKLARI
  

Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ, Funda Pınar ÇAKIROĞLU
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 

ve Diyetetik Bölümü, Ankara
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etmektedir. Bu değişimler barınma, geçim kaynağı ve 
gıda tedariki için büyük bir talep oluşturacaktır. Diğer 
taraftan iklim değişikliği ve doğal kaynakların kıtlığı 
tarımsal büyüme ve gıda üretimini kısıtlamaktadır. 
Bunun anlamı 9 milyar insanı beslemek için gıda 
üretiminde %70’lik artışı başarmak çok zor olacaktır. 
Dünya çapında doğal kaynakların bozulmasının belir-
tileri küresel düzeyde gelecekteki talepleri karşılama 
konusunda ciddi endişeler oluşturmaktadır. Gelecek 
50 yıl içinde sadece nüfus artışı değil, aynı zamanda 
kentleşmenin artması ve artan gelirler bütün dünya-
da gıda işleme sektörlerinde hızlı bir büyümeye ve 
gıda tedarik zincirinde değişikliklere neden olacaktır. 

Dünya nüfusunu beslemek için mevcut ama sınırlı 
olan kaynaklar, doğal kaynaklardaki baskılar ve çevre 
sorunları böylece gelecek yıllarda daha çok dikkat ka-
zanacaktır. Özellikle gelecekteki talepler ve sürdürü-
lebilir tedarik arasındaki dengeyi sağlayabilmek zorlu 
bir görev olacaktır. Tüm bunlardan dolayı gıda kayıp 
ve atıkları çevresel, ekonomik ve sosyal(etik) etkileriy-
le tüm dünyayı etkilemektedir ve önlenmelidir.

GIDA TEDARİK ZİNCİRİ AŞAMALARINDA
KAYIP VE ATIK OLUŞUMU

Gıda kayıp ve atıkları işleme, dağıtım, perakende 
satış, tüketim ve tüketim sonrası aşamalar sırasında 
oluşur (Şekil 1). Literatürde gıda atıkları hasat sonrası 
oluşmuş ise “gıda kayıpları”  olarak ifade edilmektedir. 
Gıda kaybı, insanlar için üretilmiş olan gıda miktarın-
da insan tüketimine uygun olmayacak hale getirecek 
şekilde gıda kalitesindeki azalma olarak belirtilmekte-
dir. Gıda atıkları terimi ise, gıda tedarik zincirinin son 
aşamaları için kullanılmaktadır ve genellikle davra-
nışsal sorunlarla ilişkilidir. Gıda kayıpları bunun aksi-
ne alt yapı yatırımı gerektiren sistemle alakalıdır. Gıda 
tedarik zinciri hasat sonrası işleme ve büyük peraken-
de sektörlerinin önemli unsurlar olduğu sanayileşmiş 
ülkelerle daha çok ilişkilidir.

GIDA KAYIP VE ATIKLARI
  

Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ, Funda Pınar ÇAKIROĞLU
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 

ve Diyetetik Bölümü, Ankara
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Gıda kayıpları hasat faaliyetleri (ör: harman döv-
me, meyve toplama ya da mahsul ayrıştırma) sırasın-
daki mekanik hasar ve/veya dökülmeler yüzünden 
genellikle ilk aşamadadır. Doğal güçler (doğal afetler, 
sıcaklık, hava koşulları vb.) ve ekonomik faktörler (yö-
netmelikler, kalite ve görünüm için genel veya özel 
standartlar vb.) yukarıda belirtilen gıda kayıplarının 
başlıca nedenleridir. Hasat sonrası, taşıma, depola-
ma, işleme ve dağıtım aşamasındaki gıda kayıpları 
bozulmuş, dökülmüş ya da istemeyerek kaybedilmiş 
yenilebilir gıda kütlesindeki herhangi bir azalma ola-
rak düşünülmektedir. Hasat sonrası taşıma aşamasın-
da dökülme, bozulma şeklinde oluşan gıda kayıpları, 
taşıma ve depolama tesislerinin yetersizliği nedeniyle 
oluşur. Depolama sırasındaki gıda kayıplarının önemli 
bir miktarı zararlılar ve mikroorganizmalar yüzünden 
olmaktadır. 

Endüstriyel ya da yerel işleme ve/veya ambalajla-
ma sırasında gıda atıkları yıkama, soyma, doğrama, 
haşlama, işlem sürecinde oluşabilir. 

Dağıtım aşamasında gıda atıkları uygun taşıma 
yöntemlerinin eksikliği, uygun olmayan paketleme, 
zaman kısıtlamaları,  zayıf altyapı ile birlikte ve teda-
rikçi/alıcı ilişkisi nedeniyle oluşur. 

Perakendecilik aşamasında gıda kayıpları genellik-
le gıda atığı olarak ifade edilir çünkü burada kayıp-

lar gıdaların atılması için bilinçli bir karar verilmesi 
nedeniyle oluşur. Bu gıdalar insan tüketimi için hala 
güvenli ve besleyici özelliktedir. İngiltere Çevre Gıda 
ve Köyişleri Bakanlığı’na (Defra) göre perakendecile-
rin gıda atıkları kötü talep tahminleri, envanterin kötü 
yönetilmesi, ısı duyarlılıkları, taşıma sırasındaki hava 
koşulları, satılamayan gıdaların yok edilmesi, uygun 
olmayan ambalajlama, gıda politikaları ve bunların 
yorumlanması nedeniyle oluşur. Perakendeciler gı-
daların önemli miktarını etiketlerinde bulunan “son 
kullanma tarihi (best before)”,  “son tüketim tarihi/
son satış yapılabilir tarih (sell by)” ya da “son kullan-
ma tarihi (use by)” ne ulaştığı zaman atmaktadır. Bazı 
perakendeciler satılamayan gıdaları dağıtmak ya da 
atık haline gelebilecek olan gıdaları nasıl kullanmaları 
gerektiği konusunda tüketicilere tavsiyede bulunmak 
için hayır kuruluşları ve gıda geri kazanımı ve yeniden 
dağıtılması kuruluşları (gıda bankaları vb.)  ile işbirliği 
yapmaktadır. Bazı perakendeciler gıda kontaminas-
yonu riskinden dolayı gıdaları bağışlamamaktadır. 

Tüketici düzeyindeki gıda atıkları bireysel alışveriş 
alışkanlıkları, farkındalık eksikliği, verimli gıda kulla-
nımına ilişkin bilgi eksikliği, kültürel konular, uygun 
alışveriş planlama eksikliği, paketleme ve porsiyon 
büyüklüğü sorunları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1’de gıda tedarik zinciri aşamalarındaki gıda 
kayıp-atık örnekleri verilmiştir.
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Gıda tedarik zincirinin aşamaları bakımından küre-
sel gıda kayıp ve atığının %24’ü üretimde, diğer %24’ü 
taşıma ve depolamada ve %35’i de tüketim aşamasın-
da olmaktadır. Bu 3 aşamada olanlar, küresel gıda ka-
yıp ve atığının %80’inden fazlasına denk gelmektedir.

GIDA KAYIP VE ATIKLARINI AZALTMA VE 
ÖNLEME YOLLARI 

Gıda kayıp ve atıklarını azaltmak ve önlemek 
önemlidir. Gıda kayıp ve atıklarıyla mücadele etmek 
gıda sistemlerinin çevresel izlerini azaltma ve küre-
sel gıda güvenliğinin iyileştirilmesi için gerekli olarak 
görülmektedir. Birleşmiş Milletler 2008 yılında hükü-
metlere 2025 yılının sonunda gıda atık miktarlarını en 
az %50 oranında azaltmaları için çağrıda bulunmuş-
tur. 2012’de Avrupa Komisyonu Avrupa’da 2020 yılına 
kadar gıda kayıp ve atıklarının oranını %50 azaltma-
yı hedef olarak belirlemiştir. Gıda kayıp ve atıklarını 
azaltmak, belirlenen bu hedeflere ulaşmak için birçok 
yaklaşım kullanılabilir. Bu yaklaşımların pratik ve dü-
şük maliyetli, nispeten hızlı bir şekilde uygulanabilir 
ve hızlı kazanımlar elde edebilir olanları tercih edile-
rek daha etkili sonuçlar elde edilebilir.

Bu yaklaşımlardan bazıları Tablo 2’de verilmiştir:

Uygulanabilecek yaklaşımlardan 
bazılarını detaylandırmak gerekirse;

 Küçük çiftçiler organize edilmeli, ürünler çeşit-
lendirilmeli ve bunların üretim ve pazarlama imkân-
ları geliştirilmelidir. Az kaynaklı yoksul çiftçiler büyük 
miktarlardaki ihracatlar için mahsul ya da hayvan 
üretmek amacı ile gruplar halinde organize edilebi-
lirler. Böylelikle tarımsal finans kuruluşlarından kredi 
ya da alıcılardan üretimin avans ödemesini alabilirler.

 Süpermarketler tarafından tüketici araştırmaları 
yapılmalıdır. Tüketiciler kalite standartlarını etkileyi-
ci güce sahiplerdir. Bu da perakende mağazalarında 
ürünlerin daha geniş bir kalite aralığında tüketicilere 
sorulmasıyla ve sunulması ile yapılabilir. 

 Satıcılar tüketicilere yakın olmalıdır. Süpermar-
ketler tarafından belirlenen ağırlık, boyut ve görünüş 
üzerindeki sıkı kalite standartlarından geçmek zorun-
da olmadan, çiftlik mahsulünün yakın tüketiciye satıl-
ması reddedilen ürün miktarını muhtemelen azalta-
caktır. Bu da çiftçi marketleri ve çiftlik mağazaları vs. 
aracılığıyla başarılabilir.

 Taşımaya ve altyapıya yatırım yapılmalıdır. Hü-



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

22

Gıda tedarik zincirinin aşamaları bakımından küre-
sel gıda kayıp ve atığının %24’ü üretimde, diğer %24’ü 
taşıma ve depolamada ve %35’i de tüketim aşamasın-
da olmaktadır. Bu 3 aşamada olanlar, küresel gıda ka-
yıp ve atığının %80’inden fazlasına denk gelmektedir.

GIDA KAYIP VE ATIKLARINI AZALTMA VE 
ÖNLEME YOLLARI 

Gıda kayıp ve atıklarını azaltmak ve önlemek 
önemlidir. Gıda kayıp ve atıklarıyla mücadele etmek 
gıda sistemlerinin çevresel izlerini azaltma ve küre-
sel gıda güvenliğinin iyileştirilmesi için gerekli olarak 
görülmektedir. Birleşmiş Milletler 2008 yılında hükü-
metlere 2025 yılının sonunda gıda atık miktarlarını en 
az %50 oranında azaltmaları için çağrıda bulunmuş-
tur. 2012’de Avrupa Komisyonu Avrupa’da 2020 yılına 
kadar gıda kayıp ve atıklarının oranını %50 azaltma-
yı hedef olarak belirlemiştir. Gıda kayıp ve atıklarını 
azaltmak, belirlenen bu hedeflere ulaşmak için birçok 
yaklaşım kullanılabilir. Bu yaklaşımların pratik ve dü-
şük maliyetli, nispeten hızlı bir şekilde uygulanabilir 
ve hızlı kazanımlar elde edebilir olanları tercih edile-
rek daha etkili sonuçlar elde edilebilir.

Bu yaklaşımlardan bazıları Tablo 2’de verilmiştir:

Uygulanabilecek yaklaşımlardan 
bazılarını detaylandırmak gerekirse;

 Küçük çiftçiler organize edilmeli, ürünler çeşit-
lendirilmeli ve bunların üretim ve pazarlama imkân-
ları geliştirilmelidir. Az kaynaklı yoksul çiftçiler büyük 
miktarlardaki ihracatlar için mahsul ya da hayvan 
üretmek amacı ile gruplar halinde organize edilebi-
lirler. Böylelikle tarımsal finans kuruluşlarından kredi 
ya da alıcılardan üretimin avans ödemesini alabilirler.

 Süpermarketler tarafından tüketici araştırmaları 
yapılmalıdır. Tüketiciler kalite standartlarını etkileyi-
ci güce sahiplerdir. Bu da perakende mağazalarında 
ürünlerin daha geniş bir kalite aralığında tüketicilere 
sorulmasıyla ve sunulması ile yapılabilir. 

 Satıcılar tüketicilere yakın olmalıdır. Süpermar-
ketler tarafından belirlenen ağırlık, boyut ve görünüş 
üzerindeki sıkı kalite standartlarından geçmek zorun-
da olmadan, çiftlik mahsulünün yakın tüketiciye satıl-
ması reddedilen ürün miktarını muhtemelen azalta-
caktır. Bu da çiftçi marketleri ve çiftlik mağazaları vs. 
aracılığıyla başarılabilir.

 Taşımaya ve altyapıya yatırım yapılmalıdır. Hü-
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kümetler yollar, enerji ve piyasalar için altyapılarını 
geliştirmelidir. Bunu takiben özel sektör yatırımları 
depolama ve soğuk zincir tesislerini ve taşımayı ge-
liştirilebilir.

 Güvenli gıda taşıma uygulamalarının uygulan-
ması için gıda zinciri işletmecilerinin bilgi ve kapa-
siteleri geliştirilmelidir. Gıda zinciri işletmecileri gü-
venli gıdanın nasıl üretileceği hakkında yetenekli ve 
bilgili olmalıdır. Gıdalar,  gıda güvenli standartlarına 
uygun üretilmek, taşınmak ve depolanmak zorunda-
dır.  Bu, son ürünün tüketiciyi koruduğundan emin 
olmayı sağlamak için bütün gıda zinciri işletmecileri 
tarafından yapılan iyi tarım ve iyi hijyen uygulamala-
rının gerekliliğidir.

 “Alt kalite”  ürünler için marketler geliştirilme-
lidir. Güvenli, iyi tada ve besinsel değere sahip  “alt 
kalite” olan ve atılacak ürünlerin toplanması ve satıl-
ması için hem ticari hem de yardım organizasyonları 
düzenlenebilir.

 Gıda işleyenler ve çiftçi arasındaki tarım bağları 
geliştirilmelidir. Hükümetler daha iyi bir çevre sağla-
malı ve yatırım ortamı oluşturmalı, özel sektörü gıda 
sektörüne yatırımda ve tedarik sorunlarını gidermek 
için çiftçi ile yakından çalışması için teşvik etmelidir.

 Pazarlama kooperatifleri ve geliştirilmiş pazar-
lama tesisleri oluşturulmalıdır. Pazarlama koopera-
tifleri, küçük çiftçilerin ürettiği ve hazırlanan malları 
piyasaya ve diğer dağıtım kanallarına ulaştırmak için 
merkez bir noktada birleşmesini sağlayan organizas-
yonlardır. Pazarlama kooperatifleri bu aktivitelerin et-
kinliğini artırma yoluyla gıda kaybını azaltabilir. Top-

tancı ve perakendeci marketlerin gelişmesi tercihen 
özel sektör tarafından yapılmasına rağmen,   yerel 
yönetimler ve pazarlama kooperatifleri pazarlama te-
sislerinin kurulması ve geliştirilmesinde etkili olabilir.

 Tüketicilere gıda güvenliği, yemek planlama, 
satın alma becerileri üzerine eğitim programları ve-
rilmelidir. Eğitim programları tüketicilerin gıda atığı 
oluşturma davranışlarını değiştirmeye yardım edebi-
lir.

Bu yaklaşımlardan her biri gıda kayıp ve atığını 
azaltmaya yardım edebilir. Bundan başka gıda kaybı 
ve atıklarını azaltmaya yönelik girişimleri harekete 
geçirmek için birbiriyle ortak noktaları olan stratejile-
re ihtiyaç vardır. Bu stratejiler bağışçılar, hükümetler 
arası kuruluşlar, ulusal hükümetler ve özel sektör ve 
diğerleri arasında çok yönlü ve iki yönlü eylemler ge-
rektirir. 

Tavsiye edilen stratejilerden bazıları 
şunlardır:

• Gıda kayıp ve atıklarının ölçüm protokolü geliş-
tirmek,

• Gıda kayıp ve atıklarını azaltıcı hedefler belirle-
mek,

• Gelişmekte olan ülkelerde hasat sonrası kayıpları 
azaltıcı yatırımları artırmak, 

• Gelişmiş ülkelerde gıda atıklarını azaltmak için 
kendini buna adamış kuruluşlar oluşturmak,

• Gıda kayıp ve atıklarını azaltmak için işbirlikçi gi-
rişimleri desteklemek ve hızlandırmaktır.



  

Dr. Sibel ÖZÇAKMAK
Ziraat Mühendisi

Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun
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Yukarıdakine benzer cümlelere, son yıllarda 
pek çok haberde sıklıkla rastlar olduk. Bunun 
en son örneğini ise yakın bir zamanda gün-

demi oldukça meşgul eden, çok ünlü bir bebek ma-
ması üreticisinin ürünlerine ilişkin çıkan haberlerde 
gördük. Firma, çok sayıda ülkeyi kapsayan bir ‘ürün 
geri çağırma’ ya da ‘geri toplama’ işlemiyle karşı kar-
şıya kaldı.

Peki, işletmelerin ürünlerine ait gıda güvenilirli-
ğini tehlikeye sokan herhangi bir durumun tespiti 
halinde, piyasadan çok kısa süre içerisinde aynı ürün 
özelliklerine sahip tüm ürünlerin geri çağrılması nasıl 
mümkün olabilmektedir? İşte buradaki anahtar keli-
me; ‘İzlenebilirlik’tir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu izlenebilirlik ile ilgili bazı hükümleri 
içermektedir. Kanunla “İzlenebilirlik: Üretim, işleme 
ve dağıtımın tüm aşamaları boyunca bitkisel ürün-
lerin, gıda ve yemin, gıdanın elde edildiği hayvanın 
veya bitkinin gıda ve yemde bulunması amaçlanan 
veya beklenen bir maddenin izinin sürülebilmesi ve 
takip edilebilmesini”, şeklinde tanımlanmıştır.  5966 
sayılı Kanunun 24. maddesinde gıda ve yemde izle-
nebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici 
haklarının korunması ile ilgili gereklilikler belirtilmiş-
tir. 

Buna göre; gıda veya yem işletmecileri izlenebi-
lirliği sağlamak amacıyla üretim, işleme ve dağıtımın 
tüm aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya ye-
min, gıda veya yeme ilave edilecek her türlü madde-
nin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibin yapıla-
bilmesi için, bir sistem oluşturmak ve talep hâlinde 
bu bilgileri Bakanlığa sunmak (24/1) ve piyasaya arz 
edilecek gıda ve yem, izlenebilirliği sağlamak ama-
cıyla, uygun şekilde etiketlenmek veya Bakanlıkça 
belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanım-
lanmak zorundadır (24/2). Gerekli koşulların sağlan-
madığı durumda, uygunsuzluk durumuna göre ka-
nunun 40. maddesinin (i) ve (j) bentlerine göre idari 
para cezası uygulanmaktadır.

5996 sayılı Kanuna istinaden yayımlanan Gıda ve 
Yemin Resmi Kontrolleri Dair Yönetmelikle de İzle-
nebilirlik şartları detaylandırılmıştır. Gıda ve yem iş-
letmecisi izlenebilirliği sağlamak amacıyla;

 Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında, 
sorumluluğundaki gıda veya yemin, gıda veya yeme 
ilave edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde 
edildiği hayvanın takibinin yapılabilmesi için bir sis-
tem oluşturmak ve talep halinde bu bilgileri Bakanlı-
ğa sunmak,

 Piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi 
sağlamaya yönelik olarak, izlenebilirliği sağlayan her 
türlü belgeyi ürünün raf ömrünün bitiminden itiba-
ren üç ay süreyle muhafaza etmek,

 Piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi 
sağlamaya yönelik olarak, gıda ve yem mevzuatına 
uygun olmak koşulu ile partinin tanımlanmasını sağ-
layan bir işaret veya numara ve diğer bilgileri içere-
cek şekilde etiketlemek,

 Yılda en az bir kez izlenebilirlik sistemini göz-
den geçirerek, sistemin sağlıklı çalıştığını kontrol et-
mek ve kayıt altına almak, zorundadır.

Güvenilir olmayan ürünlerin tüketiminin engelle-
nebilmesi ve toplatılabilmesi için, hızlı bilgi toplama-
yı dolayısıyla sorunun kaynağı ve nedenini belirleye-
bilen ve geri toplama işlemi için dağıtım kanallarını 
mümkün olduğunca çabuk (sorun zamanına yakın) 
biçimde saptayabilen ve böylece tüketicinin riskli 
ürüne maruz kalmasını önleyebilen veya bu ihtimalin 
en aza indirgenmesini sağlayabilen bir izlenebilirlik 
ağı oluşturulmalıdır. 

5996 sayılı Kanunun “Sorumluluklar” başlıklı 
22/2. maddesi; “Gıda ve yem işletmecisi ürettiği, iş-
lediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir 
ürününün, gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uyma-
dığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul ge-
rekçelerinin olması durumunda, söz konusu ürünü 
kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üze-
re, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak 
ve konu ile ilgili Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır. 
Gıda ve yem işletmecisi, ürünün toplanması gerek-
tiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi veya 
kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve 
gerekli hâllerde, insan sağlığını korumaya yönelik 
alınacak tedbirlerin yeterli olmaması durumunda, tü-
keticiye veya kullanıcıya ürünün iadesi için çağrıda 
bulunmak zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.

“……. üretici firması, x ülkesinde y ürününde çıkan ……. nedeni 
ile z sayıda ülkede piyasaya sürdüğü ürünlerini geri çağırıyor.”



  

Dr. Sibel ÖZÇAKMAK
Ziraat Mühendisi

Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun
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Yukarıdakine benzer cümlelere, son yıllarda 
pek çok haberde sıklıkla rastlar olduk. Bunun 
en son örneğini ise yakın bir zamanda gün-

demi oldukça meşgul eden, çok ünlü bir bebek ma-
ması üreticisinin ürünlerine ilişkin çıkan haberlerde 
gördük. Firma, çok sayıda ülkeyi kapsayan bir ‘ürün 
geri çağırma’ ya da ‘geri toplama’ işlemiyle karşı kar-
şıya kaldı.

Peki, işletmelerin ürünlerine ait gıda güvenilirli-
ğini tehlikeye sokan herhangi bir durumun tespiti 
halinde, piyasadan çok kısa süre içerisinde aynı ürün 
özelliklerine sahip tüm ürünlerin geri çağrılması nasıl 
mümkün olabilmektedir? İşte buradaki anahtar keli-
me; ‘İzlenebilirlik’tir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu izlenebilirlik ile ilgili bazı hükümleri 
içermektedir. Kanunla “İzlenebilirlik: Üretim, işleme 
ve dağıtımın tüm aşamaları boyunca bitkisel ürün-
lerin, gıda ve yemin, gıdanın elde edildiği hayvanın 
veya bitkinin gıda ve yemde bulunması amaçlanan 
veya beklenen bir maddenin izinin sürülebilmesi ve 
takip edilebilmesini”, şeklinde tanımlanmıştır.  5966 
sayılı Kanunun 24. maddesinde gıda ve yemde izle-
nebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici 
haklarının korunması ile ilgili gereklilikler belirtilmiş-
tir. 

Buna göre; gıda veya yem işletmecileri izlenebi-
lirliği sağlamak amacıyla üretim, işleme ve dağıtımın 
tüm aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya ye-
min, gıda veya yeme ilave edilecek her türlü madde-
nin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibin yapıla-
bilmesi için, bir sistem oluşturmak ve talep hâlinde 
bu bilgileri Bakanlığa sunmak (24/1) ve piyasaya arz 
edilecek gıda ve yem, izlenebilirliği sağlamak ama-
cıyla, uygun şekilde etiketlenmek veya Bakanlıkça 
belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanım-
lanmak zorundadır (24/2). Gerekli koşulların sağlan-
madığı durumda, uygunsuzluk durumuna göre ka-
nunun 40. maddesinin (i) ve (j) bentlerine göre idari 
para cezası uygulanmaktadır.

5996 sayılı Kanuna istinaden yayımlanan Gıda ve 
Yemin Resmi Kontrolleri Dair Yönetmelikle de İzle-
nebilirlik şartları detaylandırılmıştır. Gıda ve yem iş-
letmecisi izlenebilirliği sağlamak amacıyla;

 Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında, 
sorumluluğundaki gıda veya yemin, gıda veya yeme 
ilave edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde 
edildiği hayvanın takibinin yapılabilmesi için bir sis-
tem oluşturmak ve talep halinde bu bilgileri Bakanlı-
ğa sunmak,

 Piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi 
sağlamaya yönelik olarak, izlenebilirliği sağlayan her 
türlü belgeyi ürünün raf ömrünün bitiminden itiba-
ren üç ay süreyle muhafaza etmek,

 Piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi 
sağlamaya yönelik olarak, gıda ve yem mevzuatına 
uygun olmak koşulu ile partinin tanımlanmasını sağ-
layan bir işaret veya numara ve diğer bilgileri içere-
cek şekilde etiketlemek,

 Yılda en az bir kez izlenebilirlik sistemini göz-
den geçirerek, sistemin sağlıklı çalıştığını kontrol et-
mek ve kayıt altına almak, zorundadır.

Güvenilir olmayan ürünlerin tüketiminin engelle-
nebilmesi ve toplatılabilmesi için, hızlı bilgi toplama-
yı dolayısıyla sorunun kaynağı ve nedenini belirleye-
bilen ve geri toplama işlemi için dağıtım kanallarını 
mümkün olduğunca çabuk (sorun zamanına yakın) 
biçimde saptayabilen ve böylece tüketicinin riskli 
ürüne maruz kalmasını önleyebilen veya bu ihtimalin 
en aza indirgenmesini sağlayabilen bir izlenebilirlik 
ağı oluşturulmalıdır. 

5996 sayılı Kanunun “Sorumluluklar” başlıklı 
22/2. maddesi; “Gıda ve yem işletmecisi ürettiği, iş-
lediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir 
ürününün, gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uyma-
dığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul ge-
rekçelerinin olması durumunda, söz konusu ürünü 
kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üze-
re, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak 
ve konu ile ilgili Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır. 
Gıda ve yem işletmecisi, ürünün toplanması gerek-
tiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi veya 
kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve 
gerekli hâllerde, insan sağlığını korumaya yönelik 
alınacak tedbirlerin yeterli olmaması durumunda, tü-
keticiye veya kullanıcıya ürünün iadesi için çağrıda 
bulunmak zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.

“……. üretici firması, x ülkesinde y ürününde çıkan ……. nedeni 
ile z sayıda ülkede piyasaya sürdüğü ürünlerini geri çağırıyor.”
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İzlenebilirlik, bir sistemdir ve bu sistemdeki tüm 
çarkların düzenli olarak işlemesi halinde gıda ve yem-
lerde bulunan risklerin takip edilebilmesi, problemli 
ürünlerin tüketiminin engellenebilmesi ve toplatı-
labilmesi mümkün olabilmektedir. Gıda işletmeleri, 
gıda güvenliği/kalitesiyle ilgili olaylara hızla cevap 
verebilmeli ve tüketicinin etkilenen ürüne maruz kal-
masını önleyebilmeli veya 
bu ihtimalin en aza indir-
genmesini sağlayabilme-
lidir. Bunun için üretim, 
işleme ve dağıtımın tüm 
aşamalarında, gıda ve ye-
min, gıda ve yeme ilave 
edilecek her türlü mad-
denin ve hayvanın takip 
edilmesini sağlayacak bir 
sistem kurulmak zorun-
dadır.

‘Çiftlikten sofraya’ tüm 
zincir boyunca etkin iç 
kontrol sistemi uygulana-
rak ürün satışının yapıl-
dığı herhangi bir nokta-
da rahatlıkla izlenebilirlik 
mümkün olabilmektedir.

“SOFRADAN ÇİFTLİĞE GERİYE DOĞRU 
İZLENEBİLİRLİK” için Gıda  Güvenilirliği 
Sistemi oluşturulmalıdır.

Gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanım-
layan, değerlendiren ve kontrol eden bilime dayalı,  
sistematik ve dinamik bir sistem oluşturulmalıdır.

5996 sayılı Kanunun 29/3. maddesi gereğince; bi-
rincil üreticiler hariç, işletme yetkilileri kanunen tüm 
üretim zinciri boyunca tehlike analizi ve kritik kontrol 
noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği 
sistemi kurmak ve uygulamak zorundadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda 
zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, kuru-
luşun bütün  yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir 
yönetim sistemi ve işbirliğinin kurulması, hayata ge-
çirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde 
güncelleme ve sürekli iyileştirme yapılmasının hedef 
alındığı uluslararası ISO 9001 ve uluslararası Codex 
Alimentarius Komisyonu tarafından geliştirilen HAC-
CP uygulama aşamaları ve prensipleri  esas alınarak 
hazırlanmış bir standarttır.

ISO 22000:2005 (Revizyonu Haziran 2018’de ya-
yınlanmış olup, revizyonla birlikte standardın anlaşılır-
lığı ve kullanılabilirliği geliştirilmiş, gıda tedarik zinciri 
içinde yer alan tüm kurumlar için uygun hale getirilmiş 
ve diğer yönetim sistemi standartları ile aynı yapı ve 
terminolojiye sahip olmuştur), gıda zincirindeki po-
tansiyel tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir 
bir seviyeye indirilmesi için ön koşul programlarına 
ek olarak tehlike analizi yapıldıktan sonra, kritik kont-
rol noktalarının belirlenmesini ve izlenmesini, göz-
den geçirilmesini, iyileştirilmesini içermektedir. Bu 
sayede, son üründeki gıda güvenliği sağlanmış olur. 

İzlenemeyen Gıda Olur Mu?

Evet! Elbette, ambalajsız, ürün etiketi olmayan, 

açıkta satışa sunulan ürünlere yönelik geriye dönük 
işlemlerin yürütülebilmesi ve tüketici hakkının ko-
runmasının sağlanabilmesi mümkün olamamaktadır. 
Bu nedenle tüketicilerin gıda etiket bilgileri mevcut 
olan ürünleri tercih etmesi gerekmektedir.

Gıda Etiketi Üzerinde Hangi Zorunlu Bilgiler 
Yer Almalıdır?

Türk Gıda Kodeksi 
Gıda Etiketleme Ve Tü-
keticileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği gereğince; 
son tüketiciye ve top-
lu tüketim yerlerine arz 
edilen gıdaların genel 
ve belirli özel etiketle-
me kurallarına, uygun 
bilgilerin yer alması ge-
rekmektedir. Buna göre; 
a) Gıdanın adı, b) Bile-
şenler listesi, c) Alerjen 
bileşenler  ç) Gerektirdi-
ği durumda bir gıdanın 
üretiminde veya  hazır-
lanmasında kullanılan 
bileşenin veya bileşen 
grubunun  miktarı, d) 

Gıdanın net miktarı, e) Tavsiye edilen tüketim tarihi 
veya mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıda-
larda son tüketim tarihi, f) Özel muhafaza koşulları 
ve/veya kullanım koşulları, g) İşletme kayıt numara-
sı veya tanımlama işareti, h) Menşe ülke, ı) Kullanım 
bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi  
mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı, gibi zo-
runlu bilgiler etikette yer almalıdır.

ETKİN İZLENEBİLİRLİK İÇİN; PARTİ/SERİ 
NUMARASI

Etiket üzerinde yer alan Parti/Seri Numarası, o gı-
danın aynı koşullarda üretilen, imal edilen veya am-
balajlanan satış birimleri topluluğunu ifade eder. Türk 
Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımla-
yan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (Tebliğ 
No:2012/7), gıdanın ait olduğu partinin tanımlanma-
sını sağlayan işaretlemeye ilişkin kuralları belirtmek-
tedir. Buna göre, ait olduğu partinin tanımlanmasını 
sağlayan bir işaret veya numara taşımayan gıdalar 
piyasaya arz edilemez (Geçici depolara, hazırlama 
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veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderi-
len tarımsal ürünlere; üretici birliklerine sevk edilen 
tarımsal ürünlere; hazırlama veya işleme tesislerinde 
hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünler, 
Son tüketiciye satış noktasında; hazır ambalajlı olma-
yan gıdalarda, satın alan kişinin talebi doğrultusunda 
paketlenen gıdalarda veya doğrudan satış için hazır 
ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar, En geniş yüze-
yi 10 cm2 den küçük olan ambalajlı gıdalar, Partinin 
tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın 
birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişi-
ye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir 
buzlar hariç). 

İZLENEBİLİRLİKLE İLGİLİ BAZI ÜRÜN 
TEBLİĞLERİNDEKİ ÖZEL DÜZENLEMELER 

    Sağlık yönünden ortaya çıkabilecek potansi-
yel tehlikeleri en aza indirebilmek için izlenebilirlik 
konusu yine ön plana çıkmaktadır. Doğrudan insan 
tüketimine uygun olan ve olmayan yumurtaların ayı-
rımı, gıda güvenilirliği çerçevesinde geriye dönük iz-
leme, yumurta kalitesinin ve satışının arttırılması ve 
hileli uygulamaların önlenebilmesi için Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından bazı yatay ve dikey yönet-
melikler yayınlanmıştır:

 Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) 
(20 Aralık 2014 Tarih Ve 29211 Nolu Resmi Gazete)

 Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/42)

 Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Ar-
zına Dair Yönetmelik ( 12 Eylül 2015 Tarih Ve 29473 
Sayılı Resmi Gazete)

 Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketi-
cileri Bilgilendirme Yönetmeliği (24 Kasım 2017 Tarih 
Ve 30250 Sayılı Resmi Gazete) 

 Gıda Hijyen Yönetmeliği (17 Aralık 2011 Tarih Ve 
28145 Sayılı Resmi Gazete)

GEZEN Mİ, KÜMESTE Mİ: YUMURTA KAOSUNA 
YENİ TEBLİĞ İLE SON VERİLDİ!!!

Yumurta ile ilgili yasal düzenlemeler kalite ve ağır-
lık yönünden sınıflandırma, işaretleme, paketleme, 
taşıma, depolama, üretilen ve paketlenen yumurta-
ların kayıtlarının tutulması, denetim ve cezalar gibi 
hususları içermektedir. Yumurta Tebliğinde yapılan 
son değişiklik ile (Tebliğ No: 2017/42), tüketiciler sa-
tın aldıkları yumurtada belirtilen kodlara göre hangi 
koşullarda yetiştirildiğine dair bilgi sahibi olması sağ-
lanmıştır. Kanatlı işletmeleri, Bakanlık il/ilçe müdür-
lükleri tarafından, iki haneli ülke kodu ve iki haneli 
il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 
rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 14 haneden oluşan 
İşletme Numarası vermektedir. Kayıt altındaki bütün 
işletmeler yeni sistemi yerine getirmek mecburiye-
tinde ve tüketiciye bu şekilde sunmak zorundadır.

Buna göre; A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu 
kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebi-
lir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde 
yumurta kabuğu üzerine damgalanır. İşletme numa-
rası damgalanırken, yetiştirme metodu kodu, il trafik 
kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bil-
gisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 15 
haneye tamamlamak için kullanılan sıfırlar damga-
lanmayabilir. Yetiştirme metodunun tespiti hususun-
da 22.11.2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazetede 

Tarım ve Orman Bakanlığı
İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kanatlı
işletmelerinde bulunan her bir
kümesteki sürülere verilen 1,2,3,... gibi
sıra numarasıdır.

Kanatlı işletmelerine Tarım ve Orman
Bakanlığı  İl/İlçe Müdürlükleri tarafından
verilen iki haneli ülke kodu ve iki haneli
il trafik koduyla birlikte İşletmeye özgü 
numaradır.
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veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderi-
len tarımsal ürünlere; üretici birliklerine sevk edilen 
tarımsal ürünlere; hazırlama veya işleme tesislerinde 
hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünler, 
Son tüketiciye satış noktasında; hazır ambalajlı olma-
yan gıdalarda, satın alan kişinin talebi doğrultusunda 
paketlenen gıdalarda veya doğrudan satış için hazır 
ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar, En geniş yüze-
yi 10 cm2 den küçük olan ambalajlı gıdalar, Partinin 
tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın 
birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişi-
ye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir 
buzlar hariç). 

İZLENEBİLİRLİKLE İLGİLİ BAZI ÜRÜN 
TEBLİĞLERİNDEKİ ÖZEL DÜZENLEMELER 

    Sağlık yönünden ortaya çıkabilecek potansi-
yel tehlikeleri en aza indirebilmek için izlenebilirlik 
konusu yine ön plana çıkmaktadır. Doğrudan insan 
tüketimine uygun olan ve olmayan yumurtaların ayı-
rımı, gıda güvenilirliği çerçevesinde geriye dönük iz-
leme, yumurta kalitesinin ve satışının arttırılması ve 
hileli uygulamaların önlenebilmesi için Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından bazı yatay ve dikey yönet-
melikler yayınlanmıştır:

 Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) 
(20 Aralık 2014 Tarih Ve 29211 Nolu Resmi Gazete)

 Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/42)

 Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Ar-
zına Dair Yönetmelik ( 12 Eylül 2015 Tarih Ve 29473 
Sayılı Resmi Gazete)

 Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketi-
cileri Bilgilendirme Yönetmeliği (24 Kasım 2017 Tarih 
Ve 30250 Sayılı Resmi Gazete) 

 Gıda Hijyen Yönetmeliği (17 Aralık 2011 Tarih Ve 
28145 Sayılı Resmi Gazete)

GEZEN Mİ, KÜMESTE Mİ: YUMURTA KAOSUNA 
YENİ TEBLİĞ İLE SON VERİLDİ!!!

Yumurta ile ilgili yasal düzenlemeler kalite ve ağır-
lık yönünden sınıflandırma, işaretleme, paketleme, 
taşıma, depolama, üretilen ve paketlenen yumurta-
ların kayıtlarının tutulması, denetim ve cezalar gibi 
hususları içermektedir. Yumurta Tebliğinde yapılan 
son değişiklik ile (Tebliğ No: 2017/42), tüketiciler sa-
tın aldıkları yumurtada belirtilen kodlara göre hangi 
koşullarda yetiştirildiğine dair bilgi sahibi olması sağ-
lanmıştır. Kanatlı işletmeleri, Bakanlık il/ilçe müdür-
lükleri tarafından, iki haneli ülke kodu ve iki haneli 
il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 
rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 14 haneden oluşan 
İşletme Numarası vermektedir. Kayıt altındaki bütün 
işletmeler yeni sistemi yerine getirmek mecburiye-
tinde ve tüketiciye bu şekilde sunmak zorundadır.

Buna göre; A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu 
kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebi-
lir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde 
yumurta kabuğu üzerine damgalanır. İşletme numa-
rası damgalanırken, yetiştirme metodu kodu, il trafik 
kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bil-
gisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 15 
haneye tamamlamak için kullanılan sıfırlar damga-
lanmayabilir. Yetiştirme metodunun tespiti hususun-
da 22.11.2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazetede 

Tarım ve Orman Bakanlığı
İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kanatlı
işletmelerinde bulunan her bir
kümesteki sürülere verilen 1,2,3,... gibi
sıra numarasıdır.

Kanatlı işletmelerine Tarım ve Orman
Bakanlığı  İl/İlçe Müdürlükleri tarafından
verilen iki haneli ülke kodu ve iki haneli
il trafik koduyla birlikte İşletmeye özgü 
numaradır.
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yayımlanan Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili 
Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik hükümleri esas 
alınır. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes nu-
marası önüne,

 Organik yetiştiricilik için 0, 

 Free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik 
için 1, 

 Kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2,

 Kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem 
tarafından otomatik olarak verilir (Örnek: Organik ye-
tiştiricilik için 0TR060000060000-01). A sınıfı yumur-
tanın üzerine yumurtlama tarihi de damgalanabilir.

Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numa-
rası kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı 
işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılır. 
Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası 
yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya pera-
kende olarak satışa arz edilemez. Yetiştirme metodu 
kodu, A sınıfı yumurtanın etiket bilgilerinde açıklanır. 
(Örnek: 0: Organik yetiştiricilik)

Yumurtanın üzerindeki yetiştirme metodu kodu, 
işletme ve kümes numaralarının kontrolünde okuna-
bilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içe-
risindeki yumurtaların % 20’si olarak uygulanır.”

“ETİKETSİZ BALLARIN İZLENEBİLİRLİĞİ 
SAĞLANAMAZ”

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2012/58), 
balın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, 
hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi 
ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gere-
ken özellikler yer almaktadır. Etiketleme konusunda 
gerekli zorunluluklar (madde 13) belirlenmiştir. 

Hammadde ambalajı üstünde Arıcılık Kayıt Siste-
mine kayıtlı olan işletmeye ait hammaddenin kayna-
ğını işaret edecek TÜRKVET Kayıt Sisteminden alınan 
İŞLETME NUMARASI bulunmalıdır. Bu sayede, tüketi-
cilerin satın aldıkları balın izini sürebilmesi mümkün 
olmuştur. Zorunlu etiket bilgileri ile birlikte yukarıda 
belirtilen koşullara uygun şekilde balların piyasaya 
arzı sağlanmalıdır. Bu hususlara aykırı şekilde balların 
üretimi ve satışının tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu-
na aykırılıktan idari para cezası uygulanmaktadır . 

Bir gıdanın kamu sağlığı ve güvenliği için doğru-
dan bir tehlike arz ettiği tespit edilmiş ise ve satıştan 
kaldırılması gerekiyorsa geri çağrılır. Ve burada aynı 
üretim hattından çıkan aynı parti seri numarasına 
sahip ürünler takip edilir ve toplatılır. Şayet etiket 
bilgileri arasında bu bilgi yer almaz ise işletmeye ait 
tüm ürünlerin toplatılması durumu söz konusu olur. 
Bu yüzden, tüketicilerin şüphe ettikleri gıda madde-
leri ile ilgili ihbar veya şikâyette bulunmaları halinde 
etiket bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak okuması ve 
aktarması (Alo Gıda 174 hattına veya İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile) geri bildirim 
için büyük önem arz etmektedir.

“Sağlığınızı korumak için, gıda etiketi olan ambalajlı 
ürünleri tercih ediniz”!!...
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Tebliğin amacı; içme sütlerinin tekniğine 
uygun, hijyenik şekilde üretimi, 
depolanması, taşınması ve piyasaya arz 

edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir. 

Tebliğ içme sütlerini kapsar, çiğ sütü kapsamaz. İçme 

sütü; çiğ sütün; pastörizasyon, yüksek sıcaklıkta 

pastörizasyon, UHT veya sterilizasyon işlemlerinden 

biri uygulanarak elde edilen ve başka bir işleme gerek 

kalmadan tüketime sunulan sütü ifade etmektedir.

Ürün Özellikleri
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda-

ki gibidir:
 İçme sütü üretiminde kullanılan çiğ süt için 

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

 İçme sütlerinin üretiminde çiğ ve pastörize süt 
kullanılır.

Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen sütlerin bi-
leşimleri EK-l’e uygun olur.

 İçme sütleri  yabancı madde içermez.

 Pastörize içme sütleri üretimden hemen sonra 
alkali fosfataz testine negatif, peroksidaz testine ise 
pozitif reaksiyon gösterir.

 UHT içme sütleri kapalı ambalajında 30 °C’de 15 
gün veya 55 °C’de 7 günlük inkübasyonun veya farklı 
bir yöntemin uygulanmasından sonra yapılan sterili-
zasyon kontrolünde mikrobiyal üreme göstermez.

 Sterilize içme sütleri kapalı ambalajında 30 
°C’de 15 gün veya 55 °C’de 7 günlük inkübasyonun 
veya farklı bir yöntemin uygulanmasından sonra ya-
pılan sterilizasyon kontrolünde mikrobiyal üreme 
göstermez.  

 İçme sütünün yağ standardizasyonunu sağla-

mak için krema ilave edilebilir, krema ayrılabilir veya 
süt ilave edilebilir.

 İçme sütlerinde laktoz içeriği azaltılabilir.

 İçme sütlerine çeşni veya aroma vericiler ilave 
edilebilir.

 Piyasaya arz edilen sütlerde süt yağı dışında 
hiçbir hayvansal yağ ve bitkisel yağ bulunmaz. Çeş-
nili sütlerde çeşni maddesi miktarı ile orantılı olarak 
bitkisel yağ bulunabilir.

 Piyasaya arz edilen sütlerin üretiminde farklı 
hayvan türlerine ait sütler karıştırılamaz.

 İçme sütlerinin protein içeriği süt proteini ile 
artırılabilir.

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
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Tebliğin amacı; içme sütlerinin tekniğine 
uygun, hijyenik şekilde üretimi, 
depolanması, taşınması ve piyasaya arz 

edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir. 

Tebliğ içme sütlerini kapsar, çiğ sütü kapsamaz. İçme 

sütü; çiğ sütün; pastörizasyon, yüksek sıcaklıkta 

pastörizasyon, UHT veya sterilizasyon işlemlerinden 

biri uygulanarak elde edilen ve başka bir işleme gerek 

kalmadan tüketime sunulan sütü ifade etmektedir.

Ürün Özellikleri
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda-

ki gibidir:
 İçme sütü üretiminde kullanılan çiğ süt için 

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

 İçme sütlerinin üretiminde çiğ ve pastörize süt 
kullanılır.

Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen sütlerin bi-
leşimleri EK-l’e uygun olur.

 İçme sütleri  yabancı madde içermez.

 Pastörize içme sütleri üretimden hemen sonra 
alkali fosfataz testine negatif, peroksidaz testine ise 
pozitif reaksiyon gösterir.

 UHT içme sütleri kapalı ambalajında 30 °C’de 15 
gün veya 55 °C’de 7 günlük inkübasyonun veya farklı 
bir yöntemin uygulanmasından sonra yapılan sterili-
zasyon kontrolünde mikrobiyal üreme göstermez.

 Sterilize içme sütleri kapalı ambalajında 30 
°C’de 15 gün veya 55 °C’de 7 günlük inkübasyonun 
veya farklı bir yöntemin uygulanmasından sonra ya-
pılan sterilizasyon kontrolünde mikrobiyal üreme 
göstermez.  

 İçme sütünün yağ standardizasyonunu sağla-

mak için krema ilave edilebilir, krema ayrılabilir veya 
süt ilave edilebilir.

 İçme sütlerinde laktoz içeriği azaltılabilir.

 İçme sütlerine çeşni veya aroma vericiler ilave 
edilebilir.

 Piyasaya arz edilen sütlerde süt yağı dışında 
hiçbir hayvansal yağ ve bitkisel yağ bulunmaz. Çeş-
nili sütlerde çeşni maddesi miktarı ile orantılı olarak 
bitkisel yağ bulunabilir.

 Piyasaya arz edilen sütlerin üretiminde farklı 
hayvan türlerine ait sütler karıştırılamaz.

 İçme sütlerinin protein içeriği süt proteini ile 
artırılabilir.

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
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 Laktozsuz sütlerin laktoz değeri kütlece en çok 
% 0,1 olur.

 Tebliğ kapsamındaki sütler kendine has tat, 
koku, kıvam ve görünüşte olur. 

 Katkı maddeleri, Veteriner ilaç kalıntıları, Aroma 
vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan bileşenler, 
Vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin ek-
lenmesi, Bulaşanlar, Pestisit kalıntıları, ambalajlama, 
Beslenme ve sağlık beyanı, Enzimler yönüyle ilgili 
mevzuata hükümlerine tabi olur. 

Hijyen
Tebliğ kapsamında yer alan ürünler için; gıda hij-

yeni yönetmeliği, hayvansal gıdalar için özel hijyen 
kuralları yönetmeliği ile türk gıda kodeksi mikrobiyo-
lojik kriterler yönetmeliği hükümleri uygulanır. Uht 
süt işleme prosesinde süt buharla direkt temas edi-
yorsa, buhar içilebilir sudan elde edilmeli, süt içinde 
yabancı madde bırakmamalı veya ters bir etki yarat-
mamalı ve işlenmiş sütün su içeriğinde herhangi bir 
değişiklik yapmamalıdır.

Etiketleme
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi hak-

kında; Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketici-
leri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere 
ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uyulur:

 Ürünün resmi adı ve ısıl işlemin niteliği temel 
görüş alanında belirtilir.

 İçme sütlerine çeşni maddesi veya aroma ilave 
edildiğinde etiket bilgilerinde çeşni veya aromanın 
ismi ürünün resmi adıyla birlikte belirtilir.

 Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen inek 
sütü haricindeki sütlerin etiketinde ürün adıyla birlik-
te sütün elde edildiği hayvanın tür adı belirtilir.

 Üretiminde Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği 
kapsamında şeker kullanılan içme sütlerinin etiket 
bilgilerinde, temel görüş alanında ağırlıkça “% ...  ilave 
şeker içerir” ibaresine yer verilir.

 Laktozu azaltılmış içme sütlerin etiketinde azalt-
ma oranı ile beraber ağırlıkça “laktozu  % ... azaltılmış-
tır” ifadesi  ve “% … laktoz içerir” süt ibaresi yer alır.

 Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen içme 
sütlerinin etiketinde ürünün içme sütü dışındaki kul-
lanımlarını ifade eden, çağrıştıran “yoğurt sütü”, “pey-
nir sütü” gibi ifadeler yer almaz.

 Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen ürün-
lerin etiketinde mikrofiltrasyon gibi uygulanan farklı 
fiziksel işlemlere ilişkin bilgiler beyan edilebilir.

 İçme sütleri yağ miktarları açısından EK-2’ye 
göre sınıflandırılır ve temel görüş alanında ürün sınıfı 
tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yağsız süt ve “% ... yağlı 
süt”  olarak belirtilir.  Ayrıca tam yağlı, yarım yağlı ve 
yağsız içme sütlerin süt yağı miktarı etikette bildirilir 
ancak içme sütlerinde yağlılık bildirimi yapılırken tam 
yağlı, yarım yağlı içme sütlerin süt yağı miktarı  “en az  
% … yağlı”, yağsız içme sütlerinde “en çok  % … yağlı”  
olarak verilebilir.

Taşıma ve Depolama
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve 

depolanmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 
9. maddesindeki kurallara uyulur. Piyasaya arz edilen 
pastörize içme sütleri 4-6 °C arasındaki sıcaklıklarda 
taşınır, depolanır ve satışa arz edilir. Tebliğ kapsamın-
daki ürünler nihai tüketiciye hazır ambalajlı olarak arz 
edilir.

Uyum Zorunluluğu
Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren 

gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Tebliğ 
hükümlerine uyum sağlamak zorundadır. Tebliğ kap-
samında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Tebliğ 
hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar Türk Gıda Ko-
deksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği 
hükümlerine uymak zorundadır.

Ek -2: çme Sütlerinin Süt Y a ı çerikleri 
Sınıfı 100 ml' de süt ya ı (gr)  
Tam ya lı  süt ya ı ≥ 3,5 gr 
Yarım Ya lı  1,8 gr > süt ya ı  ≥ 1,5 gr 
Ya sız süt ya ı< 0,15
% ….  ya lı süt % ….  ya lı 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190227-5.htmKaynak:
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Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde 
faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay 

ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan 
hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanı-
mına ilişkin hususları belirlemektir. Tebliğ, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bün-
yesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay 
ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan 
hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanı-
mının uygulanmasına ilişkin hususları kapsar. Tebliğ, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/ku-
rumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanele-
ri kapsamaz. 

Okul Gıdası Logosu Kullanımına Dair Genel 
Esaslar

• Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş-
birliği yapar.

• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, ka-
feterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa 
sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası 
Logosu kullanılır. Okul Gıdası Logosu, Tarım ve Or-
man Bakanlığından İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan 
gıda işletmecileri tarafından, Genelgenin ekinde yer 

alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında be-
lirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı 
gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın 
kullanılır.

• Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında yer 
alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda 
ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmaz.

• Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletme-
cileri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yö-
netmeliği hükümlerine uyarlar.

• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, ka-
feterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa 
sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; Genelgede yer 
alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksine de uygun 
olur.

• Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan 
okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde 
Okul Gıdası Logosu yer alır.

• Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gı-
dalar okul gıdası olarak değerlendirilmez.

Okul Gıdası Logosunun Özellikleri 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, ka-
feterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa 

OKUL GIDASI LOGOSU RESMİLEŞTİ
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) 20.06.2019 tarih 
ve 30807sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ 16/9/2019 tarihinde 
yürürlüğe girecektir.
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Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde 
faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay 

ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan 
hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanı-
mına ilişkin hususları belirlemektir. Tebliğ, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bün-
yesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay 
ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan 
hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanı-
mının uygulanmasına ilişkin hususları kapsar. Tebliğ, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/ku-
rumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanele-
ri kapsamaz. 

Okul Gıdası Logosu Kullanımına Dair Genel 
Esaslar

• Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş-
birliği yapar.

• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, ka-
feterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa 
sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası 
Logosu kullanılır. Okul Gıdası Logosu, Tarım ve Or-
man Bakanlığından İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan 
gıda işletmecileri tarafından, Genelgenin ekinde yer 

alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında be-
lirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı 
gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın 
kullanılır.

• Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında yer 
alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda 
ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmaz.

• Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletme-
cileri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yö-
netmeliği hükümlerine uyarlar.

• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, ka-
feterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa 
sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; Genelgede yer 
alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksine de uygun 
olur.

• Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan 
okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde 
Okul Gıdası Logosu yer alır.

• Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gı-
dalar okul gıdası olarak değerlendirilmez.

Okul Gıdası Logosunun Özellikleri 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, ka-
feterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa 

OKUL GIDASI LOGOSU RESMİLEŞTİ
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması 
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) 20.06.2019 tarih 
ve 30807sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ 16/9/2019 tarihinde 
yürürlüğe girecektir.
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sunulacak olan hazır am-
balajlı gıdalar üzerinde Ek-
1’de yer alan logo bulunur.

 Ambalaj üzerinde 
yer alacak logonun çapı;

a) En geniş yüzeyi 80 
cm² den büyük olan am-
balajlarda veya kaplarda 2,5 
cm,

b) En geniş yüzeyi 25 cm² 
ile 80 cm² arasında olan amba-
lajlarda veya kaplarda 2 cm, 

c) En geniş yüzeyi 25 cm²’den kü-
çük olan ambalajlarda veya kaplarda 1,5 
cm,

olarak uygulanır.

 Okul Gıdası Logosunda yer alan yazı karakter-
leri ve şekiller etikette kullanılan zemin ile kontrast 
oluşturacak şekilde kullanılır.

Okul Gıdası Logosu Kullanımına Dair 
Uygulama Esasları

 Okulda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve 
öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç 
Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca 
alınır. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Bilim Kurulunda 
görüşülmek üzere Sağlık Bakanlığına iletilir. Komis-
yon izleme ve değerlendirme yapmak üzere yılda en 
az bir kez toplanır.

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, ka-
feterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa 
sunulacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin okul gı-
dası kriterleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri 

doğrultusunda Sağlık Ba-
kanlığı tarafından belirlenir.

 Sağlık Bakanlığı ta-
rafından belirlenen okul 
gıdası kriterleri Tarım ve 
Orman Bakanlığı ve Millî 
Eğitim Bakanlığına bildirilir.

 Okul gıdası kriterleri, 
Millî Eğitim Bakanlığı vasıta-

sı ile Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı resmi ve özel okul/kurum 

müdürlüklerine ve ilgili okul mü-
dürlükleri tarafından da bünyesinde 

faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, 
çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilir.

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/
kurum müdürlükleri; bünyelerinde faaliyet gösteren 
gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp 
sağlamadıkları hususunda gerekli denetimleri yapar. 
Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan iş-
letmeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı, 9/2/2012 ta-
rihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî 
Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsa-
mında gerekli tedbirleri alır.

 Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri 
tarafından yapılan denetimlerde; Okul Gıdası Logosu 
bulunmayan veya logo bulunduğu halde ilgili Genel-
gedeki koşullara uygun olmayan gıda satışı yapan iş-
letmelerin tespit edilmesi halinde Genelge kapsamın-
da gerekli tedbirlerin alınması için aylık olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine iletilir. Tarım 
ve Orman Bakanlığınca Okul Gıdası Logosu kullanı-
mına ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Ve-
teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
kapsamında üreticilere yönelik gerekli tedbirler alınır.
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Gıda maddelerinin etiketleri, tüketicilere satın 
alacakları gıdaların seçiminde ihtiyaç duy-

dukları bilgileri verirler. Diğer yandan, tüketicilere 
sunduğu; son tüketim tarihi, alerjen bilgisi, depola-
ma koşulları gibi bilgilerle tüketici sağlığının ve gıda 
güvenliğinin korunmasına yardımcı olurlar. Gıdanın 
tüketiminden kaynaklanabilecek sağlık risklerini mi-
nimuma indirirler. 

Bu amaçla gıdaların etiketlerinde yer alması zo-
runlu olan bilgiler belirlenmiştir. Bu bilgilerin etiket-
te ne şekilde yer alacağı da yasal kurallara tabidir. 
Bu düzenlemelerle, gerekli bilgilerin, etikette tüketi-
cileri yanıltılmadan doğru biçimde verilmesi amaç-
lanmıştır.  

Gıda maddelerinin etiketleri sadece zorunlu bil-
giler içermezler. Aynı zamanda ürünü üreten veya 
satan firmaların tüketicilere aktarmak istedikleri bil-
gileri de içerirler. Bu bilgiler, etikette bulunması zo-
runlu bilgiler kapsamında veya isteğe bağlı bilgiler 
olabilirler. Her durumda; gıda maddelerinin içerdik-
leri etiketler ve verilen bilgiler, etiketleme kurallarına 
uygun olmalıdır. 

Görüldüğü gibi etiket tanımı içerisine ticari mar-
ka da girmektedir. Ticari markanın sadece Sınai 
Mülkiyet Kanununa uygun olması yetmez; aynı za-
manda gıdaların etiketlenmesi ile ilgili mevzuata da 
uygun olmalıdır. Etiketler hangi biçimde olursa ol-
sun, tüketicilerin yanıltılmasına araç olmamalıdır ve 
doğru bilgiye ulaşılmasını engellememelidir. 

Gıdaların etiketlenmesine yönelik olarak düzen-
lenmiş olan tüm kurallar, gıda reklamlarının ve ta-
nıtımlarının yapıldığı; radyo televizyon reklamları, 
broşürler, ilanlar, internet sayfaları, kapıdan satış gibi 
alanları da kapsamaktadır.

Gıda Hakkında Bilgilendirmeye İlişkin 
Genel Gereklilikler ve Gıda İşletmecilerinin 
Sorumlulukları 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicile-
ri Bilgilendirme Yönetmeliği gereğince, son tüketici 
veya toplu tüketim yerlerine yönelik tüm gıdalarda 
Yönetmeliğin gerektirdiği bilgiler yer alır.

DOĞRU BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN 
KURALLAR

 Gıda hakkında bilgilendirme, özellikle;

o Gıdanın başta doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, 
miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üre-
tim metodu olmak üzere başlıca nitelikleri açısından,

o Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere 
atıfta bulunarak,

o Tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip oldu-

ğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip ol-
duğunu ileri sürerek ve özellikle belirli bileşenler ve/
veya besin öğelerinin varlığını veya yokluğunu özel 
olarak vurgulayarak,

Gıdanın bileşiminde doğal olarak bulunan bir 
öğe veya gıdada normal olarak kullanılan bir bileşen 
farklı bir öğe veya farklı bir bileşen ile ikame edildiği 
halde, görünüş, tanımlama veya resimli gösterimler 
vasıtasıyla söz konusu gıdada o öğenin veya o bile-
şenin varlığını ima ederek, yanıltıcı biçimde olamaz.

 Gıda hakkında bilgilendirmenin doğru, açık ve 
tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanır.

 Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hasta-
lığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine 
sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu tür 
özelliklere atıfta bulunulamaz.

 Yukarıda yer alan hükümler;  gıdanın reklâmı 
ile gıdanın tanıtımı; özellikle de şekli, görünüşü veya 
ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, düzenlen-
diği biçim ve sergilenme şekli için de uygulanır.

SORUMLULUKLAR

 Gıda hakkında bilgilendirmeden, gıdayı kendi 
adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda 
işletmecisi, ithal edilen gıda hakkında bilgilendirme-
den ise ithalatçı sorumludur.

 Gıda hakkında bilgilendirmeden sorumlu olan 
gıda işletmecisi, yürürlükte olan gıda hakkında bil-
gilendirme mevzuatının gerektirdiği bilgilerin hazır 
bulunmasını ve doğruluğunu sağlar.

 Gıda hakkında bilgilendirmeye müdahale et-
meyen gıda işletmecileri, sahip oldukları bilgiler çer-
çevesinde, yürürlükte olan gıda hakkında bilgilen-
dirme mevzuatına uygun olmayan gıdaları tedarik 
etmezler.

 Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yü-
rütülen faaliyetler kapsamında, son tüketiciyi yanıl-
tacak veya tüketicinin korunma düzeyini ve bilinçli 
seçim yapma şansını azaltacak şekilde gıdaya eşlik 
eden bilgilerde değişiklik yapamaz. Gıda işletmeci-
leri, gıdaya eşlik eden bilgilerde yaptıkları her deği-
şiklikten sorumludur.

 Gıda işletmecileri kendi kontrolleri altında yü-
rütülen faaliyetler kapsamında, gıda hakkında bil-
gilendirme mevzuatına ve faaliyetleri ile ilgili yasal 
düzenlemelere uyum sağlar ve bu gerekliliklerin ye-
rine getirildiğini doğrular.

 Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yü-
rütülen faaliyetler kapsamında, son tüketiciye yönelik 
olan veya toplu tüketim yerlerine arz edilecek olan 

GIDA İŞLETMECİLERİNİN 
ETİKETLEMEDEKİ SORUMLULUKLARI
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Gıda maddelerinin etiketleri, tüketicilere satın 
alacakları gıdaların seçiminde ihtiyaç duy-

dukları bilgileri verirler. Diğer yandan, tüketicilere 
sunduğu; son tüketim tarihi, alerjen bilgisi, depola-
ma koşulları gibi bilgilerle tüketici sağlığının ve gıda 
güvenliğinin korunmasına yardımcı olurlar. Gıdanın 
tüketiminden kaynaklanabilecek sağlık risklerini mi-
nimuma indirirler. 

Bu amaçla gıdaların etiketlerinde yer alması zo-
runlu olan bilgiler belirlenmiştir. Bu bilgilerin etiket-
te ne şekilde yer alacağı da yasal kurallara tabidir. 
Bu düzenlemelerle, gerekli bilgilerin, etikette tüketi-
cileri yanıltılmadan doğru biçimde verilmesi amaç-
lanmıştır.  

Gıda maddelerinin etiketleri sadece zorunlu bil-
giler içermezler. Aynı zamanda ürünü üreten veya 
satan firmaların tüketicilere aktarmak istedikleri bil-
gileri de içerirler. Bu bilgiler, etikette bulunması zo-
runlu bilgiler kapsamında veya isteğe bağlı bilgiler 
olabilirler. Her durumda; gıda maddelerinin içerdik-
leri etiketler ve verilen bilgiler, etiketleme kurallarına 
uygun olmalıdır. 

Görüldüğü gibi etiket tanımı içerisine ticari mar-
ka da girmektedir. Ticari markanın sadece Sınai 
Mülkiyet Kanununa uygun olması yetmez; aynı za-
manda gıdaların etiketlenmesi ile ilgili mevzuata da 
uygun olmalıdır. Etiketler hangi biçimde olursa ol-
sun, tüketicilerin yanıltılmasına araç olmamalıdır ve 
doğru bilgiye ulaşılmasını engellememelidir. 

Gıdaların etiketlenmesine yönelik olarak düzen-
lenmiş olan tüm kurallar, gıda reklamlarının ve ta-
nıtımlarının yapıldığı; radyo televizyon reklamları, 
broşürler, ilanlar, internet sayfaları, kapıdan satış gibi 
alanları da kapsamaktadır.

Gıda Hakkında Bilgilendirmeye İlişkin 
Genel Gereklilikler ve Gıda İşletmecilerinin 
Sorumlulukları 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicile-
ri Bilgilendirme Yönetmeliği gereğince, son tüketici 
veya toplu tüketim yerlerine yönelik tüm gıdalarda 
Yönetmeliğin gerektirdiği bilgiler yer alır.

DOĞRU BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN 
KURALLAR

 Gıda hakkında bilgilendirme, özellikle;

o Gıdanın başta doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, 
miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üre-
tim metodu olmak üzere başlıca nitelikleri açısından,

o Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere 
atıfta bulunarak,

o Tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip oldu-

ğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip ol-
duğunu ileri sürerek ve özellikle belirli bileşenler ve/
veya besin öğelerinin varlığını veya yokluğunu özel 
olarak vurgulayarak,

Gıdanın bileşiminde doğal olarak bulunan bir 
öğe veya gıdada normal olarak kullanılan bir bileşen 
farklı bir öğe veya farklı bir bileşen ile ikame edildiği 
halde, görünüş, tanımlama veya resimli gösterimler 
vasıtasıyla söz konusu gıdada o öğenin veya o bile-
şenin varlığını ima ederek, yanıltıcı biçimde olamaz.

 Gıda hakkında bilgilendirmenin doğru, açık ve 
tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanır.

 Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hasta-
lığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine 
sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu tür 
özelliklere atıfta bulunulamaz.

 Yukarıda yer alan hükümler;  gıdanın reklâmı 
ile gıdanın tanıtımı; özellikle de şekli, görünüşü veya 
ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, düzenlen-
diği biçim ve sergilenme şekli için de uygulanır.

SORUMLULUKLAR

 Gıda hakkında bilgilendirmeden, gıdayı kendi 
adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda 
işletmecisi, ithal edilen gıda hakkında bilgilendirme-
den ise ithalatçı sorumludur.

 Gıda hakkında bilgilendirmeden sorumlu olan 
gıda işletmecisi, yürürlükte olan gıda hakkında bil-
gilendirme mevzuatının gerektirdiği bilgilerin hazır 
bulunmasını ve doğruluğunu sağlar.

 Gıda hakkında bilgilendirmeye müdahale et-
meyen gıda işletmecileri, sahip oldukları bilgiler çer-
çevesinde, yürürlükte olan gıda hakkında bilgilen-
dirme mevzuatına uygun olmayan gıdaları tedarik 
etmezler.

 Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yü-
rütülen faaliyetler kapsamında, son tüketiciyi yanıl-
tacak veya tüketicinin korunma düzeyini ve bilinçli 
seçim yapma şansını azaltacak şekilde gıdaya eşlik 
eden bilgilerde değişiklik yapamaz. Gıda işletmeci-
leri, gıdaya eşlik eden bilgilerde yaptıkları her deği-
şiklikten sorumludur.

 Gıda işletmecileri kendi kontrolleri altında yü-
rütülen faaliyetler kapsamında, gıda hakkında bil-
gilendirme mevzuatına ve faaliyetleri ile ilgili yasal 
düzenlemelere uyum sağlar ve bu gerekliliklerin ye-
rine getirildiğini doğrular.

 Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yü-
rütülen faaliyetler kapsamında, son tüketiciye yönelik 
olan veya toplu tüketim yerlerine arz edilecek olan 

GIDA İŞLETMECİLERİNİN 
ETİKETLEMEDEKİ SORUMLULUKLARI

hazır ambalajlı olmayan gıdalar ile ilgili olarak, gerek-
tiğinde gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin son 
tüketiciye sunulmasını sağlamak amacıyla gıdayı alan 
gıda işletmecisine aktarılması gereken bilgileri sağlar.

 Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yü-
rütülen faaliyetler kapsamında;

a. Son tüketiciye yönelik olan, ancak toplu tü-
ketim yerleri haricinde son tüketiciye satılmadan 
önceki bir aşamada piyasaya arz edilen,

b. Toplu tüketim yerlerine yönelik olan ve ha-
zırlama, işleme, parçalama, bölme veya doğrama iş-
lemleri için toplu tüketim yerlerine arz edilen, 

hazır ambalajlı gıdalarla ilgili olarak Türk Gıda 
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendir-
me Yönetmeliğinin “Gıda Hakkında Zorunlu Bilgilen-
dirmenin İçeriği ve Bildirimi” başlıklı bölümünde be-
lirtilen bilgilerin gıdanın ambalajının üzerinde veya 
bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde veya 
ticari belgelerin gıdaya eşlik etmesi veya teslimat-
tan önce veya teslimat sırasında gönderildiği garanti 
edilebildiğinde gıda ile ilgili ticari belgelerin üzerin-
de bulunmasını sağlar.

 Gıda işletmecileri, Yönetmeliğin 9. maddesinin  
(zorunlu bilgiler) fıkrasının (a), (e), (f) ve (g) bentle-
rinde belirtilen; Gıdanın adı, Tavsiye edilen tüketim 
tarihi veya son tüketim tarihi, Özel muhafaza ve/
veya kullanım koşulları, Gıdayı kendi adı veya ticari 
unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisinin 
adı veya ticari unvanı ve adresi gibi bilgilerin, hazır 
ambalajlı gıdaların piyasaya arz edildiği dış amba-
laj üzerinde de yer almasını sağlar.  Bu bilgiler hazır 
ambalajlı gıdanın ambalajı veya etiketi üzerinde bu-
lunuyorsa ve dış ambalajdan açık bir şekilde ve ko-
layca görülebiliyorsa, bilgilerin dış ambalajda tekrar 
belirtilmesine gerek yoktur.

 Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine yö-
nelik olmayan bir gıdayı diğer gıda işletmecilerine 
arz eden gıda işletmecileri, bu işletmecilere, yeterli 
bilginin sağlandığını garanti ederler.

FASON ÜRETİMDE SORUMLULUK*

5996 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3/1. mad-
desinin 26.  Bendinde;  “gıda işletmecisi” kar amaçlı 
olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile 
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gerçek veya tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi, 
işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında 
kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin, mevzuat 
hükümlerine uygunluğundan sorumlu olan gerçek 
veya tüzel kişi olarak tanımlanmış, aynı fıkranın 72.  
bendinde “üretim, işleme ve dağıtım aşamaları” ise, 
ithalat ve birincil üretim dahil, ürünün üretim ,işleme, 
depolama, nakliye, nihai tüketiciye satışı veya arzını 
içeren herhangi bir aşama” şeklinde tanımlanmıştır.

5996 sayılı Kanun’un “Gıda ve yem ile ilgili yap-
tırımlar “ başlıklı 40. maddesi ile “Hijyen ve resmi 
kontrollerle ilgili yaptırımlar” başlıklı 41. maddesi hü-
kümlerinin uygulanmasında hem fason üretim yapan 
firmaların hem de fason üretim yaptıran firmaların, 
üretim, ,işleme ve dağıtım aşamaları içerisinde yer 
alan üretim, işleme, depolama, nakliye, nihai tüketi-
ciye satış veya arz yönünden kendilerini ilgilendiren 
ve kendi sorumlulukları altında olan aşamalarda “gıda 
işletmecisi” olarak sorumlu olduğu belirtilmektedir. 

Numune sonucunun Türk Gıda Kodeksine aykırı-
lık teşkil etmesi durumunda, üretim ve piyasaya arz 
faaliyetlerinin ayrı fiiller olması hususu da göz önüne 
alınarak, mevzuata uygun olmayan gıdayı üretmesi 
nedeniyle üretici işletmeye ve mevzuata uygun ol-
mayan gıdayı piyasaya arz etmesi nedeniyle gıdayı 
kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden 
işletmeye, 5996 sayılı Kanunun 40/1.  maddesi  (d) 
bendi gereği idari yaptırım uygulanmaktadır.

Taklit/tağşiş yapıldığının tespiti durumunda ise; 
taklit/tağşiş yapılmış ürünü üreten işletmeye 5996 
sayılı Kanunun 40/1.  maddesi (l) bendi gereği, mev-
zuata uygun olmayan gıdayı piyasaya arz etme ka-
bahati nedeniyle ürünü kendi adı veya ticari unvanı 
altında piyasaya arz eden işletmeye de 5996 sayılı Ka-
nunun 40/1.  maddesi (d) bendi gereği idari yaptırım 
uygulanmaktadır.

h t t p : / / w w w . r e s m i g a z e t e . g o v . t r / e s k i -
ler/2017/01/20170126M1-6.htm

http://guvenligidaguvenligelecek.org/Home/GidaE-
tiketiUretici

*Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KAYNAKLAR: 
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Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, 
hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış 
kanatlı eti ve et ürünlerinin tekniğine uygun 

olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına 
ilişkin hususları belirlemektir. Tebliğ, çiğ et, kıyma, 
kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik 
ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerini kapsar. Tebliğ, et 
özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı, jelatin, tuz-
lanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutul-
muş kan plazmasını kapsamaz.

Ürün Özellikleri

 Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde farklı 
hayvan türlerine ait etlerin karıştırılarak elde edilme-
sinde aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 Büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas etleri bir-
birleriyle karıştırılabilir.

 Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen karkas 
etleri birbirleriyle karıştırılabilir.

 Yukarıda belirtilen durumlar dışında farklı hay-
van türlerine ait karkas etleri birbirleriyle karıştırıla-
maz. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı 
eti ürünlerine kırmızı et ve/veya yağı karıştırılabilir.

 Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ 

köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza 
gibi yemek, hazır yemek, tabildot yemek ve mezelerin 
üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve 
et ürünleri bu Tebliğe uygun olur.

  Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan 
et proteini katılamaz.

 Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş hazırlanmış 
et karışımları ve et ürünleri yatay gıda kodeksi hü-
kümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret 
tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edi-
lir. Ancak ürünlerde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı 
kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri için bu 
Tebliğ ile belirlenen ürün özellikleri aranır.

 Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten 
işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren iş-
letmelere veya doğrudan son tüketiciye mekanik ay-
rılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti satışı 
yapılamaz ve bu işletmelerde mekanik ayrılmış kırmı-
zı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılamaz.

 Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde me-
kanik ayrılmış kırmızı etler kullanılamaz. Ancak ihra-
cat amaçlı üretilmiş olan mekanik ayrılmış kırmızı et-
lerin ve ürünlerinin, yurt içinde onaylı işletmeler arası 
sevkiyatına ihracat yapılması kaydıyla izin verilir.

ET, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE ET
ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği 
29.01.2019 tarih ve 30670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, 
hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış 
kanatlı eti ve et ürünlerinin tekniğine uygun 
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ilişkin hususları belirlemektir. Tebliğ, çiğ et, kıyma, 
kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik 
ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerini kapsar. Tebliğ, et 
özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı, jelatin, tuz-
lanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutul-
muş kan plazmasını kapsamaz.

Ürün Özellikleri

 Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde farklı 
hayvan türlerine ait etlerin karıştırılarak elde edilme-
sinde aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 Büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas etleri bir-
birleriyle karıştırılabilir.

 Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen karkas 
etleri birbirleriyle karıştırılabilir.

 Yukarıda belirtilen durumlar dışında farklı hay-
van türlerine ait karkas etleri birbirleriyle karıştırıla-
maz. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı 
eti ürünlerine kırmızı et ve/veya yağı karıştırılabilir.

 Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ 

köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza 
gibi yemek, hazır yemek, tabildot yemek ve mezelerin 
üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve 
et ürünleri bu Tebliğe uygun olur.

  Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan 
et proteini katılamaz.

 Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş hazırlanmış 
et karışımları ve et ürünleri yatay gıda kodeksi hü-
kümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret 
tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edi-
lir. Ancak ürünlerde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı 
kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri için bu 
Tebliğ ile belirlenen ürün özellikleri aranır.

 Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten 
işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren iş-
letmelere veya doğrudan son tüketiciye mekanik ay-
rılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti satışı 
yapılamaz ve bu işletmelerde mekanik ayrılmış kırmı-
zı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılamaz.

 Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde me-
kanik ayrılmış kırmızı etler kullanılamaz. Ancak ihra-
cat amaçlı üretilmiş olan mekanik ayrılmış kırmızı et-
lerin ve ürünlerinin, yurt içinde onaylı işletmeler arası 
sevkiyatına ihracat yapılması kaydıyla izin verilir.

ET, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE ET
ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği 
29.01.2019 tarih ve 30670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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 Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et ka-
rışımları ve et ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilir.

 Sakatat; çiğ halde piyasaya arz edilebilir veya 
kokoreç üretiminde veya jöle işkembe, füme dil, ciğer 
pate gibi sakatattan üretilen et ürünlerinde hammad-
de olarak kullanılabilir.

 Dilli salam üretiminde dil, emülsifiye et ürünleri 
üretiminde baş eti hariç olmak üzere; sucuk, ısıl iş-
lem görmüş sucuk, pastırma, kavurma, kıyma kavur-
ma, jambon, köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı döner, 
mergez ve emülsifiye et ürünlerine sakatat 
katılamaz.

 Emülsifiye et ürünlerinin üretiminde 
kullanılacak baş eti; Nakledilebilir Sünge-
rimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma 
ve Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen 
şartlara uygun olur.

 Çiğ etler ve sakatat birbiriyle temas 
etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk 
edilir ve piyasaya arz edilir.

 Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlan-
mış et karışımları ve et ürünleri, kendine 
has tat, koku, görünüş ve yapıda olur.

 Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlan-
mış et karışımları ve et ürünleri, bozulmuş 
olamaz, bozulmayı baskılayacak herhangi 

bir işlem veya madde uygulanmış olamaz.

 Kanatlı eti ürünlerinin üretiminde kanatlı derisi 
kullanılabilir.

 Hazırlanmış et karışımları ile köfte, döner ve 
emülsifiye et ürünlerinin üretiminde bileşen olarak 
bitkisel sıvı yağ kullanılabilir.

 MAKE (Mekanik ayrılmış kanatlı eti) kullanılma-
yan ürünlerde kalsiyum miktarı; çiğ kanatlı eti ve ka-
natlı kıymada 150 mg/kg, hazırlanmış kanatlı eti karı-
şımlarında 250 mg/kg, emülsifiye kanatlı eti ürünleri 
dahil olmak üzere diğer kanatlı eti ürünlerinde ise 
350 mg/kg’ı geçemez. 
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 Kavurma ve kıyma kavurmaya hiçbir gıda katkı 
maddesi katılamaz. 

 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere et aroması 
veren aroma vericiler katılamaz.

 Kıymanın bileşiminin Ek-1’de belirtilen özellik-
lere uygun olması gerekir.

Perakende İşletmeler İçin Gereklilikler
Perakende işletmelerde;

 Hazırlanmış et karışımı olarak sadece pişmemiş 
köfte ve yöresel ürünler (tantuni, kilis tava, kağıt ke-
babı gibi); büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas 
etlerinden günlük olarak üretilip, satışa sunulabilir.

 Kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış kırmızı et ka-
rışımları (köfte ve yöresel ürünler hariç) ve hazırlan-
mış kanatlı eti karışımları üretimi ise sadece tüketici 
talebi üzerine anında hazırlanabilir.

 Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya 
arz edilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlü-
ğü bozulmadan son tüketiciye sunulur. Satın alınan 
hazır ambalajlı kanatlı etleri, tüketici talebi doğrultu-
sunda anında parçalanabilir.

 Çiğ kırmızı etler; asgari hijyenik şartlar göz 
önünde bulundurularak, Türk Gıda Kodeksi Gıda Eti-
ketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 
15 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uy-
gun olarak satışa sunulabilir.

 Lokanta, restoran, otel gibi hazır yemek hizmeti 

veren işletmeler son tüketiciye dökme olarak çiğ et, 
kıyma, kanatlı kıyma ve hazırlanmış et karışımları sa-
tışı yapamaz.

 Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla çiğ et, 
kıyma, kanatlı kıyma ve hazırlanmış et karışımlarının 
üretimi ve satışında; farklı hayvan türlerine ait etler 
birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilir ve 
satışa sunulur. 

 Çiğ dönerin perakende satış noktasındaki raf 
ömrü, pişirme işlemi başladığı andan itibaren en fazla 
12 saattir.

Etiketleme

Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Türk Gıda 
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliğine uygun olur. Bu Yönetmelikteki kuralla-
ra ek olarak; 

 Tebliğ kapsamında yer alan çiğ et, kıyma, kanat-
lı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış 
kanatlı eti ve et ürünlerinin üretiminde ürün adı tür 
adıyla birlikte ifade edilir.

 Kanatlı kıyma ve kıyma etiketlerinde “Yağ en 
çok %..” ve “Kolajen bağ doku proteini/et proteini ora-
nı en çok ..” ibaresi ürün adı ile aynı yüzde ve ürün 
adının en az 2/3’ü büyüklüğünde bulunur.

 Çiğ kanatlı eti, kanatlı kıyma ve hazırlanmış ka-
natlı eti karışımlarının etiketinde “Pişirme sırasında 
merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır” ifadesi 
yer alır.
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 Kavurma ve kıyma kavurmaya hiçbir gıda katkı 
maddesi katılamaz. 

 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere et aroması 
veren aroma vericiler katılamaz.

 Kıymanın bileşiminin Ek-1’de belirtilen özellik-
lere uygun olması gerekir.

Perakende İşletmeler İçin Gereklilikler
Perakende işletmelerde;

 Hazırlanmış et karışımı olarak sadece pişmemiş 
köfte ve yöresel ürünler (tantuni, kilis tava, kağıt ke-
babı gibi); büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas 
etlerinden günlük olarak üretilip, satışa sunulabilir.

 Kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış kırmızı et ka-
rışımları (köfte ve yöresel ürünler hariç) ve hazırlan-
mış kanatlı eti karışımları üretimi ise sadece tüketici 
talebi üzerine anında hazırlanabilir.

 Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya 
arz edilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlü-
ğü bozulmadan son tüketiciye sunulur. Satın alınan 
hazır ambalajlı kanatlı etleri, tüketici talebi doğrultu-
sunda anında parçalanabilir.

 Çiğ kırmızı etler; asgari hijyenik şartlar göz 
önünde bulundurularak, Türk Gıda Kodeksi Gıda Eti-
ketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 
15 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uy-
gun olarak satışa sunulabilir.

 Lokanta, restoran, otel gibi hazır yemek hizmeti 

veren işletmeler son tüketiciye dökme olarak çiğ et, 
kıyma, kanatlı kıyma ve hazırlanmış et karışımları sa-
tışı yapamaz.

 Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla çiğ et, 
kıyma, kanatlı kıyma ve hazırlanmış et karışımlarının 
üretimi ve satışında; farklı hayvan türlerine ait etler 
birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilir ve 
satışa sunulur. 

 Çiğ dönerin perakende satış noktasındaki raf 
ömrü, pişirme işlemi başladığı andan itibaren en fazla 
12 saattir.

Etiketleme

Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Türk Gıda 
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliğine uygun olur. Bu Yönetmelikteki kuralla-
ra ek olarak; 

 Tebliğ kapsamında yer alan çiğ et, kıyma, kanat-
lı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış 
kanatlı eti ve et ürünlerinin üretiminde ürün adı tür 
adıyla birlikte ifade edilir.

 Kanatlı kıyma ve kıyma etiketlerinde “Yağ en 
çok %..” ve “Kolajen bağ doku proteini/et proteini ora-
nı en çok ..” ibaresi ürün adı ile aynı yüzde ve ürün 
adının en az 2/3’ü büyüklüğünde bulunur.

 Çiğ kanatlı eti, kanatlı kıyma ve hazırlanmış ka-
natlı eti karışımlarının etiketinde “Pişirme sırasında 
merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır” ifadesi 
yer alır.
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 Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılmış-
sa, ürün etiketinde “Baş eti içerir.” ifadesi ürün adıyla 
aynı yüzde ve ürün adının en az 2/3’ü büyüklüğünde 
bulunur.

 Emülsifiye kanatlı eti ürünlerinde mekanik ayrıl-
mış kanatlı eti kullanılmışsa, ürün etiketinde “Mekanik 
ayrılmış ……… eti içerir.” ifadesi ürün adıyla aynı yüz-
de ve ürün adının en az 2/3’ü büyüklüğünde bulunur.

 Çemeni sıyrılarak piyasaya arz edilen pastırma-
ların etiketinde “Çemeni sıyrılmıştır” ifadesi yer alır.

 Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üreti-
minde kullanılan hayvansal yağın hangi türe ait oldu-
ğu etikette içindekiler kısmında belirtilir.

 Teknolojisi gereği bileşimine kırmızı et ve/veya 
yağı karıştırılan kanatlı eti ürünlerinin etiketinde bu 
bileşenler ürün adında belirtilmez. Sadece içindekiler 
listesinde belirtilir.

 Lezzet vericilerin ilave edildiği ürünlerde lezzet 
vericinin ismi ürün adı ile birlikte kullanılabilir.

 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde 
ürün adı bütün olarak aynı renk ve aynı yazı karakte-
rinde olmak şartıyla Ek-2’de tanımlanan “x” yüksekli-
ğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki ka-
rakterler kullanılarak yazılır.

 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde 
ürün adları aynı renk, aynı yazı karakteri ve aynı pun-
toda olmak üzere bir bütün olarak ifade edilir.

 Ürün etiketlerinde marka dahil olmak üzere “% 

100”, “% 100 Dana eti” ya da “% 100 Göğüs eti” gibi 
ifadeler/logolar kullanılamaz.

 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde 
ısıl işlem uygulanmış et ürünü, emülsifiye et ürünü 
gibi genel ürün grupları ürün adı olarak kullanılamaz. 

 Dondurulmuş olarak piyasaya arz edilen çiğ et, 
kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve 
MAKE’nin etiketinde “Çözündürüldükten sonra tekrar 
dondurulmaz.” ifadesi yer alır. Bu ürünler ambalaj bü-
tünlüğü bozulmadan piyasaya arz edilir ve ambalaj 
büyüklüğü gıda işletmecisi tarafından bu amacı kar-
şılayacak şekilde belirlenir. 

 Ürün etiketlerine ilişkin belirlenen kurallar; satış 
reyonları, reklam panoları, market katalogları, gaze-
te reklamları ve sanal reklamlar gibi yollarla yapılan 
ürün tanıtımları için de geçerlidir.

Uyum zorunluluğu

 Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göste-
ren gıda işletmecileri, 31/12/2019 tarihine kadar bu 
Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.

 Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göste-
ren gıda işletmecileri; bu Tebliğ hükümlerine uyum 
sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda 
Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74) 
hükümlerine uymak zorundadır.

Kaynak:

h t t p : / / w w w. re s m i g a z e t e . g o v. t r / e s k i -
ler/2019/01/20190129-4.htm



Besin alerjisi, bağışıklık sisteminin, herhangi 
bir besine veya alerjiye neden olan besinden 
üretilen herhangi bir ürüne karşı oluşturdu-

ğu normal olmayan yanıt olarak tanımlanabilir. İn-
san vücuduna giren ve kanda kendine özgü bir karşıt 
madde oluşturan yabancı maddelere antijen, oluştu-
rulan karşı maddeye ise antikor adı verilir. Bu antijen 
bir alerjiye yol açarsa o zaman alerjen adını alır.

Besinlerin neden olduğu düşünülen her türlü 
olumsuz etkiyi besin alerjisi olarak tanımlamak, top-
lumda oldukça yaygın, ama her zaman doğru olma-
yan bir eğilimdir. Genelde besinlerin bizzat kendile-
rinin ya da besinlerle birlikte alınabilecek başka et-
kenlerin, immünolojik ya da immünolojik olmayan 
mekanizmalarla oluşturabileceği her türlü anormal 
tabloyu besin reaksiyonları başlığı altında toplamak 
doğru olur. Besin reaksiyonlarını iki gruba ayırabili-
riz. Birinci grup herhangi bir alerjenin ve savunma 
sisteminin aşırı reaksiyonunun söz konusu olmadı-
ğı, diğer mekanizmalarla oluşan, anormal yanıtların 
bulunduğu besin intoleransı olarak nitelendirilen 
gruptur. İkinci grup ise bağışıklık sistemi aracılığıyla 
besinlere gösterilen aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. 
Bu aşırı duyarlılık reaksiyonları, savunma sisteminin 
önemli bir parçası olan immünoglobulin molekülle-
rinin başrolünü oynadığı reaksiyonlar sonucunda or-
taya çıkabileceği gibi, Ig E molekülünün yer almadığı 
reaksiyonlar sunucu da gözlenebilir. Bu grup besin 
alerjileri olarak sınıflandırılmaktadır.

Besin alerjilerinin sıklığı genelde çocuklarda % 2-8 
arasında iken yetişkinlerde % 1 civarında, tüm nüfusta 
ise % 2 oranında görülmektedir. Besin alerjileri sade-
ce besinin tüketimi ile değil, dokunma ve hatta koku-
sunun solunması ile de ortaya çıkabilmektedir.

En Sık Rastlanan Besin Alerjileri 
Hangileridir?

İnsanlar doğduktan sonra yaşamları boyunca bin-
lerce farklı besin ile karşılaşmaktadırlar. Bu besinlerin 
içerisinde besin öğesi dediğimiz daha küçük yapı taş-
ları mevcuttur. Bunlar protein, yağ, karbonhidrat, su 
ve vitamin ve minerallerdir. Hazır gıdalarda ise tüm 
bu besin öğelerine ek olarak gıda katkı maddeleri bu-
lunabilmektedir.

Besin öğeleri arasında alerjiye yol açan maddeler 
genellikle protein yapısındadır. Her insan herhangi 
bir besine karşı alerjik tepki verebilirse de ülkemizde 
sırasıyla en sık inek sütü, yumurta, fındık, fıstık, ceviz, 
mercimek, buğday, daha nadir olarak da susam, soya, 
nohut, balık ve et alerjisi görülmektedir. 

Bu besinlerden bazıları diğerlerine göre daha sık 
alerjiye neden olurlar. Örneğin süt ve yumurta meyve 
sebzelere göre daha sık alerjik reaksiyona neden olur. 
Yine bu besinlerden bazıları da diğerlerine göre daha 
ciddi reaksiyonlara neden olurlar (yer fıstığı ve ağaç 
fıstıkları gibi). Bazı besinler özellikle erken çocukluk 
döneminde alerjik reaksiyonlara neden olurken (12-
24 ay inek sütü alerjisi), bazıları ise hayat boyu devam 
eder (fıstık alerjisi gibi).

Besin Alerjilerinin Belirtileri Nelerdir?

Alerjene maruz kalındıktan birkaç dakika veya 
birkaç saat sonra karın ağrısı, burun tıkanıklığı, hap-
şırma, öksürük, cilt döküntüleri, deri kızarıklığı, ishal 
gibi hafif-orta şiddette belirtiler görülebileceği gibi; 
anafilaksi denilen aniden başlayıp ölümle sonuçlana-
bilen ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Duyarlı bir 
kişi, alerjen ile karşılaştığında vücudunda kızarıklık, 
şişlik, kaşıntı, nefes almada zorluk ve tansiyon düşük-
lüğü ortaya çıkar, buna anaflaksi denir. Anaflaksiye 
yol açan maddenin çok az bir kısmı bile çok ciddi so-
nuçlara yol açabilir. 

Alerjen tabiatındaki gıdalar ile vücudun askerleri 
olan antikorlar karşılaşınca pek çok kimyasal madde 
salgılanır. Örneğin histamin bunlardan biri olup bazı 
alerjik reaksiyonların da sebebidir. Bu reaksiyonlar:

1) Kılcal damarların daralması (Kızarma)
2) Damarların geçirgenliğinin artması (Kabartı, şiş-

me)
3) Solunum yolları veya bağırsaklardaki düz kas-

larda kasılma (Solunum zorluğu ve ağrı)
4) Derideki sinir uçlarında uyarılma (Kaşıntı ve 

ağrı) 
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ları mevcuttur. Bunlar protein, yağ, karbonhidrat, su 
ve vitamin ve minerallerdir. Hazır gıdalarda ise tüm 
bu besin öğelerine ek olarak gıda katkı maddeleri bu-
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Alerjene maruz kalındıktan birkaç dakika veya 
birkaç saat sonra karın ağrısı, burun tıkanıklığı, hap-
şırma, öksürük, cilt döküntüleri, deri kızarıklığı, ishal 
gibi hafif-orta şiddette belirtiler görülebileceği gibi; 
anafilaksi denilen aniden başlayıp ölümle sonuçlana-
bilen ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Duyarlı bir 
kişi, alerjen ile karşılaştığında vücudunda kızarıklık, 
şişlik, kaşıntı, nefes almada zorluk ve tansiyon düşük-
lüğü ortaya çıkar, buna anaflaksi denir. Anaflaksiye 
yol açan maddenin çok az bir kısmı bile çok ciddi so-
nuçlara yol açabilir. 

Alerjen tabiatındaki gıdalar ile vücudun askerleri 
olan antikorlar karşılaşınca pek çok kimyasal madde 
salgılanır. Örneğin histamin bunlardan biri olup bazı 
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Bir besinin alerjiye yol açtığını kabul etmek için o 
besinin her alınışında alerjik belirtilerin bir veya bir-
kaçının ortaya çıkması gerekmektedir.

Besin Alerjilerinin Tedavisi Var mı?

İyi bir hikaye, fizik inceleme, diyet günlüğü, diyet 
eliminasyonu, cilt prick testi, RAST ile spesifik IgE, be-
sin uyarı testleri gibi testler ile tanıya gidilebilir. 

Diyet yapmak, yani alerjeni içeren tüm besinleri 
beslenme düzeninden çıkarmak, besin alerjileri ve 
besin intoleransında teşhis ve tedavinin en önemli 
öğesidir. Hastalar duyarlı oldukları besinlerin buluna-
bileceği tüketim maddeleri hakkında bilgilenmelidir. 
Bu, özellikle eser miktarlarda bile ciddi reaksiyonlara 
yol açabileceği için yer fıstığı alerjisinde çok önemli-
dir. Örneğin fıstık yağının soslarda kullanılabileceği ve 
bunun gibi farklı tüketim maddelerinde gizli alerjen-
ler olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca farklı besinler 
için aynı mutfak gereçlerinin kullanımı da bulaşmaya 
yol açar. Oluşabilecek çapraz reaksiyonlar hakkında 
da bilgilendirilmelidir.

Besin Alerjisi Tedavisinde Yeri Olmayan 
Yöntemler Nelerdir?

Besin alerjisinin günümüzde tıbbi açıdan geçerli-
liği kanıtlanmış herhangi bir ilaç veya cerrahi teda-
visi yoktur. Birtakım bitkisel ürünler veya alternatif 
tıp yöntemlerinin (radyofrekans, biyorezonans, aku-
punktur vb.) diğer alerjik hastalıklarla beraber besin 
alerjisi tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir. An-
cak bu tür testlerin besin alerjisi tanısında ve tedavi-
sinde etkin olduğuna dair  bilimsel kanıt mevcut de-
ğildir. Bu ürünlerin sağlığa zarar verebileceği de göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Besin Alerjisi Olan Bireyler Etiket 
Okurken Nelere Dikkat Etmeli?

Bir gıda maddesinin alerjen içerip içermediğini 
öğrenebilmek için etiket okumak oldukça önemli-
dir. Gıdanın içindeki bileşenler, içindekiler listesinde 
üretim sırasında kullanılan miktara göre çoktan aza 
doğru sıralanır. Ayrıca alerjenler; miktarları çok az 
olsa dahi mutlaka etiket üzerinde belirtilmektedir. 
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bil-
gilendirme Yönetmeliği gereği, gıda işletmecisi tara-
fından etikette bildirilmesi zorunlu olan alerjenler şu 
şekilde sıralanmıştır (Ek 1-Alerjiye veya İntoleransa 
Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler): Gluten içe-
ren tahıllar, kabuklular, yumurta, balık, yer fıstığı, soya 
fasulyesi, süt, sert kabuklu meyveler, kereviz, hardal, 
susam tohumu, kükürtdioksit ve sülfitler, acı bakla, 
yumuşakçalar. 

Bu alerjenlerin etikette daha kolay görülmesi, dik-
katten kaçmaması için özel kurallar geliştirilmiştir. 
Gıda maddesinin içinde belirlenen bu alerjen mad-
delerden bir veya birkaçı bulunuyorsa; alerjen madde 
veya ürün adları, içindekiler listesinin diğer bileşenle-
rinden açıkça ayrılacak biçimde vurgulanır. (Örneğin, 

punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla)

Bazen, bir gıdanın üretiminde hiç alerjen bileşen 
kullanılmamasına rağmen, aynı fabrika içinde, yakın 
hatlarda üretilen bir başka üründe alerjen bileşen ol-
ması halinde, bulaşma ihtimaline karşın “Eser miktar-
da ……… içerebilir” ifadesi kullanılmaktadır.

Besin Alerjisi Olan Bireyler Ev Dışında 
Yemek Yerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Dışarıda yemek yenilen restoranın menüsünü ön-
ceden araştırmak seçim yapmayı kolaylaştıracaktır. 
Kızarmış veya ızgarada pişmiş yiyecekler çapraz bu-
laşma açısından riskli, tatlılar ise gizli alerjen içeriği 
yüksek tercihlerdir. Basit yemekler seçmek her zaman 
en güvenli yoldur.

Yemek Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kilerinizde ve buzdolabınızda belirli rafları yalnız-
ca kendi tükettiğiniz besinlere ayırın. Riskli besinle-
ri etiketleyin. Besinlerinizi kapalı kaplarda muhafaza 
edin. Mutfakta kullandığınız tüm araç gereç ve yü-
zeyleri kullanımdan önce ve sonra temizlemeye özen 
gösterin. Ailenizi bilgilendirmek de alerjenlerden ko-
runmanızı kolaylaştıracaktır. Örneğin fıstık alerjiniz 
varsa aile üyelerini bu konuda bilgilendirmek mutfak 
malzemelerini kullanırken, sizin tüketeceğiniz besin-
leri hazırlarken bunun farkında olup daha dikkatli ol-
malarını sağlayacaktır.
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Kaynaklar

https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitap-
lar/B%204.pdf https://sabriulkerfoundation.org/TR/
besinalerjisi

http://guncel.tgv.org.tr/journal/18/pdf/204.pdf

http://losante.com.tr/Blog/Detail/2029

https://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKo-
d=7.5.23282&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=eti-
ketleme
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YEMEDEN ÖNCE ETİKETİNİ OKUÇölyak Buğday, Arpa, Çavdar Yulaf gibi tahıllarda bulunan 
gluten maddesinin neden olduğu bir hastalıktır.
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YEMEDEN ÖNCE ETİKETİNİ OKUÇölyak Buğday, Arpa, Çavdar Yulaf gibi tahıllarda bulunan 
gluten maddesinin neden olduğu bir hastalıktır.
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Filiz GÜR
Gıda Yüksek Mühendisi

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü
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GİRİŞ

Günümüzde gıda zehirlenmelerinin azalması için 
güvenli gıda üretimi ve gıda hijyeni konularına dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Güvenli gıda üretimi gıdala-
rın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak değerlendiri-
len tehlikelerden arındırılarak, üretim sırasında belirli 
kontrollerin yapıldığı uygulamalardır. Gıda hijyeni ise, 
herhangi bir gıdanın temiz, bozulmamış olması, yani 
içerisinde sağlığa zarar verecek herhangi bir madde 
bulundurmaması ve hastalık etmenlerinden arındı-
rılmış olması demektir. Gıda hijyeninin sağlanması 
hazırlanacak yiyeceklerin ham maddelerinin satın 
alınmasından başlayarak dikkat edilmesi gereken bir 
süreçtir. Son yıllarda tüketiciler gıda konusunda bi-
linçlenerek sağlıklı ve güvenli gıda arayışı içerisine 
girmiştir. Bu nedenle, üreticilerin bu durumu dikkate 
alarak üretim yapmaları zorunluluk haline gelmiştir.

Günümüzde kadınların iş yaşamına atılması, iç 
ve dış turizmin artması gibi çeşitli nedenlerle eskiye 
oranla daha fazla kişi hazır yiyecekler ve fast food sa-
tın almakta, dışarıda yemek yeme alışkanlığı giderek 
yaygınlaşmaktadır. Bu değişiklik yeni sorunları da be-
raberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birisi, bakte-
rilerin yol açtığı gıda zehirlenmesi riskidir.

Gıda Zehirlenmesinin Sebebi Nedir?

Bakteriler, virüsler ve parazitler gibi patojen mik-
roorganizmalarla ve/veya bunların toksinleri ile kon-
tamine olmuş gıda veya içme suyunun tüketilmesiyle 
ortaya çıkan hastalıklara “Gıda Kaynaklı Hastalıklar” 

denmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklar; gıda kaynaklı 
enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmeleri (intoksikasyon) 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Gıda Kaynaklı Enfeksiyon

Hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların 
gıdalar aracılığıyla vücuda alması sonucu meydana 
gelen hastalığa “Gıda Kaynaklı Enfeksiyon” denmek-
tedir. (Ör: Salmonella, Campylobacter, E. coli O157 
vb.)

Gıda Kaynaklı Zehirlenme (İntoksikasyon)

Gıda maddesinin patojen bir mikroorganizma ile 
kontamine olması ve bu mikroorganizmanın çoğa-
larak toksin salgılaması sonrası, bu gıda maddesinin 
tüketilmesiyle meydana gelen zehirlenmeye “Gıda 
Kaynaklı Zehirlenme” adı verilmektedir. (Ör: Bacillus 
cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium botuli-
num vb.)

Gıda Zehirlenmelerine Neden Olan 
Mikroorganizmalar

Gıda kaynaklı hastalığa, gıda zehirlenmelerine 
neden olan mikroorganizmalar nispeten hafif rahat-
sızlıklardan çok ciddi, yaşamı tehdit eden hastalıkla-
ra kadar değişen belirtileri ile çok sayıda ve çeşitlidir. 
Bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler çocuklar ve yaş-
lılar gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ciddi 
sonuçlar açısından büyük risk altında iken, aşağıda 
gösterilen organizmaların bazıları tüm kişileri tehdit 
ederler.

GIDA ZEHİRLENMESİ VE 
ÖNLEME YÖNTEMLERİ
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Mikroorganizma
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Gıdalara Mikroorganizmalar Nasıl Bulaşır?

Gıdalara;

• Uygun olmayan şekilde muhafaza edilmeleri ve 
saklanmaları

• Hazırlayan ve servis yapan personellerin kişisel 
hijyene yeterince önem vermemeleri sonucu bakteri 
bulaşabilir.

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler toprak, 
hayvan, insan ve insanların kullandıkları ya da do-
kundukları nesneler dahil her yerde bulunmaktadır. 
Bu nedenle gıda zehirlenmesine neden olan bakteri-
lerin et ya da sebze gibi yiyeceklerde başından itiba-
ren olma olasılığı vardır. Yiyecekte bakteri bulunmasa 
bile, çapraz kontaminasyon yoluyla bakteri bulaşabi-
lir. Bu iki şekilde olabilir:

Yiyecek Hazırlarken

Ellere, bıçak ve kesme tahtaları gibi mutfak gereç-
lerine çiğ yiyeceklerden bakteri bulaşabilir. Mikroplu 
ellerinizi ve gereçleri iyice yıkamadan pişmiş ya da 
hazır yiyecekleri hazırlamanız durumunda, bu yiye-
ceklere çiğ yiyeceklerde bulunan bakteriler bulaşabi-

lir. Bu yiyecekler yenmeden önce bir kez daha pişiril-
medikleri takdirde, bakteriler ölmeyecektir.

Muhafaza Koşulları

Pişmiş ya da hazır yiyecekler çiğ yiyeceklerden, 
ayrı saklanmazlarsa, çiğ yiyeceklerdeki bakteriler bu 
yiyeceklere bulaşabilir. Bu nedenle bu yiyecekleri ayrı 
yerlerde saklayınız. Pişmiş ve çiğ yiyecekler her ikisi 
de aynı buzdolabında saklanacaksa, çiğ yiyeceklerin, 
her zaman hazır ya da pişmiş yiyeceklere göre daha 
alt raflara konulması gerekir. Böylece, çiğ yiyecekle-
rin pişmiş yiyecekler üzerine damlaması engellenmiş 
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olur. Yiyecekleri; Temiz, toksik olmayan, kolay yıka-
nan, sıkı kapaklı, gıda ile temasına uygun malzeme 
içinde muhafaza etmemiz gerekir.

Gıda Zehirlenmesi Zinciri

Gıda zehirlenmesinin oluşması için bir olaylar zin-
cirinin olması gerekir. 

Yiyecekte bakteri bulunmalıdır.

Bakteri üremesi için elverişli koşullar olmalıdır. 
Bunlar, sıcaklık (5°C ile 60°C arasında), nem ve gıda 
maddesidir.

Bakterinin üremesi ve çoğalması için yeterli süre 
geçmelidir.

Bunlardan her birisiyle ilgili önlemi alarak gıda ze-
hirlenmesi zincirini kırabilir ve gıda zehirlenmesini 
önleyebilirsiniz. Bu zinciri kırmanın bazı yöntemleri 
şunlardır:

Yiyecekleri tutmadan önce ellerin temiz olmasını 
sağlama.

Çiğ yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan tüm 
gereçlerin iyice yıkanması.

Çiğ yiyecekleri buzdolabında pişmiş yiyeceklerin 
altındaki raflarda saklama.

Yiyecekleri uygun şekilde saklama: Özellikle, yiye-
cekleri Tehlikeli Sıcaklık Bölgesinde tutmama.

Yiyecekleri, hazırlandıktan sonra mümkün olan en 
kısa sürede servis etme. 

Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenebilir?

Gıda zehirlenme-
si; yiyeceklere bak-
teri bulaşmasını 
engel leyerek 

ve yiyecekleri, içinde herhangi bir bakterinin üreyip 
çoğalamayacağı şekilde saklayarak ve tutarak önle-
nebilir.

Kişisel Hijyen

Bakteriler genellikle sağlıklı insanların cilt,burun 
ve ağızlarında bulunurlar. Bu nedenle, yiyecek işinde 
çalışan herkesin standardı yüksek kişisel hjiyen ko-
şullarına uyması çok önemlidir. 

El ve kollarında açık yaralar veya kesikler bulunan 
kişiler, yarayı su geçirmez bir yara bandıyla tamamen 
kapatmalıdırlar

Gıda Zehirlenmesi ve Önleme Yöntemleri

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler genellik-
le yiyeceklerde doğal olarak bulunurlar. Ancak, sayı 
olarak çok az olan bakteriler çok kısa bir sürede ür-
kütücü bir hızla çoğalabilirler. Uygun koşullarda tek 
bir bakteriden sadece yedi saat içinde iki milyondan 
daha fazla bakteri üreyebilir. Bu nedenle, bakterilere 
çok çabuk çoğalabilecekleri ortamın sağlanmaması 
önemlidir.

Uygun koşullarda tek bir bakteriden sadece yedi 
saat içinde iki milyondan daha fazla bakteri üreyebilir.

Sıcaklık

Bakteriler 30 ile 40° C sıcaklık arasında hızla ço-
ğalırlar. Bu sıcaklık dereceleri arası Tehlikeli Sıcaklık 
Bölgesi olarak adlandırılır. Yiyeceklerin Tehlikeli Sı-
caklık Bölgesi’nde olabildiğince kısa süre kalmalarını 
sağlayınız.

 Bakteriler bazı yiyecek türlerinde diğerlerine göre 
daha kolay üreyip çoğalabilmektedir. Bakterile-

rin tercih ettikleri yiyecek türleri şunlardır: 
et, kümes hayvanları eti, süt ve süt ürünle-

ri, yumurta,  işlem görmüş etler ve deniz 
ürünleri.
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rin tercih ettikleri yiyecek türleri şunlardır: 
et, kümes hayvanları eti, süt ve süt ürünle-

ri, yumurta,  işlem görmüş etler ve deniz 
ürünleri.

Sonuç

Günümüzde sanayinin gelişmesi ve özellikle ça-
lışan nüfus sayısının artması, ev dışında beslenmeyi 
yaygın hale getirmiştir. İnsanların evleri dışında toplu 
tüketim yerlerinde çeşitli kuruluşlar tarafından hazırla-
nan yiyeceklerle beslenmesi toplu beslenme sistemle-
rinin artmasına neden olmuştur. Ev koşullarının aksine 
toplu beslenme sistemi hizmetlerinde yemek üretimi 
çok büyük boyutlarda olduğundan fazla insan gücü, 
araç-gereç, mekan ve zaman gereklidir. Bu hususlar 
toplu beslenme sisteminin sağlık ile ilişkisinin ne denli 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Toplu beslenme 
hizmeti veren kuruluşlar; müşterilerine zamanında, 
uygun, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak sağ-
lıklı ve güvenilir yemekler sunarak onları memnun et-
mek zorundadırlar. Bu hizmeti sağlayan toplu tüketim 
yerlerinde yiyecek ve içeceklerin satın alınmasından 
tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda hijyen ve sa-
nitasyona önem verilmesi ise vazgeçilmez bir husus-
tur. Bu aşamalarda oluşabilecek herhangi bir aksaklık, 
dikkatsizlik, sonu ölümle bitebilecek gıda zehirlenme-
lerine neden olabilir. Bu olumsuz unsurların ortaya 
çıkmaması için işletmeler gerekli önlemleri almak zo-
rundadır. Toplu tüketim yerlerinde gıda güvenirliliği ve 
güvenirliliğin devamı için gıda hijyeni, personel hijye-
ni, yiyecek içecekle ilgili alanlar ve araç-gereç hijyeni 
ile ilgili kurallara mutlaka uyulmalıdır. Bu işletmelerin 
gerekli hijyen kurallarını oluşturması ve devamlılığını 
sağlaması HACCP sistemi gibi etkin bir Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi ile sağlanabilir. Bu güvenlik sistemi-
nin etkinliği ile insanlarda oluşabilecek gıda kaynaklı 
sağlık sorunlarının ortaya çıkması önlenebilecektir.

Bunlar risk oranı yüksek yiyecekler olarak adlandı-
rılmaktadır. Risk oranı yüksek bir yiyeceğin, gıda ze-
hirlenmesine yol açan bakterilerin bulaştıktan sonra 
Tehlikeli Sıcaklık Bölgesi’nde bırakılması durumunda, 
bu yiyeceği yiyen kişilerde gıda zehirlenmesi ortaya 
çıkabilir.

Su

Bakteriler üremek için neme ihtiyaç duyarlar. Nem 
olmazsa, bakterilerin çoğalması yavaşlar ve hatta du-
rabilir. Kurutma, en etkili yiyecek saklama yöntemidir.
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KAYNAKLAR
1-Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kont-

rol Prosedürü https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Gos-
ter/24965

2-https://www.medikalakademi.com.tr/gida-zehir-
lenmesi-belirtileri-ve-tedavisi/

3-Besin Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Dolly Yafet Aji, Yaz 

‹shalleri - Besin Zehirlenmeleri Sempozyumu 8 - 9 Ha-
ziran 1998, ‹stanbul, s. 153-162

4-http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/ay2015/AGE/
webage.htm, Hazırlayan: Dr.Sevim Coşkun

5-Gıda Zehirlenmelerinde Etken Faktörler Efficient 
Factors for Food Poisoning

Fügen DURLU ÖZKAYA, Menekşe CÖMERT

Bakteri hızla yok olur

Bakterilerin %90’ı 2 dakika içinde yok olur

Bakterilerin %90’ı 2 saat içinde yok olur

Bakteri gelişimi için optimum sıcaklık

Bakterinin uyku halinde olma sıcaklığı
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GIDA KAYNAKLI
HASTALIKLAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığımız, gıda mevzuatı 
kapsamında gıda işletmelerinin resmi kont-
rolleri yürüten tüm kontrol görevlilerinin; 

yetkili olduğu alan kapsamında görevlerini yeterli ve 
etkili yapmalarını ve resmi kontrolleri mevzuat çerçe-
vesinde yürütmelerini sağlamak üzere uygun eğitimi 
almalarını temin etmektedir. Bu kapsamda Gıda Kay-
naklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü ge-
reğince gıda kaynaklı vaka ve salgın durumunda yurt 
genelinde kontrol ve denetim hizmetlerinde birlikte-
liğin sağlanması amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğünce, ilimizde 19.06.2019-21.06.2019 tarihleri 
arasında 3 gün süreli Gıda Kaynaklı Vakalar/Salgınlar 
konulu Hizmetiçi Eğitimi Programı düzenlenmiştir. 

Eğitime; Ordu, Tekirdağ, Gümüşhane, Ağrı, Trabzon, 
Diyarbakır, Amasya, Şırnak, Kırıkkale, Erzurum, Bartın, 
Malatya, Bolu, Zonguldak, Samsun, Osmaniye, Ço-
rum, Sivas, Yozgat, Rize, Kastamonu, Tokat, Giresun, 
Tunceli İl müdürlüklerinden Mühendis ve Veteriner 
Hekim unvanlı toplam 42 personel katılmıştır.

Gıda Kaynaklı Vakalar/Salgınlar konulu eğitim-
de; Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol 
Prosedürü, Gıda Kaynaklı Vaka/Salgınlarda Numune 
Alma Esasları, Gıda Kaynaklı Salgınlarda HACCP Tet-
kiki, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kaynaklı Vaka/Salgın-
larda Alınan Numunelerin Laboratuvara Gönderme 
Esasları, Gıda Kaynaklı Vaka/Salgın Bildirimleri Değer-
lendirme konularında sunumlar yapılmıştır.
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GIDA KAYNAKLI
HASTALIKLAR EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığımız, gıda mevzuatı 
kapsamında gıda işletmelerinin resmi kont-
rolleri yürüten tüm kontrol görevlilerinin; 

yetkili olduğu alan kapsamında görevlerini yeterli ve 
etkili yapmalarını ve resmi kontrolleri mevzuat çerçe-
vesinde yürütmelerini sağlamak üzere uygun eğitimi 
almalarını temin etmektedir. Bu kapsamda Gıda Kay-
naklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü ge-
reğince gıda kaynaklı vaka ve salgın durumunda yurt 
genelinde kontrol ve denetim hizmetlerinde birlikte-
liğin sağlanması amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğünce, ilimizde 19.06.2019-21.06.2019 tarihleri 
arasında 3 gün süreli Gıda Kaynaklı Vakalar/Salgınlar 
konulu Hizmetiçi Eğitimi Programı düzenlenmiştir. 

Eğitime; Ordu, Tekirdağ, Gümüşhane, Ağrı, Trabzon, 
Diyarbakır, Amasya, Şırnak, Kırıkkale, Erzurum, Bartın, 
Malatya, Bolu, Zonguldak, Samsun, Osmaniye, Ço-
rum, Sivas, Yozgat, Rize, Kastamonu, Tokat, Giresun, 
Tunceli İl müdürlüklerinden Mühendis ve Veteriner 
Hekim unvanlı toplam 42 personel katılmıştır.

Gıda Kaynaklı Vakalar/Salgınlar konulu eğitim-
de; Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol 
Prosedürü, Gıda Kaynaklı Vaka/Salgınlarda Numune 
Alma Esasları, Gıda Kaynaklı Salgınlarda HACCP Tet-
kiki, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kaynaklı Vaka/Salgın-
larda Alınan Numunelerin Laboratuvara Gönderme 
Esasları, Gıda Kaynaklı Vaka/Salgın Bildirimleri Değer-
lendirme konularında sunumlar yapılmıştır.
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• Arılar saatte 24 km hızla uçabilirler.

• İnsanların gıdasını kullandıkları tek böcek türüdür.

• Büyük 2 göze sahipmişler gibi görünseler de as-
lında arıların 5 gözü vardır. O büyük 2 gözün arasında 
arıların ışık yoğunluğunu yorumlamalarına yardımcı 
olan 3 gözleri daha bulunur.

• Balarıları iletişim kurmak için dans ederler. Bu 
dansa sallamak/sallanmak anlamlarına gelen “wagg-
le” denir. 

• Ortalama bir kolonide 50.000 – 80.000 arası arı 
yaşar.

• Bir balarısı günde yaklaşık 2.000 çiçeği ziyaret 
eder.

• Kraliçe arılar hayatları boyunca, diğer arılardan 
farklı olarak, yalnızca arı sütü ile beslenirler.

• Bir kovandaki arıların çoğu dişidir, ama yalnızca 
1 kraliçe arı vardır. Erkek arılara “dron” denir ve sayıları 
birkaç yüz adettir.

• Arıların 500 gr bal yapabilmesi için yaklaşık 2 
milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve 88 bin km yol katet-
meleri gerekir.

• Balın rengi ve tadı, arıların hangi çiçeklerden 
nektar topladıklarıyla ilgili olarak değişkenlik gösterir.

• 16.000 arı türü vardır. Bunların çoğu küme hâ-
linde yaşamayan arılardır. Yalnızca yüzde beş kadarı 
grup hâlinde yaşar. En sık rastlanan sosyal arı türü Bal 
arısıdır. 80,000 kadar arı tek bir kovanda koloni olarak 
yaşayabilir.

• 1660’ların sonuna kadar kraliçe arının aslında 
‘kral’ olduğu zannediliyordu. Hollandalı bilim adamı 
Jan Swammerdam kovanın büyük arısını parçalarına 
ayırıp incelediğinde yumurtalıklarını keşfetti.

• Avustralyalı araştırmacılar, Bal arılarının insan 
yüzlerini ayırt edebildiğini keşfetti. 

• Birinci Dünya Savaşı sırasında bal, askerlerin ya-
ralarını iyileştirmek için kullanılıyordu. 

• Bir arı yaklaştığında duyduğunuz ‘bız’ sesi, da-
kikada 11,400 kez çırptıkları kanatlarının sesi. Arılar 
saatte en az 15 millik hızla gider.

• Arıcılığa ait tarihsel ilk bulgular, İspanya’nın Va-
lencia kentinde yapılan kazılara göre MÖ 7.000 yılları-
na dayanmaktadır.

• MÖ 3.000 yıllarında Mısır’da Nil nehri boyunca 
gezginci arıcılık yapılmaktaydı.

• 3.200 yıllık Firavun mezarında kurumuş, bal bu-
lunmuştur.

• 3.000 yıl önce yaşayan kavimlerden Sümerler, 
balı ilaç, olarak kullanmıştır. Tabletlerden öğrenilen 
ve Sümerlerden zamanımıza ulaşan deyimlerden biri 
de “bal gibi adam”dır.

• Avrupa’dan göçedenlerle birlikte bal arıları, 
1638’de Kuzey Amerika’ya, 1822’de Avustralya’ya ve 
1842 yılında Yeni Zelanda’ya götürülmüşlerdir. 

• Eski Türkler ana arıya “beyarı”, kaliteli bal yapan 
arıya “boğa”, bal vermeyen arıya “göde”, çalışkan arıya 
“köstengi”, deli ve tembel arıya “börenek”, erkek arıya 
“saka arı”, iğnesiz büyük arıya “dongulca”, yabancı arı-
ya da “ilinti” ismini veriyorlardı.

BAL  VE BAL ARILARI
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Ülkemizin coğrafi konumu, Asya ve Avrupa kıta-
larını birbirine bağlayan bir köprü oluşu, uyuş-

turucu maddelerin kullanım, üretim ve kaçakçılığı ko-
nularında olumsuz etkilenmemize neden oluyor. Bu 
sebeple Türkiye, uzun yıllardır ciddi bir mücadelenin 
içine girmiş durumda. Bir taraftan madde kullanımını 
azaltmaya çalışıp, diğer taraftan da kaçakçılıkla mü-
cadele ediliyor. Bu mücadelede epey bir yol alındıysa 
da, araştırmalar gösteriyor ki, bu yol zorlu ve uzun.

AŞIRI DOZDAN ÖLÜM VAKALARINDA CİDDİ 
ARTIŞ VAR

Avrupa Uyuşturucu İzleme Merkezi (EMCDDA)’nin 
2018 raporuna göre, Türkiye’de 15-34 yaş aralığındaki 
genç yetişkinlerin esrar kullanım oranı % 0,4. Piyasa-
da ekstazinin saf hali olarak bilinen MDMA, % 0,1 ve 
etkili bir uyarıcı olan amfetamin, % 0,1 oranlarında 
kullanılıyor. Tedaviye başlayanların % 6’sı esrar, % 2’si 
amfetamin, % 2’si kokain, % 73’ü eroin, % 17’si de diğer 
maddeleri kullanıyor. Son 10 yıl içinde aşırı  dozdan 
ölüm vakalarında ciddi artış göze çarpıyor. Narkotik 
aramaları sonunda en çok ele geçirilen maddeler ise, 
ot esrar, esrar reçinesi, eroin, amfetamin ve MDMA. 

ESRARI İLK KEZ KULLANANLARIN YAŞ 
ORTALAMASI 19

 EMCDDA’nin anketini biraz daha geliştirerek, 
42.754 kişi üzerinde yapılan, Türkiye’de genel nüfusta 
madde kullanımına yönelik tutum ve davranış araş-
tırmasına göre, tütün ürününü ilk kez deneme yaşı 
ortalaması 17,85. Katılımcıların % 47’si (20.101 kişi) 
hayatında en az bir kere  sigara, puro, pipo, nargi-
le gibi bir tütün ürününü kullanırken, erkeklerde bu 
oran % 61,9, kadınlarda % 32,2. Son bir yıl verilerine 
göre katılımcıların % 33,5’i, son bir ay verilerine göre 
de % 31,5’i tütün kullanıyor. Katılımcıların % 22,1’i 
(9436 kişi) hayatında en az bir kere alkollü içecek 
kullanırken, erkeklerde bu oran % 34,3, kadınlarda % 
10,7. Alkollü içecekleri ilk kez deneme yaşı ortalama-
sı ise 19,94. Son bir yıl verilerine göre katılımcıların 
% 12,6’sı, son bir ay verilerine göre de % 8,6’sı alkol 
kullanıyor. İncelenenlerin % 5,8’i (2498 kişi) hayatında 
en az bir kere yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanırken, 
erkeklerde bu oranın % 3,9, kadınlarda % 7,7 olduğu 
görülüyor. Öte yandan ilaçları ilk kez kullanma yaşı 
ortalaması ise 32,26. Son bir yıl verilerine göre katı-
lımcıların % 2,8’i, son bir ay verilerine göre de % 2,3’ü 
yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanıyor. İncelenenlerin 

UYUŞTURUCUYA DEĞİL
HAYATA BAĞLI OLUN
RAKAMLARLA BAĞIMLILIK KARNEMİZ

Çağımızın en önemli tehditlerinden biri olan bağımlılık; hem birey hem toplum 
üzerinde büyük yıkımlara yol açan sosyal bir sorun olmaya devam ediyor. BM 
Uyuşturucu ve Suç Ofisinin verilerine göre  dünya genelinde her yıl 200 Bin kişi 
aşırı doz uyuşturucu almaktan ve uyuşturucu kaynaklı hasalıklardan ölürken 
çok daha fazla sayıda kişi de sigara ve alkol nedeniyle yaşamını yitiriyor. Peki 
rakamsal verilerle ifade edildiğinde, Türkiye bağımlılıkta ne durumda?
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Ülkemizin coğrafi konumu, Asya ve Avrupa kıta-
larını birbirine bağlayan bir köprü oluşu, uyuş-

turucu maddelerin kullanım, üretim ve kaçakçılığı ko-
nularında olumsuz etkilenmemize neden oluyor. Bu 
sebeple Türkiye, uzun yıllardır ciddi bir mücadelenin 
içine girmiş durumda. Bir taraftan madde kullanımını 
azaltmaya çalışıp, diğer taraftan da kaçakçılıkla mü-
cadele ediliyor. Bu mücadelede epey bir yol alındıysa 
da, araştırmalar gösteriyor ki, bu yol zorlu ve uzun.

AŞIRI DOZDAN ÖLÜM VAKALARINDA CİDDİ 
ARTIŞ VAR

Avrupa Uyuşturucu İzleme Merkezi (EMCDDA)’nin 
2018 raporuna göre, Türkiye’de 15-34 yaş aralığındaki 
genç yetişkinlerin esrar kullanım oranı % 0,4. Piyasa-
da ekstazinin saf hali olarak bilinen MDMA, % 0,1 ve 
etkili bir uyarıcı olan amfetamin, % 0,1 oranlarında 
kullanılıyor. Tedaviye başlayanların % 6’sı esrar, % 2’si 
amfetamin, % 2’si kokain, % 73’ü eroin, % 17’si de diğer 
maddeleri kullanıyor. Son 10 yıl içinde aşırı  dozdan 
ölüm vakalarında ciddi artış göze çarpıyor. Narkotik 
aramaları sonunda en çok ele geçirilen maddeler ise, 
ot esrar, esrar reçinesi, eroin, amfetamin ve MDMA. 

ESRARI İLK KEZ KULLANANLARIN YAŞ 
ORTALAMASI 19

 EMCDDA’nin anketini biraz daha geliştirerek, 
42.754 kişi üzerinde yapılan, Türkiye’de genel nüfusta 
madde kullanımına yönelik tutum ve davranış araş-
tırmasına göre, tütün ürününü ilk kez deneme yaşı 
ortalaması 17,85. Katılımcıların % 47’si (20.101 kişi) 
hayatında en az bir kere  sigara, puro, pipo, nargi-
le gibi bir tütün ürününü kullanırken, erkeklerde bu 
oran % 61,9, kadınlarda % 32,2. Son bir yıl verilerine 
göre katılımcıların % 33,5’i, son bir ay verilerine göre 
de % 31,5’i tütün kullanıyor. Katılımcıların % 22,1’i 
(9436 kişi) hayatında en az bir kere alkollü içecek 
kullanırken, erkeklerde bu oran % 34,3, kadınlarda % 
10,7. Alkollü içecekleri ilk kez deneme yaşı ortalama-
sı ise 19,94. Son bir yıl verilerine göre katılımcıların 
% 12,6’sı, son bir ay verilerine göre de % 8,6’sı alkol 
kullanıyor. İncelenenlerin % 5,8’i (2498 kişi) hayatında 
en az bir kere yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanırken, 
erkeklerde bu oranın % 3,9, kadınlarda % 7,7 olduğu 
görülüyor. Öte yandan ilaçları ilk kez kullanma yaşı 
ortalaması ise 32,26. Son bir yıl verilerine göre katı-
lımcıların % 2,8’i, son bir ay verilerine göre de % 2,3’ü 
yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanıyor. İncelenenlerin 

UYUŞTURUCUYA DEĞİL
HAYATA BAĞLI OLUN
RAKAMLARLA BAĞIMLILIK KARNEMİZ

Çağımızın en önemli tehditlerinden biri olan bağımlılık; hem birey hem toplum 
üzerinde büyük yıkımlara yol açan sosyal bir sorun olmaya devam ediyor. BM 
Uyuşturucu ve Suç Ofisinin verilerine göre  dünya genelinde her yıl 200 Bin kişi 
aşırı doz uyuşturucu almaktan ve uyuşturucu kaynaklı hasalıklardan ölürken 
çok daha fazla sayıda kişi de sigara ve alkol nedeniyle yaşamını yitiriyor. Peki 
rakamsal verilerle ifade edildiğinde, Türkiye bağımlılıkta ne durumda?
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% 3,1’i (1.338 kişi) hayatında en az bir kere madde kul-
landığını söylüyor. Araştırmada, hayatında en az bir 
kere madde kullananların % 94’ü erkek, % 6’sı ise ka-
dın.

İLK KULLANIMIN YAŞ ORTALAMASI 19

Hayatında en az bir kere madde kullananların yaş 
gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, en 
yoğun kullananlar % 65 ile 15-34 yaş 
grubu. Maddeyi ilk kullanım yaş 
ortalaması ise 19. Hayatında 
en az bir kere madde kul-
lananların % 20’si ilko-
kul mezunu, % 18,3’ü 
ortaokul mezunu, % 
29,9’u ise lise me-
zunu. Araştırma 
sonucuna göre, 
en yoğun kul-
lanımın lise 
mezunu olan 
grupta olduğu 
dikkat çekiyor. 
Madde kulla-
n ı c ı l a r ı n d a n 
halen lise öğ-
rencisi olanların 
oranı % 4,5 iken, 
halen üniversite 
öğrencisi olanların 
oranı % 9,7. 

      Hayatında en 
az bir kere madde kulla-
nanlar medeni durumlarına 
göre incelendiğinde, % 55,2’lik 
kısmın bekar olduğu görülüyor. 
Bu çalışmada hayatında en az bir kere 
madde kullananlar içerisinde esrar en çok kulla-
nılan madde olarak belirlendiğinden, diğer maddeler 
çok düşük sıklıkta kullanıldığı için esrar kullanımı ay-
rıca incelenmiş. Rapora göre, esrarı ilk kez kullanma 
yaşı ortalaması 19. İncelenenlerin % 2,7’si (1.165) kişi 
hayatında en az bir kere esrar kullanırken, son bir yıl 
verilerine göre, katılımcıların % 1,1’i, son bir ay verile-
rine göre de % 0,8’i esrar kullanıyor.

TÜTÜN VE ALKOL KULLANIMINDA AZ DA 
OLSA DÜŞÜŞ VAR 

Bağımlılıkla ilgili elde edilen en son verilere göre, 
ülkemizde tütün ve alkol kullanımında az da olsa dü-
şüş var. İlaç suistimali konusu ise, ciddi bir sorun ola-
rak görülmekte ve bu konuya yönelik ayrıntılı çalış-
maların yapılması gerekiyor. Bu araştırmaya göre, her 
ne kadar ülkemizde madde kullanımı batı ülkelerin-
deki gibi büyük bir sorun olmasa da, narkotik madde 
kullanımının, toplum sağlığı ve güvenliği bakımından 
önemli bir engel olduğu ve üzerinde titizlikle durul-
ması gerektiği açık. Madde bağımlılığı mücadelesinde 
temel unsur, devlet, birey, aile hatta toplum arasında-

ki ilişkinin uyumlu olmasıdır. Peki, toplumun bağımlı 
bireyi algılama biçimi nasıl? Son yapılan araştırma-
da bu konuyla ilgili de bulgular var. Genel nüfusun % 
15,5’i uyuşturucu bağımlısını suçlu olarak görürken, 
% 42,7’si hasta, % 6,3’ü ne suçlu ne hasta, % 30,5’i de 
hem suçlu hem hasta olarak görüyor.

% 70’i sigara kullanmayı hiç hoş görmezken, % 
81,5’i alkol kullanmayı, % 97’si uyuşturucu 

kullanmayı, % 93,3’ü de hekim öne-
risi dışında sakinleştirici, uyarıcı 

kullanmayı hoş görmüyor. % 
75,2’si sigara kullanmayı 

ağır risk olarak tanım-
larken, % 82,8’I alkol 

kullanmayı, % 97,3’ü 
uyuşturucu kul-
lanmayı,% 92,1’i 
de hekim önerisi 
dışında sakin-
leştirici uyarı-
cı kullanmayı 
ağır risk ola-
rak tanımlıyor. 
İnsanlar tıbbi 
gerekçeler ol-
maksızın madde 
kul lanabi lmel i 

mi sorusuna % 
78,2’si kesinlikle 

katılmıyorum ceva-
bı verirken, % 8,3’ü 

büyük ölçüde katılmı-
yorum, % 2,5’i ne katılı-

yorum ne katılmıyorum, % 
3,1’i kesinlikle katılıyorum, % 

3,1’i de büyük ölçüde katılıyorum 
cevabını veriyor. Bu değerlendirmeye 

göre, toplum bağımlı bireyi, daha çok hasta 
olarak algılarken, büyük bir çoğunluk da hem hasta 
hem suçlu olarak görüyor.

ESRAR KULLANIMI, DİĞER MADDELERİN BEŞ 
KATI 

Türkiye’de diğer maddelere oranla esrarın yüksek 
miktarda yakalanmasının, hatta raporda esrara ayrı 
bir başlık atılmasının nedeni, ülkemizde kenevir üre-
timi olmasından kaynaklanıyor.

2016 verilerine göre, Türkiye 53 Kilogramla ve Dani-
marka 14 Kilogramla Avrupa’da ele geçirilen en büyük 
kenevir miktarlarına sahipler. EMCDDA’nın raporuna 
göre, Avrupa’da uyuşturucu kullanımı artık geçmişe 
oranla çok daha geniş bir madde dizisini kapsamakta. 
Uyuşturucu kullanıcıları arasında, çoklu uyuşturucu 
tüketimi yaygın. Bireysel kullanım modelleri, deneme 
niteliğinde kullanım ile alışkanlığa bağlı ve bağımlı 
kullanım aralığında. Esrar kullanımının yaygınlığı, di-
ğer maddelerden yaklaşık beş kat fazla. Eroin ve diğer 
opioidlerin kullanımı nispeten nadir olmaya devam 
ederken, bunlar enjekte edilen uyuşturucu kullanımı 
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da dahil olmak üzere, daha zararlı kullanım formları 
ile en sık ilişkilendirilen uyuşturucular olmaya devam 
ediyor. Tüm uyuşturucuların kullanımı, genellikle er-
kekler arasında daha yüksek ve bu fark daha yoğun 
ya da düzenli kullanım modellerini vurguluyor. Alkol 
ve Diğer Uyuşturucular Üzerine Avrupa Okul Anketi 
Projesi (ESPAD) sonuçlarına göre, on beş ve on altı 
yaşındaki öğrenciler arasında madde kullanımı konu-
sunda, 23 Avrupa Birliği üyesi ülke ve Norveç dahil 
35 Avrupa ülkesinden kıyaslama yapılması için veriler 
toplandı. Öğrenciler arasında ortalama olarak % 18’i 
esrarı en az bir kez bildirdi. En yüksek seviye % 37 ile 
Çek Cumhuriyeti ve % 31 ile Fransa’da rapor edilirken, 

esrar dışındaki yasa dışı uyuşturucuların (MDMA/eks-
tazi, amfetamin, kokain, metamfetamin ve halüsino-
jenler) kullanımının çok daha az ve genel yaşam boyu 
yaygınlığın % 5 olduğu görüldü. Avrupa Birliği’nde 92 
milyonun üzerinde yetişkinin veya 15-64 yaş aralığın-
daki kişilerin dörtte birinden fazlasının yaşamlarının 
bir noktasında, yasa dışı uyuşturucuları denediği tah-
min ediliyor. Uyuşturucu kullanımı deneyiminin, ka-
dınlara nazaran (36,3 milyon) daha çok erkeklerde (56 
milyon) yoğun olduğu görülürken, en sık denenen 
uyuşturucu, esrar olarak tespit edildi. Kokain, MDMA 
ve amfetaminler için çok daha düşük yaşam boyu kul-
lanım tahminleri rapor ediliyor. Günlük kullanıcıların 
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da dahil olmak üzere, daha zararlı kullanım formları 
ile en sık ilişkilendirilen uyuşturucular olmaya devam 
ediyor. Tüm uyuşturucuların kullanımı, genellikle er-
kekler arasında daha yüksek ve bu fark daha yoğun 
ya da düzenli kullanım modellerini vurguluyor. Alkol 
ve Diğer Uyuşturucular Üzerine Avrupa Okul Anketi 
Projesi (ESPAD) sonuçlarına göre, on beş ve on altı 
yaşındaki öğrenciler arasında madde kullanımı konu-
sunda, 23 Avrupa Birliği üyesi ülke ve Norveç dahil 
35 Avrupa ülkesinden kıyaslama yapılması için veriler 
toplandı. Öğrenciler arasında ortalama olarak % 18’i 
esrarı en az bir kez bildirdi. En yüksek seviye % 37 ile 
Çek Cumhuriyeti ve % 31 ile Fransa’da rapor edilirken, 
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oranı ise, ülkeler arasında değişkenlik 
göstermekte olup, Letonya, Macaris-
tan ve Romanya’da % 10 veya daha az, 
İspanya, Fransa, Hollanda ve Türki-
ye’de % 60 veya daha fazla oranlarda. 
MDMA genellikle alkol de dahil olmak 
üzere, diğer maddeler ile birlikte alın-
makta ve barlar, ev partileri dahil gece 
hayatı ortamlarında çok sayıda genç 
tarafından kullanılmakta. MDMA, na-
diren özel uyuşturucu tedavisine gir-
me nedeni olarak belirtiliyor. 2016 yı-
lında Avrupa’da, temel olarak İspanya, 
Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye’de ilk 
kez tedaviye başlayanların % 1’inden 
azında yaklaşık 1.000 vakada MDMA 
rapor edildi. Avrupa’da yeni psiko-
aktif madde kullanımı ile ilişkili so-
runlar nedeniyle, şu an tedavi gören 
çok az insan var; ancak bu maddeler 
bazı ülkeler için önemli. En son verilere göre, sentetik 
kannabinoidlerin kullanımı, Türkiye’deki hastaların % 
17’sine ve Macaristan’da % 7’sine yönelik özel ilaç te-
davisine girmenin temel nedeni olarak bildirildi.

ERGENLİK ÇAĞINDA KULLANANLAR BAĞIMLI 
OLMAYA DAHA YATKIN

Yasa dışı uyuşturucu kullanımının küresel hastalık 
yükünü de arttırdığı kabul ediliyor. Kronik sorunlar, 
bağımlılık ve uyuşturucuya bağlı bulaşıcı hastalıkla-
rı içerirken, aşırı doz gibi bir dizi akut zarar da var. 
Nispeten nadir olmakla birlikte, opioidlerin kullanı-
mı halen uyuşturucu kullanımıyla ilişkili hastalık ve 
ölüm oranlarının çoğunu oluşturmakta. Uyuşturu-
cunun enjeksiyonla kullanımı da riskleri arttırmakta. 
2016 yılında, Avrupa Birliği’nde tahminen 1,3 milyon 
kişi yasa dışı uyuşturucu kullanımı tedavisi gördü. 
Bu sayı Norveç ve Türkiye ile 1,5 milyon kişiye ulaşı-
yor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir araştırmaya 
göre ergenlik çağında uyuşturucu kullanan insanlar, 
bağımlı olmaya daha yatkın. Odak noktası ne olursa 
olsun, ulusal uyuşturucu stratejileri, AB uyuşturucu 
stratejisi (2013- 2020) ve eylem planında (2017-2020) 
ortaya konmuş uyuşturucu politikasına, dengeli yak-
laşımı desteklemekte, uyuşturucuya talebin azaltıl-
masına ve uyuşturucu tedarikinin azaltılmasına eşit 
vurgu yapılmaktadır. Tüm Avrupa ülkeleri kendi ulu-
sal uyuşturucu stratejilerini değerlendirmekte, bunu 
bir dizi farklı yaklaşımla yapmaktadır.

AMERİKA’DA BAĞIMLILIK KANSERDEN DAHA 
YAYGIN

 Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı rapora göre, 
2015 yılında uyuşturucu kullanımı sonucunda yak-
laşık 450 bin kişi öldü. Bu ölümlerin 167.750’si doğ-
rudan uyuşturucu kullanım bozukluklarıyla ilişkiliydi 
(Ağırlıklı olarak aşırı doz). Raporda, uyuşturucu kul-
lananların çoğunluğu erkek olduğu belirtiliyor. An-
cak kadınların özel uyuşturucu kullanma biçimleri 
olduğu saptanmış. Kadınlar tipik olarak erkeklerden 

daha geç bir dönemde madde kullanmaya başlayabi-
liyorken, başladıklarında alkol, esrar, kokain ve opioid 
tüketim oranlarını erkeklere göre daha hızlı artırıp ve 
uyuşturucu kullanım bozukluklarını hızla geliştiriyor-
lar. Kadınlarda her beş kişiden biri tedaviye cevap ve-
riyor. ABD Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ilk bağımlı-
lık raporu, Kasım 2016’da yayımlandı. 21 milyon Ame-
rikalının uyuşturucu veya alkol bağımlısı olduğunu 
bildiren rapor, bağımlılığın kanserden daha yaygın 
olduğunu ortaya koydu. Bağımlılık ile ilgili yapılan 
tüm araştırma sonuçları gösteriyor ki, ülkelerin ve bu 
konuyla ilgilenen kuruluşların daha alması gereken 
çok önlem, izlemesi gereken çok uzun bir yol var.
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Gümüş bir dumanla kapandı her yer; 
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı; 
Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, 
Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı! 

Ben de duman olsam senin yerine, 
Dağılsam dağların şu mahşerine; 
Güzelin saçına ve gözlerine
Ben girsem, ben dolsam yayla dumanı! 

Beni içerine aldın dağ gibi, 
Doldun gözlerime bir rüya gibi; 
Ben de güneş gibi, yüce dağ gibi 
İçinde kaybolsam yayla dumanı! 

Ömer Bedrettin Uşaklı
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Beni içerine aldın dağ gibi, 
Doldun gözlerime bir rüya gibi; 
Ben de güneş gibi, yüce dağ gibi 
İçinde kaybolsam yayla dumanı! 

Ömer Bedrettin Uşaklı

YAYLA  DUMANI
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SPORCU GIDALARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliğinin 5. maddesinin bi-
rinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Spor gıdalarında aşağıdaki koşullara uygun olarak kreatin 
monohidrat kullanılabilir:

1) Ürünün günlük olarak tüketilmesi önerilen dozundaki krea-
tin monohidrat miktarı 5 g’ı aşamaz.

2) Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal 
veya uluslararası kurumlar tarafından belirlenen genel kabul 
görmüş saflık kriterlerine uygun olur.”

 Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına; “k) Kreatin 
monohidrat içeren spor gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı ki-
şilerde mide-bağırsak rahatsızlığına neden olabileceği ve böb-
rek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alır.”  bendi 
eklenmiştir.

Ayrıca aynı Tebliğe ‘Geçiş hükümleri’ başlığı altında; “ Bu mad-
denin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmeci-
leri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan düzenlemelere 
31.12.2019 tarihine kadar uymak zorundadır.” şeklinde geçici 
madde-2 eklenmiştir.

Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.01.2019 tarih ve 
30658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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