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Tüketicilerin %72’si, STT ve TETT arasındaki farkı bilmediği için tüketilebilir 
gıdayı çöpe atıyor1.

Gelin, etiketlerdeki tüketim tarihlerini öğrenerek gıdamızı koruyalım, gıda 
israfını önleyelim!

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ (TETT) NEDİR?

TETT etiket üzerinde belirtilen koşullara uygun olarak muhafaza edildiğinde gıdanın kendine has 
özelliklerini koruduğu tarihi belirtir. TETT’si geçen bir ürünü tüketebilirsiniz. Ancak gıdada tat, 
koku ve tazelik açısından kalite kayıpları olabilir. 
•   TETT, ambalaj açılmadığı sürece geçerlidir. 
•   TETT, kurutulmuş, bakliyat, makarna, konserve gibi kolayca bozulmayan gıda etiketlerinde 
kullanılır. 
•   TETT geçmiş olan gıdayı tüketmeden önce kontrol et:
 -   Etiket üzerindeki muhafaza koşulları sağlanmış mı? 
 -   Ambalajı sağlam mı? 
 -   Kokusu, tadı, görünüşü normal mi?
Eğer bu soruların hepsine cevabın evet ise, bu gıdayı tüketebilirsin! 

SON TÜKETİM TARİHİ (STT) NEDİR
Son Tüketim Tarihi ambalaj açılmadığı süre boyunca geçerlidir. Açıldığında gıdanın raf ömrü 
değişebilir!
•   Taze balık, et ve süt ürünleri gibi mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıdalarda kullanılır.
•   Etiketlerde belirtilen muhafaza koşullarına uyulmalıdır!
 -   Buzdolabında saklayınız.
 -   0-4 Derecede(°) saklayınız.

Ürünler bu tarihten sonra tüketilmemelidir. Kokusu, görünüşü ve tadı uygun olsa dahi, STT’si 
geçmiş bir ürünü asla tüketmeyin!

!

(1) 2018, Nielsen “Gıda israfı ve Etiket Okuma Araştırması”
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T
arım insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından bi-
risini karşılaması bakımından oldukça stratejik 
bir sektördür. Toprağı işleyerek toplayıcılıktan 
yerleşik hayata geçen insanlık, son beş bin yıllık 

gelişim süreci içinde yeni ürünleri keşfederek tarımsal 
üretimi muazzam derecede artırdı. Tarih boyunca çe-
şitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Türkiye coğrafyası, 
iklim çeşitliliğinin sağladığı avantajla çok farklı tarımsal 
ürünlerin yetiştiği eşsiz bir bölgedir. Eski bir coğrafya 
olan Anadolu’da, eski dünyanın ticaret merkezi olma-
sının da verdiği canlılıkla, çok çeşitli tarımsal faaliyetler 
eski devirlerden beri sürdürülegelmiştir.

Elverişli coğrafi koşulları ve iklimi ile Türkiye, gıda 
ve tarım alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden 
biri konumundadır. Tarım sektörünün baş aktörleri ara-
sında bulunan Çin, ABD, Hindistan, Endonezya, Brezil-
ya, Japonya, Türkiye ve Nijerya farklı üretim çıktıları ile 
piyasaya hükmediyorlar. Tarımda istihdam edilen kişi 
başına 10 bin dolarlık üretim seviyesi ile Türkiye piyasa-
da ciddi bir aktör. Özellikle üretilen ürünlerde çeşitlilik 
açısından iyi bir seviyede yer alan Türkiye’nin sektörde 
daha fazla etkili olması uzun vadeli bir stratejiyle müm-
kündür. 

Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2019 yılı faaliyet ra-
porunda tarımsal kalkınmayı destekleyecek temel bazı 
hedefler önem taşımaktadır: 

• Tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zinci-
rindeki aracıların sayısının azaltılması, tüketicinin ma-
kul fiyatlardan ürüne erişimi, üretici ile tüketici arasında 
doğrudan bağlantı kurulması yönünde kooperatiflerin 
ve üretici birliklerinin sistemde etkin olarak yer alması 
sağlanacaktır.

• Sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların eko-
nomiye katkısı artırılacaktır.

• Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak için uçtan uca yönetim yapısı oluşturulacak-
tır.

• Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını 
azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanla-
rında gerekli düzenlemeler yapılacak ve tarımda bölge 
ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı ha-
yata geçirilecektir.

Tarım insanın en temel ihtiyacı olan gıda mallarını 
üreten bir sektör olması nedeniyle hayati öneme sa-
hiptir. Gıda güvencesinin istikrarlı olarak sağlanmasın-

    Kemal YILMAZ
İl Müdürü

GIDA GÜVENCESİNİN 
SAĞLANMASINDA 
TARIMIN ÖNEMİ
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da, izlenen tarım politikalarının önemi büyüktür. Tarım 
politikalarının belirlenmesinde 1963 yılından itibaren 
planlama dönemine girilmiş ve kalkınma planlarının 
temel ilkesine bağlı olarak ilk yıllarda devletin tarım 
sektörüne müdahalesi destekleyici ve yol gösterici 
şeklinde olurken, daha sonraki plan dönemlerinde fiyat 
desteği politikası ön plana çıkmıştır.

Türkiye’nin bu dönemdeki tarım politikalarının nihai 
hedefine bakıldığında; artan nüfusun gıda ihtiyacının 
karşılanması, üretimin ve verimin artırılması, tarımsal 
ürünlerde kendine yeterlik düzeyinin yükseltilmesi, ta-
rım gelirlerinin artırılması ve sağlanan gelire süreklilik 
kazandırılması, tarım ürünleri ihracatının artırılması, 
kırsal kesimin kalkınması ve tarımda yeni teknolojilerin 
kullanılmasının sağlanması olduğu görülmektedir.

Türkiye, tarım sektörü için belirlenen hedefler çer-
çevesinde, 2023 yılına kadar dünya genelinde en bü-
yük beş üreticiden biri olmayı amaçlamaktadır. Türki-
ye’nin 2023 yılına yönelik bu iddialı vizyonunda aşağı-
daki büyük hedefler de yer almaktadır:

• Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılayı 150 milyar ABD 
dolarına çıkarmak

• Tarım ürünü ihracatını 40 milyar ABD dolarına 
yükseltmek

• Tarımsal üretimde en büyük beş ülkeden biri ha-
line gelmek

• Sulanabilir alanı 5,4 milyon hektardan 8,5 milyon 
hektara çıkarmak

• Balıkçılık alanında AB ile karşılaştırıldığında birinci 
sıraya yerleşmek

Son yıllardaki iklim değişiklikleri, küresel ısınma, nü-
fus artışı, verimli tarım arazilerinin doğru kullanılma-
masından kaynaklanan kayıplar, temiz su kaynakların-
daki azalma gibi birçok neden dünyada tarım sektö-

rünü daha da önemli bir hale getirmiştir. İklim krizinin 
etkileri itibariyle dünya gündeminde öne çıkması ve 
2020 yılı başlangıcı itibariyle de Covid-19 salgınının 
tüm dünyayı sarması, gıda krizinin doğmasına ve tarım 
sektörünün öneminin daha da artmasına yol açmıştır.

Covid-19 salgını ile tarım, beslenme, gıda güvencesi, 
gıda güvenliği gibi endişeler insanların hissettiği kaygı-
lar arasında ilk sırayı almıştır. Salgın ile birlikte ulusla-
rarası alanda alınan ilk kararlara bakıldığında, tarım 
ürünlerinde dış ticaretin kısıtlanmasına ilişkin kararlar 
görülmüştür. Covid-19 süreci tarımda bugün yaşanan 
ve gelecekte yaşanması muhtemel belirsizliği daha 
görünür hale getirmiştir. Dünyada Covid-19 salgını ya-
yıldıktan sonra ülkelerin aldığı yeni tarım politikaları, 
kırsal politikalar çok fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. 
Burada temel amaç, öncelikle kendi vatandaşının gıda 
güvenliği ve güvencesini sağlamaktır. Tüm dünya gör-
dü ki sağlık ile birlikte tarım ve gıda salgın sürecinin en 
önemli sektörleridir. Eğer ulusal düzeyde, küresel dü-
zeyde paylaşım temelli önlemler alınırsa süreçten en 
az etkilenecek sektörlerin tarım ve gıda sektörü olacağı 
görülmüştür. Bu süreçte daha korumacı tarım politi-
kaları ve kendine yeterlilik konusu daha fazla gündem 
olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Tarım sektörü, beslenmeyle ilgili tüm maddelerin 
(tarımsal ürünler, su ürünleri, maden suları, mayalar, 
orman ürünleri vb.) insan ve hayvan beslenmesinde 
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak (hammad-
de) kullanılmak üzere işlenmesine, hazırlanmasına ve 
son tüketiciye sunulmasına ilişkin tüm işlemleri içeren 
geniş istihdam alanına sahip bir sektördür. Covid-19 
pandemisinin, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinden, 
hasat edilmesine, lojistik hizmetlerinden son tüketici-
ye ulaştırılmasına kadar tarım sektörüne olumsuz et-
kileri olmuştur. Hastalığın bulaş riskinin yüksek olması 
da gıda güvenliği noktasında tüketicilerin daha hassas 
olmasına neden olmakla beraber sınırların kapatılması 
ile gıda temininde arz talep dengesizlikleri yaşanmış-

• Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılayı 150 mil-
yar ABD dolarına çıkarmak

• Tarım ürünü ihracatını 40 milyar ABD do-
larına yükseltmek

• Tarımsal üretimde en büyük beş ülkeden 
biri haline gelmek

• Sulanabilir alanı 5,4 milyon hektardan 8,5 
milyon hektara çıkarmak

• Balıkçılık alanında AB ile karşılaştırıldığın-
da birinci sıraya yerleşmek
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ile gıda temininde arz talep dengesizlikleri yaşanmış-

• Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılayı 150 mil-
yar ABD dolarına çıkarmak

• Tarım ürünü ihracatını 40 milyar ABD do-
larına yükseltmek

• Tarımsal üretimde en büyük beş ülkeden 
biri haline gelmek

• Sulanabilir alanı 5,4 milyon hektardan 8,5 
milyon hektara çıkarmak

• Balıkçılık alanında AB ile karşılaştırıldığın-
da birinci sıraya yerleşmek
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tır. Covid-19’un Türkiye’de görüldüğü günden itibaren 
Tarım ve Orman Bakanlığımız coronavirüs tedbirleri 
kapsamında birçok tedbirler almıştır. Bakanlığımızdan 
yapılan yazılı açıklamada, Sayın Bakanımız Bekir Pak-
demirli’nin talimatları doğrultusunda Covid-19’a karşı 
tedbirler artırılarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla 
ilk andan itibaren koordineli çalışma yürütüldüğü be-
lirtilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde, Covid-19 değer-
lendirme ve takip çalışmalarını yürütmek üzere çalış-
ma grubu oluşturulduğu ve çalışmaların 7 gün 24 saat 
teyakkuz halinde sürdürülmektedir.

Pandeminin başlangıcından itibaren, gıda endüstri-
si ile yakın temas içinde olma, perakende sektörünün 

stok seviyelerinin arttırılması, mevsimlik işçilerin ula-
şım ve yaşam koşullarının düzenlenmesi ve benze-
ri birçok gerekli önlem alınmıştır. Öte yandan salgın, 
online pazarlama yöntemlerini kullanmanın önemini 
ortaya çıkarmış, Bakanlığımız da bu doğrultuda Dijital 
Tarım Pazarı (DİTAP) projesini başlatmıştır. 

Gıda, gezegenimizle aramızdaki en önemli bağdır. 
Kültürümüzde de gıda kutsal bir yere sahiptir; hayat-
ta kalabilmemiz ve sağlıklı bir şekilde neslimizi devam 
ettirebilmemiz, gıda kaynaklarının sürdürülebilir olma-
sına bağlıdır. Hayatımızda bu kadar önemli bir yere sa-
hip olan gıdaya, üretirken, taşırken, işlerken tüketirken 
hakettiği değeri vermeliyiz.
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Gıda, gezegenimizle aramızdaki en önemli bağdır. Kültürümüzde de gıda kutsal bir yere sahiptir; 
hayatta kalabilmemiz ve sağlıklı bir şekilde neslimizi devam ettirebilmemiz, gıda kaynaklarının 
sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip olan gıdaya, üretir-
ken, taşırken, işlerken tüketirken hakettiği değeri vermeliyiz.
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TÜRKİYE’DE İSRAFSIZ MUTFAK İÇİN

1. Türkiye’de israfsız mutfak için nereden 
başlayabiliriz?

Gıdalar, üretim aşamasından tüketilinceye kadar 
hem miktar olarak hem de kalite yönünden kayıplara 
uğramaktadır. Elde edilen verilere göre gıda kayıp ve 
israfının % 56’sının gelişmiş ülkelerde, geriye kalan % 
44’lük kısmının ise gelişmekte olan ülkelerde yaşandığı 
belirlenmiştir.

Gıda kayıpları daha çok gelişmekte olan ülkelerde 
görülmektedir. Bu ülkelerdeki kayıplar üretim, işleme, 
saklama, pazarlama ve dağıtım aşamalarındaki altya-

pı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Düşük gelirli olan 
ülkelerdeki gıda kayıplarının yüzde 95’i, besin tedarik 
zincirinin erken aşamalarında istenmeden oluşan ka-
yıplardır. Bu durum hasat tekniği, depolama imkânı ve 
soğutma sistemlerindeki kısıtların yanı sıra paketleme 
ve pazarlama sistemlerindeki aksaklıklardan da kay-
naklanmaktadır. Orta ve yüksek gelirli ülkelerdeki ka-
yıplar ise daha çok gıda zincirinde yer alan aracılar ara-
sındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
Üretici-satıcı anlaşmaları, toptan alımlar, son tüketim 
tarihinin geçirilmesi gibi kayıplarda burada önemli rol 
oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde gıda kaybından ziya-
de gıda israfı öne çıkmakta, israf perakende ve tüketim 

İsraf, Türk Dil Kurumu’nda “gereksiz yere 
para, zaman, emek vb. harcama, savurgan-
lık” olarak tanımlanmaktadır. Gıda açısından 
bakıldığında Dünya Gıda ve Tarım Örgütü bu 
kavramı “insan tüketimi için üretilen gıda-
ların tüketilmeye uygun kısımlarının besin 
değerlerinde ve miktarlarındaki azalma” ola-
rak tanımlamaktadır. Dolayısıyla gıdada israf 
insan tüketimine uygun gıdaların ihtiyaçtan 
fazlasının alınması ile başlayıp, bu fazlalığın 
kullanılmadan çöpe atılması, uygun zaman-
da işlenmemesi, hayvanlara yem olarak veril-
mesi gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. Mut-
faklardaki gıda israfının boyutu günümüzde 
oldukça artış göstermektedir. Birleşmiş Mil-
letler ’in 2021 Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na 
göre dünya üzerinde her yıl 931 milyon ton 
gıda israf edilmektedir. Bu israfın % 61’i ise 
evlerde gerçekleşmektedir. Raporda Türki-

ye’nin durumuna bakıldığında yılda yaklaşık 
7,7 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtil-
mektedir. Bu durum Türkiye’de kişi başına 
yıllık 93 kg gıdanın israf edildiği anlamına 
gelmektedir. Dünya genelindeki oranlara ba-
kıldığında Türkiye yılık toplam israf yapan ilk 
20 ülke arasında yer alırken, kişi başına israf 
edilen gıda miktarı bakımından 3. sırada yer 
aldığı tespit edilmektedir. Öte yandan rapor-
da yer alan Türkiye’ye ait verilerin, veri yeter-
sizliği sebebiyle, çoğunun tahmine dayandığı 
belirtilmektedir. Bu doğrultuda evlerde ger-
çekleşen gıda israfı miktarı düşünüldüğünde 
Türkiye’ de israfsız mutfak kavramının önemi 
oldukça yüksektir. Türkiye’de israfsız mutfak 
için nereden başlanmalı, gıda alım ve tüke-
tim sürecinde nelere dikkat edilmeli ve israfa 
yönelik toplumsal farkındalık nasıl oluşturu-
labilir gibi konulara dikkat çekilmiştir.
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aşamalarındaki gıdalarda meydana gelmektedir. 

Gıda kaybını şöyle tanımlayabiliriz; insan tüketimi 
için üretilmiş olan yenebilir gıdaların arz zinciri aşa-
malarından herhangi birinde meydana gelen miktar 
azalmalarını ya da kalite kayıplarını ifade etmektedir. 
Bu kayıplar, tarladan sofraya tüm arz zinciri boyunca 
oluşmaktadır. Gıda kayıplarının ortaya çıktığı aşamalar 
tarlada üretim aşaması (bu noktada iyi tarım uygula-
malarının önemini göz ardı etmemek gerekir), hasat 
sonrası harmanlama ve depolama, işleme (sanayi te-
sislerinde veya evde), dağıtım (piyasa) ve tüketim hal-
kaları şeklinde sıralanabilmektedir.

Gıda israfı, insan tüketimi için güvenilir ve besleyici 
olan yiyeceklerin atılması veya alternatif (gıda dışı) kul-
lanımını ifade etmektedir.

Gelişmiş ülkelerde satın alınan gıda maddelerinin 
üçte biri evsel atık olarak israf edilmektedir. Bu kayıp 
oranları tahıl ve baklagillerde toplam üretimin % 15’i, 
meyve ve sebzelerde % 35’i hatta daha yüksek oranlar-
da olabilmektedir.  

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın 2019 da yapmış ol-
duğu çalışmada Türkiye’deki gıda israfının durumu şu 
maddelerle ifade edilmiştir:

• Türkiye’de yılda israf edilen gıda miktarı 26 mil-
yon tondur. Bu miktar 214 milyar Türk Lirası’na kar-
şılık gelmektedir. 

• Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton mey-
ve ve sebzenin yüzde 25-40’ı kaybolmaktadır veya 
israf edilmektedir. 

• İsraf konusunda iyimser tahminle TÜBİTAK 
tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen 

sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 mil-
yar Türk Lirası değerindedir. Bu miktar, Türkiye’nin 
toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından 
fazladır. 

• Türkiye’de günde 4.9 milyon ve yılda 1.7 milyar 
ekmek israf edilmektedir.

2. Türkiye’de israfsız mutfak için marketten 
sofraya nelere dikkat etmeliyiz? Değiştirmemiz 
gereken alışkanlıklarımız nelerdir?

Gıda kayıp ve israf sorununu çözmek için kurum-
ların tek başına hareket etmesi yeterli olmayacaktır. 
Konu ile ilgili tüm tarafların ve tüzel kişiliklerin işbirli-
ği yapmasının gerektiği düşünülmüştür. FAO’nun yanı 
sıra IFAD, OECD gibi kuruluşlar ve BM Çevre Progra-
mı (UNEP) gibi programların gerçekleştirdiği projelerle 
gıda kayıplarını önleme çalışmaları yapılmaktadır. 

AB’de gıda israfının % 70’i hane halkı, yiyecek-içecek 
hizmet sektörü ve perakende satış yapan işletmelerde 
ortaya çıkmaktadır. Tarımsal üretim ve gıdaya işleme 
sektörlerinde ortaya çıkan gıda kaybı ise kalan % 30’u 
oluşturmaktadır.

FAO verilerine göre Türkiye’de tarımsal üretim son-
rası aşamada orta seviyelerde gıda kaybından bahsedil-
mektedir. Gıda israfının ise maksimum % 5’inin tüketim 
ve hane halkı aşamasında gerçekleştiği bildirilmektedir.

Ekmek en fazla israfa konu olan gıda maddelerin-
dendir. Bu nedenle ekmek israfını önlemeye yönelik bir 
takım çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Afişlendir-
me çalışmaları, bayat ekmek değerlendirme kursları, 
bayat ekmekli tatlılar yarışmaları gibi bazı yöntemler-
den bahsedilmektedir.
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İsrafın Önlenebilmesi İçin Marketten Sofraya 
Alınması Gereken Önlemler:

-Marketten satın alma aşaması: Öncelikle bir 
alışveriş listesinin olması, mümkün olduğunca listeye 
sadık kalınması önemlidir ki bu sayede ihtiyaç fazlası 
ürün satın alınmayacaktır. Satın alma sırasında etiket 
bilgileri mutlaka okunmalı. Tedarik zinciri aşamasında 
bozulan gıdalardan uzak durulmalı. Tüketicilerin gıda 
maddelerini satın aldıktan sonra tüketmesi, çöpe ata-
rak israf etmemesi önemlidir.

-Depolama aşaması: Gıda maddelerinin muhafaza 
koşulları çerçevesinde kuru ve serin bir yerde muhafa-
za edilmesi gerekenlerle buzdolabı/derin dondurucu 
ısısında muhafaza edilmesi gerekenler ayrılarak uygun 
şekilde depolanmalı. Eski ürünle yeni ürün birbirine ka-
rıştırılmamalı, ilk satın alınanın kullanımına öncelik ve-
rilmeli. Buzdolabı içerisindeki bölmelendirmeye (seb-
zelik, şarküteri ürünleri vb.) uygun şekilde malzeme 
yerleşimine dikkat edilmeli.

-Pişirme aşaması: Aile birey sayısı doğrultusunda 
bir planlama yapılarak pişirilecek miktar belirlenme-
li, yemek malzemelerinin ön hazırlık sürecinde atık 
miktarı minimize edilmeli, pişirilen yemek hemen tü-
ketilmeyecekse uygun koşullarda muhafaza edilmeli, 
yemeğin ısıtılması gerektiğinde tüketilecek miktar ka-
darı ısıtılmalı, artan ve kısa sürede tüketilmesi planlan-
mayan yemek derin dondurucuda muhafaza edilebilir. 
Öğünlerde yemek çeşitliliği konusunda bonkör olun-
mamalı. Dengeli beslenmeyi göz önünde bulundura-

rak planlama yapılmalı.

-Tüketim (sofra) aşaması: Aile bireylerinin tüke-
teceği kadar yemeği tabağına alması bu aşamadaki is-
rafı minimize edecek önemli bir noktadır.

Bu ve benzeri tedbirlerle öncelikle gıdaların is-
raf edilebilirliğinin engellenmesi gerekmektedir. Yani 
bayatlayan ekmeği israf etmemek için farklı ürünlere 
dönüştürmek yerine ekmeğin bayatlamasına fırsat ver-
memek gerekir. Bunun için neler yapılabilir? Satın alma 
aşamasında doğru miktar tespiti, tüketim aşamasında 
artan miktar için doğru muhafaza tekniklerinin uygu-
lanması, bir buzdolabı ya da derin dondurucu pratik bir 
çözüm olacaktır.

3. Mutfakta kalan gıdalar nasıl 
değerlendirilmelidir?

Özellikle israf edilme olasılığı bulunan güvenli ve 
besleyici gıdaların hayvanların tüketimine sunulma-
sı gibi çeşitli şekillerde değerlendirilmesi yerine insan 
beslenmesinde kullanılması önemlidir. Bu nedenle 
marketten sofraya çeşitli aşamalarda kalan gıdaların 
değerlendirilmesi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebi-
lir. Bu yöntemlerden en can alıcı olanı uygun gıdaları 
derin dondurucuda muhafaza etmektir. Örneğin mantı 
yapılırken iç arttığında ya da hamur arttığında uygun 
bir şekilde ambalajlayarak derin dondurucuda sakla-
mak mümkündür. Kurutma, salamura etme, sirke/turşu 
gibi ürünler elde etmek üzere fermente etme gibi yön-
temler çeşitli ürünler için kullanılabilir. 
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ürün satın alınmayacaktır. Satın alma sırasında etiket 
bilgileri mutlaka okunmalı. Tedarik zinciri aşamasında 
bozulan gıdalardan uzak durulmalı. Tüketicilerin gıda 
maddelerini satın aldıktan sonra tüketmesi, çöpe ata-
rak israf etmemesi önemlidir.

-Depolama aşaması: Gıda maddelerinin muhafaza 
koşulları çerçevesinde kuru ve serin bir yerde muhafa-
za edilmesi gerekenlerle buzdolabı/derin dondurucu 
ısısında muhafaza edilmesi gerekenler ayrılarak uygun 
şekilde depolanmalı. Eski ürünle yeni ürün birbirine ka-
rıştırılmamalı, ilk satın alınanın kullanımına öncelik ve-
rilmeli. Buzdolabı içerisindeki bölmelendirmeye (seb-
zelik, şarküteri ürünleri vb.) uygun şekilde malzeme 
yerleşimine dikkat edilmeli.

-Pişirme aşaması: Aile birey sayısı doğrultusunda 
bir planlama yapılarak pişirilecek miktar belirlenme-
li, yemek malzemelerinin ön hazırlık sürecinde atık 
miktarı minimize edilmeli, pişirilen yemek hemen tü-
ketilmeyecekse uygun koşullarda muhafaza edilmeli, 
yemeğin ısıtılması gerektiğinde tüketilecek miktar ka-
darı ısıtılmalı, artan ve kısa sürede tüketilmesi planlan-
mayan yemek derin dondurucuda muhafaza edilebilir. 
Öğünlerde yemek çeşitliliği konusunda bonkör olun-
mamalı. Dengeli beslenmeyi göz önünde bulundura-

rak planlama yapılmalı.

-Tüketim (sofra) aşaması: Aile bireylerinin tüke-
teceği kadar yemeği tabağına alması bu aşamadaki is-
rafı minimize edecek önemli bir noktadır.

Bu ve benzeri tedbirlerle öncelikle gıdaların is-
raf edilebilirliğinin engellenmesi gerekmektedir. Yani 
bayatlayan ekmeği israf etmemek için farklı ürünlere 
dönüştürmek yerine ekmeğin bayatlamasına fırsat ver-
memek gerekir. Bunun için neler yapılabilir? Satın alma 
aşamasında doğru miktar tespiti, tüketim aşamasında 
artan miktar için doğru muhafaza tekniklerinin uygu-
lanması, bir buzdolabı ya da derin dondurucu pratik bir 
çözüm olacaktır.

3. Mutfakta kalan gıdalar nasıl 
değerlendirilmelidir?

Özellikle israf edilme olasılığı bulunan güvenli ve 
besleyici gıdaların hayvanların tüketimine sunulma-
sı gibi çeşitli şekillerde değerlendirilmesi yerine insan 
beslenmesinde kullanılması önemlidir. Bu nedenle 
marketten sofraya çeşitli aşamalarda kalan gıdaların 
değerlendirilmesi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebi-
lir. Bu yöntemlerden en can alıcı olanı uygun gıdaları 
derin dondurucuda muhafaza etmektir. Örneğin mantı 
yapılırken iç arttığında ya da hamur arttığında uygun 
bir şekilde ambalajlayarak derin dondurucuda sakla-
mak mümkündür. Kurutma, salamura etme, sirke/turşu 
gibi ürünler elde etmek üzere fermente etme gibi yön-
temler çeşitli ürünler için kullanılabilir. 
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4. Türkiye’de misafir ağırlama kültürünü, israfa 
kaçmadan nasıl yaşatabiliriz?

Her ne kadar büyük şehirlerde misafir ağırlama kül-
türü azalsa da ya da evde ağırlama yerine restoranlarda 
ağırlama halini alsa da kırsalda bu gelenek hala devam 
etmektedir. Burada önemli olan misafir menü çeşitli-
liğinin kısıtlanması, misafirin tüketeceği kadar yemek 
almasına müsaade edilmesi, fazlası için ev sahibinin 
zorlamaması, kalan yemeklerin daha sonra tüketilebil-
mesi için uygun kaplara konarak ağzı kapalı bir şekilde, 
uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi israfı azaltacaktır.

5. Tüketici düzeyinde israfa dikkat çekmek ve 
farkındalığı artırıp, israfı azaltmak için neler 
yapılmalı?

• Kamu spotları ile dikkat çekilmeli.

• Gıda israfı ile ilgili akademik çalışmalar 
yapılmalı.

• Dünyada konu ile ilgili çalışan örgütler 
ile işbirliği yapılmalı.

• Gıda israfı ile ilgili düzenli veri toplan-
malı.

• MEB müfredatında yer verilmeli.

• Basın-yayın, sosyal medya aracılığıyla 
popüler kişiler israfı engellemeye yönelik 

mesajlar vermeli.

• Çeşitli kanallarda yer alan yemek programla-
rında devlet politikası olarak “israfsız mutfak uygu-
lamaları” çerçevesinde üretimler yapılması teşvik 
edilmeli.

• İhtiyaç olduğu kadar satın alınmalı. 

• İsraf ile ilgili medyada açıklamalar yapılmalı.

• Meyve-sebze gibi raf ömrü kısa olan ürünlerin 
küçük miktarlarda satın alınması teşvik edilmeli.

• Yemek porsiyonları küçültülerek talep halinde 
ilave edilmeli.
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FAO ile işbirliğiyle yürütülen “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” Kampanyası 
kapsamında, 81 ilde düzenlenecek Gıdanı Koru Mutfağı etkinlikleriyle, 
tüketiciler hem gıda israfı hakkında bilgilendirilecek hem de farklı yöresel 
tarifler ile yemek yapma pratiklerini geliştirecek.

GIDANI KORU MUTFAĞI,
81 iL’i DOLASACAK!

B
M Çevre Programı’nın (UNEP) geçen ay yayım-
lanan “Gıda İsrafı Endeksi Raporu 2021“e göre, 
israfın yüzde 61’i hane halkında gerçekleşiyor. 
Tüketicinin farkındalığının arttırılması ve gıdayı 

tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişimi ger-
çekleştirebilmesi israf ile mücadelede hala önemli paya 
sahip.

“Türkiye’de İsrafsız Mutfak” Paneli

Bu amaçla, 01 Nisan 2021 tarihinde, Gıdanı Koru 
kampanyası ile tüketicilere nasıl daha net ve etkili me-
sajların verilebileceğini tartışmak üzere, “Türkiye’de İs-
rafsız Mutfak” paneli düzenlendi. Panel, Tarım ve Or-
man Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşla-
rından yaklaşık 600 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi.

Ev sahibi olarak, açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Mü-
dürü Aylin Çağlayan Özcan, konuşmasında gıda kaybı 

ve israfı, sadece gıdanın değil, üretiminde kullanılan 
toprak, su, enerji ve diğer girdilerin de israfı anlamına 
geldiğinin halka doğru bir şekilde anlatılması gerekti-
ğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Türki-
ye’de İsrafsız Mutfak için düzenlediğimiz panelde, Gı-
danı Koru Mutfağı etkinliklerinde tüketicilere iletilmek 
üzere kıymetli çıktılar, mesajlar almayı ve “Gıdanı Koru 
Mutfağı” aracılığıyla tüketicilerimize ulaştırmayı hedef-
liyoruz. Umuyorum ki, panelin sonunda buradan yeni 
şeyler öğrenerek ayrılacağız ve öğrendiklerimizi, ülke-
mizde gıda israfını azaltmak, gıdamızı koruyup sofra-
mıza sahip çıkmak için herkesle paylaşacağız.”

Açılış konuşmalarının devamında, FAO Türkiye Kı-
demli Program Destek ve Proje Koordinatörü Mehmet 
Tarakçıoğlu, “Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, 
Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı’nın başarılı olması tüketicide davranış 
değişikliğinin gerçekleştirilmesini de elzem kılıyor. Yak-
laşık bir yıldır devam eden Gıdanı Koru Kampanyası, 
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mıza sahip çıkmak için herkesle paylaşacağız.”

Açılış konuşmalarının devamında, FAO Türkiye Kı-
demli Program Destek ve Proje Koordinatörü Mehmet 
Tarakçıoğlu, “Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, 
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değişikliğinin gerçekleştirilmesini de elzem kılıyor. Yak-
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kamuoyunda gıda israfının sebep ve sonuçları hakkın-
da farkındalık yaratmayı ve halkı israfı azaltmak için ha-
rekete geçirmeyi amaçlıyor” dedi.

Gıdanı Koru Mutfağı Etkinlikleri

“Çöpe giden her gıda, gelecek nesillerin hakkını ye-
mekle eş değer”

Açılış konuşmaları sonrasında gerçekleşen panelde 
“Türkiye’de israfsız mutfak için neler yapılmalı?” soru-
sunun cevabı arandı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Aziz Ekşi’nin moderatörlüğünde gerçekleşen pane-
le, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Fügen DURLU ÖZKAYA, Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümit SORMAZ, FAO Destekçisi, 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara KOÇAK, Ankara Ra-
disson Blu Şefi Uğur GÖMEÇ ve Antalya Barut Hotel 

Şefi Özkan ŞEN panelist olarak katılım sağladı ve çok 
değerli katkılarda bulundu. 

Panelde söz alan beslenme uzmanı ve kampanya-
nın aktif destekçisi Dilara Koçak, “Gıda israfının sosyal, 
çevresel ve ekonomik boyutları acil tedbir almayı ge-
rektiriyor. Açlığa son verilmiş bir dünya için gıda israfını 
azaltmak ve bu konuda farkındalık yaratmak hepimizin 
görevi. Çöpe giden her gıda gelecek nesillerin hakkını 
yemek ile eş değer.” dedi. 

Kapanış konuşmasında, Tarım ve Orman Bakan-
lığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı A. Vol-
kan GÜNGÖREN, panelistlere ve tüm katılımcılara te-
şekkürlerini iletti ve kamu otoritesi olarak gıda kaybı 
ve israfı konusunda herkesin sesini duyarak hareket 
edilmesi gerektiğini, tek bir pencereden bakılmaksızın 
konu hakkında verilecek kararlarda tüm paydaşların 
görüşlerinin alınmasının kampanyayı en üst seviyeye 
ulaştırmada önemli olduğunu vurguladı.
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İ
nsan tüketimi amacıyla üretilen gıda-
nın yaklaşık üçte birine karşılık gelen 1,3 
milyar ton/yıl gıda kayba uğramakta ya 
da israf edilmekte; bu da sosyal, ekono-

mik ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. 
Gıda kayıpları ve israfının azaltılması, gele-
cekte gıda güvenliğimizi ve beslenmemizi 
desteklemek için önemli bir adım olacaktır. 
Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Ba-
kanlığınca gıda kaybı ve israfı hakkında ka-
muoyunun farkındalığını arttırmak, gıda te-
darik zincirindeki tüm katılımcıları harekete 
geçirmek için 2020 Yılında “Gıdanı Koru”  
ulusal kampanyası başlatılmıştır.

Tüketicilerin; etkin satın alma planlaması 
yapılmaması nedeniyle fazla ürün almaları, 
“Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” ve “Son Tü-
ketim Tarihi” arasındaki farkı bilmemeleri, 
depolama yetersizliği, fazla porsiyon hazır-
lama ve yiyeceklerin nasıl daha verimli tü-

ketileceği/kullanılacağı (örneğin, artanları 
atmak yerine başka tarifler için kullanma) 
hakkındaki bilgi eksiklikleri gıda israfına ne-
den olmaktadır.

Diğer aktörlerin müdahaleleri ve çeşit-
li faktörler tüketici davranışını etkilerken, 
hane halkı gıda israfının azaltılmasında 
önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu ne-
denle, gıda israfını önlemenin ve azaltma-
nın yolları hakkında bilgi sağlamak ve uy-
gun bir ortam yaratmak, konuyu hane halkı 
düzeyinde ele alırken öncelikli eylemlerden 
olmalıdır. Bu nedenle Konak İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce “Gıdanı Koru”  ulusal 
kampanyasına katkı sağlamak amacıyla ev 
hanımlarının tüketici boyutunda gıda güve-
nilirliği ve gıda israfı konusunda bilinçlen-
dirilmesi, katılımcıların atölyede farklı ye-
mekler pişirerek keyifli zaman geçirmeleri, 
yemek pratiklerini geliştirmeleri ve yerel/
yöresel tariflerin sürdürülebilirliğinin sağ-

GIDANI KORU
MUTFAK ATÖLYELERİ
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Orman Müdürlüğünce “Gıdanı Koru”  ulusal 
kampanyasına katkı sağlamak amacıyla ev 
hanımlarının tüketici boyutunda gıda güve-
nilirliği ve gıda israfı konusunda bilinçlen-
dirilmesi, katılımcıların atölyede farklı ye-
mekler pişirerek keyifli zaman geçirmeleri, 
yemek pratiklerini geliştirmeleri ve yerel/
yöresel tariflerin sürdürülebilirliğinin sağ-
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lanması amacıyla 2021 yılı boyunca sürecek 
“Gıdanı Koru Mutfak Atölyeleri” projesi ha-
yata geçirildi.

Atölyelere Konak İlçesinde bulunan farklı 
mahallelerin muhtarları da dahil olmak üzere 
12’şer ev hanımı katılmaktadır. Pandemi göz 
önünde bulundurularak kontenjan sınırlı tu-
tulmakta, maske, mesafe, hijyen kurallarına 
uyularak katılımcıların HES kodu sorgulan-
maktadır. Projeye İzmir Ticaret Odası gıda 
ve sarf malzemesi (ayni), Gastronomi Marka 
Akademisi de bedelsiz yer ve ekipman deste-
ği sağlamaktadır.

Gıdanı Koru Mutfak Atölyelerinin ilki 10 
Şubat 2021 tarihinde “Dünya Bakliyat Gü-
nü”nde gerçekleştirildi. MasterChef yarışma-
cılarından eğitmen şef Rıfat YURTTAŞ’ın an-
latımı ile ev hanımlarınca atölyede gelenek-
sel yemeklerimizden ”Keşkek” 
pişirildi. İkincisi 17.03.2021 ta-
rihinde yerli ve yabancı turist-
lerin uğrak noktası Alsancak 
Dostlar Fırını ve Çelebi Kardeş-
ler Unlu Mamulleri firmaları-
nın üretim şeflerinin de katılı-
mı ile gerçekleştirildi. Atölyede  
“Coğrafi İşaretli İzmir Boyozu” 
ve yine İzmir ile özdeşleşmiş 
“İzmir Bomba Tatlısı” yapıldı. 
Üçüncü atölye 08.04.2021 tari-
hinde bu kez Swissotel Büyük 
Efes oteli şeflerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Ramazan’a has 
güllaç ve evlerde bulunan ol-
gunlaşmış sebzelerin sos ola-
rak değerlendirilebileceği el 
yapımı makarna hazırlandı. 

23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı Rama-
zan ayına denk geldiği için 
12.04.2021 tarihinde G20 zir-
vesinde de bulunan dünya-
ca ünlü şef Aydın DEMİR’in 
İstanbul’dan gelerek katılımı 
ve Migros Tic. A.Ş. nin malze-
me desteği ile çocuklara yö-
nelik 4. bir atölye düzenlendi. 
11 çocuk anneleri ile birlikte 
atölyede bayat ekmek, meyve 
sebze kabukları ve yeşillik sap-
larını değerlendirerek yöresel 
yemeklerden lokum pilavı ve 
portakal kabuklu kek hazır-
ladılar, çocuklara gıda israfı 
ve önlenmesinin öneminden 
bahsedildi.

5. atölye 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 
göz önünde bulundurularak 18 Mayıs 2021 
tarihinde Double Tree By Hilton Şefi Olcay 
KAYGUSUZ ile Urla ve Menemen’den gelen 
çiftçi kadınlarımız ile gerçekleştirildi. Atöl-
yede geleneksel ürünlerimizden perde pilavı 
ve ali nazik yapıldı.

Her atölyede pişirme ve tadım sonrası İlçe 
Müdürlüğü teknik personelince gıda israfı-
nın tüketici boyutunda önlenmesine yönelik 
uygulamalar, güvenilir gıda, gıda etiketi oku-
ma, son tüketim/tavsiye edilen tüketim tari-
hi farklılığı, gıdaların muhafaza koşullarında 
dikkat edilecek hususlar, organik ürün, akıllı 
alışveriş, evde organik gübre yapımı konu-
larında farkındalığı arttırmak için eğitim ve-
rilmektedir. Ayrıca ev hanımlarına “Gıdanı 
Koru” Ulusal Kampanyası tanıtılmaktadır.
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COVİD -19’UN TARIMSAL 
ÜRETİME ETKİSİ  

ÖZET

Bu çalışma dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 pandemisi sebebiyle ülkelerin 
ekonomilerini ve tarımsal üretimini na-
sıl etkileyeceğini analiz etmek amacıyla 
yapılmıştır. Pandeminin Çin’de çıkışı ile 
Türkiye’ye gelişi arasında üç ay gibi bir 
süreç geçmiş olması ve ilk vakanın 11 
Mart’ta görülmesiyle birlikte hükümetin 
bazı kısıtlayıcı tedbirler almasını zorunlu 
kılan, Covid-19’un çok hızlı yayılım gös-
termesi oldu. Tabii bu tedbirler bütün 
sektörlerde üretimin aksamasına sebe-
biyet verdi. Bu kısıtlardan tarım da nasi-
bini aldı. Gıda üretiminin sağlanması ve 
bu zincirin kopmaması için, çiftçilere ve 
tarımda çalışan işçilere pandemi sebe-
biyle getirilen kısıtlarda bazı muafiyet-
ler getirildi. Ancak bazı bölgelerde ekim 
zamanının geçmesi, tarımsal üretimde 
azalmalara neden olacak, yeterli üretim 
olmadığından önümüzdeki süreçte ta-
rımsal ürünlerde yetersizlik olacaktır.  

Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına al-
dığından, hastalığın aşı çalışmaları bir-
çok ülkede hala devam ederken ve kesin 
sonuç alınıncaya kadar bütün ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye de tedbirleri sürdür-
mek zorunda kalmaktadır. Günlük ya-
şamda ve çalışma hayatında kademeli 
geçişler söz konusu olsa da hem tarım-
da hem de sanayide çalışanlar sürekli bir 
risk ve tehdit altında bulunmaktadır. Bu 
risk ve tehditler bir süre daha tarımsal 
üretimi sanayiyi ve iş verimliliğini olum-
suz etkilemeye devam edecek gibi gö-
rünmektedir. Bu olumsuzlukları elemine 
edebilmek için hükümetin ve vatandaşın 
birlikte ortak çözüm üreterek, üretimi 
gerçekleştirmesi ve halkın sağlıklı gıda-
ya ulaşmasını sağlaması gerekmektedir.

Çiftçilerin ve tarımda çalışan işçile-
rin can güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin, 
koruyucu önlemlerin alınması, Covid-19 
testlerinin yapılması ve gerekli izolas-
yonların sağlanarak güvenli çalışma 
ortamının, güvenli gıda üretiminin sağ-
lanması, ülke nüfusunun beslenmesi ve 
ekonomisi için oldukça büyük bir öne-
me sahiptir.

Doç. Dr. Ehlinaz TORUN KAYABAŞI 
Kocaeli Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Tarım Ekonomisi Bölümü
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GİRİŞ

Tarımsal üretim insanlık tarihinin en eski üretim 
faaliyeti olması yanı sıra dünyanın ilk ve köklü politi-
kaları da yine tarım alanında geliştirilmiştir. Geçmiş-
ten günümüze insanların sosyal yaşamlarını değişti-
rip şekillendiren farklı unsurlar, gelişmeler görülür. Bu 
etmenler insanların gündelik hayatındaki alışkanlık-
lardan tutun da toplulukların yapısını, örf ve adetle-
rini, sosyal ve ekonomik alışveriş yapısını kökten de-
ğiştirecek düzeyde olmuştur. Tarım, yaşamın kaynağı 
olması nedeniyle insanlığın varoluşundan bugüne 
büyük önem taşımıştır ve yaşam devam ettiği sürece 
de bu önemini koruyacaktır.

 İlk insan topluluklarında azla yetinme duygusu-
nun karşılığında bolluk duygusu yer alırken, zaman 
içinde üretimini ihtiyaç seviyesinin üzerine çıkarması 
toplumsal tatminsizliğin de başlangıcı olmuştur.

Sadece tüketim ihtiyacını karşılama duygusu, 
yerini modern çağda her koşulda daha fazla üretim 
duygusu almıştır. Bu noktadan itibaren insanın boş 
zamanı azalmaya, hayat amacı sadece tüketim olma-
ya başladı ve bu durum günümüz toplumlarını özet-
lemek için yeterli bir ifade haline geldi. Nihayetinde 
Taş Devri’nden günümüze zorunlu ihtiyaçlar hiç de-
ğişmezken bu ihtiyaçları karşılamak adına yapılan tü-
ketim kalıpları çok değişmiştir. 

Bugünkü tüketim davranışının temelleri tarihsel 
süreçte yavaş yavaş atılmış ve günümüze kadar ulaş-
mıştır. Günümüzde yaşanan Covid-19 salgını nede-
niyle yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi tarımsal 
alanda da bazı değişimler olacaktır. Tarım insanların 
zorunlu ihtiyaçlarının ham maddesi, ana kaynağı ol-

ması sebebiyle bu alanda meydana gelecek değişim-
ler oldukça önem arz etmektedir. 

Tarih, insanlığın yaşadığı zor zamanlarda daima 
sağlık hizmetlerini ve gıdaya erişimi öne çıkardığını 
göstermiştir. Bugün de Covid-19 küresel salgınının 
etkisiyle; tarım gıda zincirinde doğabilecek yeter-
sizlikler ve kopukluklar, çalışan kesimlerde ve küçük 
işletmelerde yaşanan kaçınılmaz gelir düşüklüğü ve 
gıda talebi ve arzındaki değişimlerin yaratacağı hızlı 
fiyat değişkenlikleri nedeniyle gıdaya erişimin aksa-
ması konusunda kaygılar giderek artmaktadır. Bu du-
rum tarımsal üretimin ve tarımda çalışanların önemi-
ni daha da artırmaktadır. Ülke olarak hangi gelişmişlik 
düzeyinde olursanız olun tarımsal üretimde bulun-
mak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Covid-19 sal-
gını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşamın her 
alanında oldukça önemli değişikliklere sebep oldu. 
Sağlıktan tarıma tüm sektörlerde, eğitimden iş haya-
tına her alanda yaşadığımız olağanüstü gelişmelerin 
etkileri önümüzdeki yıllarda görülecektir.

1. SALGINLARIN ÜLKELER ÜZERİNE ETKİSİ

Pandemi dönemlerinde ulusal ve uluslararası hare-
ketlilik kısıtlamasına gidilmektedir. Günümüzde yaşa-
nan Koronavirüs salgını sebebiyle ülkeler hem insan 
hem ticari mal hareketliliğini durdurmak durumunda 
kaldı. Bu durum insanların yaşamlarını sürdürmek 
için zorunlu ihtiyaç mallarına ulaşmayı bir derece 
zorlaştırdı. Özellikle temel ihtiyaç maddelerinde dışa 
bağımlı ithalata dayalı ekonomilerde gıdaya erişim 
zorlaştı.  Dolayısıyla gıda maddelerinin arz talep den-
gesindeki bozulma kısa dönemde fiyatların artmasına 
sebep oldu. Bu fiyat artışı ve yaşanan olumsuzluklar 
tarımsal üretimin önemini ön plana çıkardı.  
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Bu pandemi dönemlerinde hareketlilik sınırlandı-
rıldı. Bu sınırlılık sadece insanların serbest dolaşımı 
açısından geçerli olmadı, birçok temel ihtiyaç mad-
desinin ve özellikle gıda maddelerinin uluslararası 
ve ulusal boyutta hareketliliğini de önemli derecede 
etkiledi. Covid-19 salgını tüm dünyada 18 aydır her 
tür hareketliliği sınırlandırmaktadır ve ne kadar daha 
süreceği belli olmamaktadır. Bu hareket kısıtlamaları 
ülkeleri değişik oranda ve değişik alanlarda olumlu 
veya olumsuz etkilemektedir.

Ülkelerde sosyoekonomik her alanda daralmalar 
söz konusu olurken, gıda maddelerini kendi üreten ve 
kendine yeten ülkeler bu dönemde zorunlu tüketim 
mallarını ulaşımda sıkıntı çekmezken, dışa bağımlı 
olan ülkeler bir yandan Covid-19 salgınıyla mücade-
le ederken bir yandan halkın gıda ihtiyacını karşıla-
mak için çaba göstermek zorunda kalmaktadır. An-
cak ekonomik darboğazda olan ülkeler bu dönemde 
daha çok zor durumda kalmaktadırlar. Dolayısıyla az 
gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelere göre böyle kriz ve 
salgın dönemlerinin sonuçlarını daha ağır bir şekilde 
yaşamaktadırlar.  

Böyle küresel salgınlarda, ülkeler içe kapanmak-
ta ve öncelikli kendi halkının ihtiyaçlarını karşılama 
yoluna gitmektedir. Covid-19 salgınının sonuçları ile 
ilgili belirsizlikler devam ettikçe ülkeler daha agresif 
tedbirler almakta ve öncelikleri değişmektedir. Ülke-
ler ihracat ve ithalatları üzerinde yeni düzenlemelere 
gitmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum bütün 
ülkeler için geçerlidir. Örneğin Rusya buğday ihra-
catçısı bir ülke olmasına rağmen pandemi sürecinde 
buğday ihracatını durdurdu. Ülkeler içe kapanmayı 
tercih ediyor. Özellikle pandeminin uzaması veya ne 
zaman biteceğinin belirsizliği ülkelerin önceliği ken-
di yurttaşları olmakta ve onların gıdaya ulaşması ve 
gıda zincirinin kesilmemesi için gerekli tüm önlemle-
ri azami düzeyde almaya başladı. Ülkeler bir yandan 
virüsle mücadele ederken bir yandan da gıda kıtlığı 
yaşanmaması için bütün olanaklarını seferber ediyor. 
Üretim odaklı politikaların ön plana çıktığı bu dönem-
de dikkat çekici yasaklar da uygulanıyor. Bu yasaklara 
birkaç örnek verecek olursak;

Yıldırım, (2020) pandemi nedeniyle Rusya’nın tahıl 
ihracatını 10 gün süreyle durdurması ve sonrasında 
bunu belli bir kota dâhilinde sürdüreceğini açıkladı-
ğını belirtmektedir. Rusya bir önceki yılın aynı ayına 
göre ihracatını 1 milyon ton azaltarak 34 milyon Ton 
olarak geçekleştirmiştir.

Türkiye de bu süreçte bazı ürünlerde ihracatı özel 
izne bağladı. Aslında fiili olarak yasakladı demek daha 
doğru. Bu ürünler soğan, patates ve limon. Soğan 
ve patatesle ilgili karar bu yılın hemen başında alın-
dı. Türkiye, ocak ayı başında stoklarına bakarak, tek-
rar ithalat yapmamak için ihracata sınırlama getirdi. 
Limon ihracatına ilişkin sınırlama ise yeni. İhracatçı 
Birliklerinin üyelerine yaptıkları duyuruya göre ağus-
tos ayına kadar limon ihracatı özel izne bağlandı. Yine 
stok durumuna bakılarak ve limonun C vitamini içe-
riği nedeniyle Koronavirüse karşı tüketiminin artma-
sı, yoğun talep görmesi nedeniyle limon ihracatı fiili 
olarak durduruldu.

Salgınlar, kıtlıklar ve benzeri zor zamanlarda yurt-
taşlar, devletle aralarındaki toplumsal sözleşmenin 

kasadan çıkarılmasını ve devletten tek başlarına başa 
çıkamayacakları bu durumları en iyi biçimde yönet-
mesini, kendilerinin ve sevdiklerinin zor zamanları 
en az hasarla atlatmasını sağlamasını bekler. Bu haklı 
beklenti, yurttaşların toplumsal sözleşmede kendile-
rine düşen vergi ödemek, bir arada yaşamayı müm-
kün kılan bir dizi kurala ve sınırlamalara uymak, top-
luma katkıda bulunmak gibi görevlerine karşılık, aynı 
sözleşmede devlete düşen sorumluluğun en adil ve 
en etkili biçimde yerine getirilmesi talebidir. Zor za-
manlar, devletlerin gücünün, aklının ve vicdanının 
test edildiği ve tarih önünde hesap verebilirliğinin ka-
çınılmaz hale geldiği zamanlardır. 

2019 Aralık ayından günümüze kadar geçen sü-
reç hem ülkeler hem yurttaşlar açısından oldukça 
zorlu bir süreç oldu. Bu süreçte pandemi nedeniyle 
yaşanan can kayıpları, işini ve işyerlerini kaybeden, 
ekonomik olarak zorlanan insanlar ve pandeminin 
insanlar üzerinde yarattığı psikolojik etkiler sebebiyle 
intihara varan pek çok olumsuz etkileri gördük. Ülke-
miz ve dünya üzerinde pandeminin etkisi hala devam 
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le ederken bir yandan halkın gıda ihtiyacını karşıla-
mak için çaba göstermek zorunda kalmaktadır. An-
cak ekonomik darboğazda olan ülkeler bu dönemde 
daha çok zor durumda kalmaktadırlar. Dolayısıyla az 
gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelere göre böyle kriz ve 
salgın dönemlerinin sonuçlarını daha ağır bir şekilde 
yaşamaktadırlar.  

Böyle küresel salgınlarda, ülkeler içe kapanmak-
ta ve öncelikli kendi halkının ihtiyaçlarını karşılama 
yoluna gitmektedir. Covid-19 salgınının sonuçları ile 
ilgili belirsizlikler devam ettikçe ülkeler daha agresif 
tedbirler almakta ve öncelikleri değişmektedir. Ülke-
ler ihracat ve ithalatları üzerinde yeni düzenlemelere 
gitmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum bütün 
ülkeler için geçerlidir. Örneğin Rusya buğday ihra-
catçısı bir ülke olmasına rağmen pandemi sürecinde 
buğday ihracatını durdurdu. Ülkeler içe kapanmayı 
tercih ediyor. Özellikle pandeminin uzaması veya ne 
zaman biteceğinin belirsizliği ülkelerin önceliği ken-
di yurttaşları olmakta ve onların gıdaya ulaşması ve 
gıda zincirinin kesilmemesi için gerekli tüm önlemle-
ri azami düzeyde almaya başladı. Ülkeler bir yandan 
virüsle mücadele ederken bir yandan da gıda kıtlığı 
yaşanmaması için bütün olanaklarını seferber ediyor. 
Üretim odaklı politikaların ön plana çıktığı bu dönem-
de dikkat çekici yasaklar da uygulanıyor. Bu yasaklara 
birkaç örnek verecek olursak;

Yıldırım, (2020) pandemi nedeniyle Rusya’nın tahıl 
ihracatını 10 gün süreyle durdurması ve sonrasında 
bunu belli bir kota dâhilinde sürdüreceğini açıkladı-
ğını belirtmektedir. Rusya bir önceki yılın aynı ayına 
göre ihracatını 1 milyon ton azaltarak 34 milyon Ton 
olarak geçekleştirmiştir.

Türkiye de bu süreçte bazı ürünlerde ihracatı özel 
izne bağladı. Aslında fiili olarak yasakladı demek daha 
doğru. Bu ürünler soğan, patates ve limon. Soğan 
ve patatesle ilgili karar bu yılın hemen başında alın-
dı. Türkiye, ocak ayı başında stoklarına bakarak, tek-
rar ithalat yapmamak için ihracata sınırlama getirdi. 
Limon ihracatına ilişkin sınırlama ise yeni. İhracatçı 
Birliklerinin üyelerine yaptıkları duyuruya göre ağus-
tos ayına kadar limon ihracatı özel izne bağlandı. Yine 
stok durumuna bakılarak ve limonun C vitamini içe-
riği nedeniyle Koronavirüse karşı tüketiminin artma-
sı, yoğun talep görmesi nedeniyle limon ihracatı fiili 
olarak durduruldu.

Salgınlar, kıtlıklar ve benzeri zor zamanlarda yurt-
taşlar, devletle aralarındaki toplumsal sözleşmenin 

kasadan çıkarılmasını ve devletten tek başlarına başa 
çıkamayacakları bu durumları en iyi biçimde yönet-
mesini, kendilerinin ve sevdiklerinin zor zamanları 
en az hasarla atlatmasını sağlamasını bekler. Bu haklı 
beklenti, yurttaşların toplumsal sözleşmede kendile-
rine düşen vergi ödemek, bir arada yaşamayı müm-
kün kılan bir dizi kurala ve sınırlamalara uymak, top-
luma katkıda bulunmak gibi görevlerine karşılık, aynı 
sözleşmede devlete düşen sorumluluğun en adil ve 
en etkili biçimde yerine getirilmesi talebidir. Zor za-
manlar, devletlerin gücünün, aklının ve vicdanının 
test edildiği ve tarih önünde hesap verebilirliğinin ka-
çınılmaz hale geldiği zamanlardır. 

2019 Aralık ayından günümüze kadar geçen sü-
reç hem ülkeler hem yurttaşlar açısından oldukça 
zorlu bir süreç oldu. Bu süreçte pandemi nedeniyle 
yaşanan can kayıpları, işini ve işyerlerini kaybeden, 
ekonomik olarak zorlanan insanlar ve pandeminin 
insanlar üzerinde yarattığı psikolojik etkiler sebebiyle 
intihara varan pek çok olumsuz etkileri gördük. Ülke-
miz ve dünya üzerinde pandeminin etkisi hala devam 
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etmekte çevresel faktörlerin sonucu meydana gelen 
iklimsel değişiklikler ve kuraklık insanların yakın za-
manda gıdaya ulaşmasının önünde çok önemli bir 
etken olarak görülmektedir. 

Gıda güvencesini üretime dayalı yani öz kaynakla-
rı ile karşılayan ülkeler bu zorlu süreçten daha güçlü 
çıkarken, ürettiğinden fazlasını tüketen ve açığı itha-
lat ile kapatan ülkeler ise gıda konusunda dışa ba-
ğımlı hale gelecek ve kıtlık hatta açlık gibi çok büyük 
problemler ile karşı karşıya kalacaktır.

Toç Bir-Sen (Nisan 2020), “Koronavirüsün Türkiye 
Tarımına Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri” isimli ça-
lışmasına göre dünyada, günde yaklaşık 850 milyon 
insanın aç uyuduğu ve her gün yaklaşık 22 bin insa-
nın açlıktan öldüğü ve dünyada olası bir gıda kıtlığı-
nın Koronavirüs salgınından çok daha fazla ölümlere 
yol açacağı belirtilmiştir. 

Ülkeler bu süreçte pek çok önlemler alarak pan-
demi dönemini en az hasarla atlatmak istiyorlar. Bu 
önlemler, kapanma, kısıtlama, ihracatı azalma, itha-

lat kaynaklarını açık tutma, gıda üretimini artırma, 
işsizlikle mücadele etme, kısıtlama sebebiyle kapatı-
lan işyerlerine çeşitli destekler verme vs gibi. Tüm bu 
önlemler, salgınla mücadele kapsamında bugün için 
büyük önem arz ederken, salgının ekonomi, sağlık, 
tarım, gıda, ulaşım, lojistik, eğitim ve turizm sektörleri 
başta olmak üzere tüm sektörler üzerinde farklı şid-
dette, kısa, orta ve uzun vadeli olumsuz etkileri oldu 
ve olmaya devam edeceği bir gerçektir.

  İnsanın yaşamını idame ettirebilmesi için, ye-
terli ve dengeli beslenmesi ve içilebilir temiz su kay-
nağına sahip olması gerekir. Yani insanlığın devamı 
için gıda ve su olmazsa olmaz iki ana etkendir. Bu se-
beple tüm dünyayı etkisi altına alan bu zorlu günlerde 
tarım sektörünün ülkeler için stratejik önemi bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Ülkeler gıda sektörünün her bir 
paydaşına gerekli destekleri verme zorunluluğu orta-
ya çıkmıştır. Ancak yapılan destekler yeterli olmadığı, 
sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle, tohum, gübre, 
mazot, yem, ilaç gibi pek çok kalemin fiyatlarındaki 
yükselişin yanı sıra kuraklık sebebiyle üretimde daral-
malar meydana gelmektedir. Kısa vade de gerekli ted-
birler alınmaz ise orta ve uzun vadede gıda güvenliği 
açısından sıkıntılı günler söz konusu olacaktır.

2. COVİD -19 SONRASI DURUM NE OLACAK?

Covid-19 salgınıyla birlikte ülkelerin içe kapanma-
sı ve halkın panik halinde olması sonucu, gıda mad-
delerine olan talep kısa sürede artarak marketlerin 
rafları boşaldı. Bu panik durumu çok uzun sürmese 
de gıda maddelerinin arz talep dengesi ani olarak bo-
zulunca ürünlerin fiyatlarında artışa neden oldu. Bu 
durumu gören hükümetler bazı acil önlemler almak 
durumunda kaldı. Bu önlemler salgının yayılmasını 
önlemek için gerekli toplumsal tedbirleri almak ve 
insanların yaşamlarını sürdürmeleri için yeterli ve 
güvenli gıdaya erişimini sağlayıcı tedbirleri almaktı. 
Bu durumu fark eden ülkeler ve yöneticileri ihracatı, 
özellikle gıda ürünlerinin ihracatını durdurarak iç pi-
yasanın ihtiyacını karşılama yoluna gitmişlerdir. 

Yavuz, (2020) yaptığı çalışmada Covid-19 salgı-
nı ile tarım sektörünün stratejik öneminin daha çok 
ortaya çıktığı ve toplumsal bir farkındalık yarattığı-
na vurgu yapmıştır. Bu farkındalıktan yararlanılarak 
ve kırsalda iş ve yaşam şartları iyileştirilerek, gençler 
başta olmak üzere tarımla ve kırsalla ilişkili ve ilgili 
olanların tarıma ve kırsala dönmesi konusunda özen-
dirici olacaktır.

Salgının kırsalda daha az görülmesi ve güven için-
de yaşamın kırsalda olduğu düşüncesi kırsal yaşamı 
tercih etme tutumlarının güçlenmesi ve dolayısıyla 
kırdan kente göçün tedricen tersine dönmesi öngö-
rülebilir. Kırsalda iş ve yaşam şartlarının iyileştirilme-
sine ağırlık veren politikalarla kırsala olması muh-
temel dönüşün hızlandırılması, hem şehirdeki aşırı 
nüfus yoğunluğunu azaltacak hem de kırsalın boşal-
masını engelleyerek kırsalda sosyal, ekonomik ve kül-
türel canlılığa yol açacaktır. 

Ayrıca salgın sırasında oluşan evde tüketim alış-
kanlığının devam edeceği öngörülebilir. Dolayısıyla 
gıda tüketimi ve gıda güvenliği politikalarının şekil-
lendirilmesinde bu eğilimler dikkate alınacaktır.

Tarıma olan destek daha fazla olacaktır. Kendine 
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yeten ülke olma yolunda gerekli adımlar atılacaktır. 
Tarım arazileri amacının dışında kullanılmayacaktır. 

Tarımda çalışan çiftçi ailesi ve mevsimlik tarım iş-
çileri ile ilgili destekler ve sosyal güvencelerinin sağ-
laması yönündeki politikalara yer verilecektir. 

Daha korumacı bir yapı sağlanarak tarımsal üretim 
özendirilecektir. 

Koronavirüs salgınında insanlar dijital platformla-
rı kullanarak alışverişlerini yaptığından, gelecek dö-
nemde tarımsal alanda da dijital tarım pazarlarının 
oluşması ile tarıma ilginin artacağı, bunun sonucun-
da köye dönüşün hızlanacağı görülmektedir. 

Uçak, (2020) Dünya Gazetesi’ne yapmış olduğu 
açıklamada, Türkiye’de büyük sanayicilerin son za-
manlarda kırsalda veya şehirlerde uygun yerlerde bü-
yük tarım arazileri satın aldıklarını ifade etmektedir. 
Buradan anlaşılan, insanların gelecekte gıda güvenli-
ği kaygısı taşıdığı ve geleceğe yatırım yapmak amaçlı 
toprak sahibi olmak ve tarımsal faaliyette bulunmak 
istediği ortaya çıkmaktadır. 

 Dijitalleşme daha hızlı olacak, küçük aile işletme-
leri üretimlerini devam ettirecek, şehirlerden kırsala 
tersine göç olacak, üst gelir grubunda yer alan kişiler 
de bir şekilde tarımsal faaliyetlerde bulunacak, sağ-
lıklı gıdaya ulaşmanın yolları aranacak ve çözümler 
ortaya konacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

• Covid-19 salgınının pandemiye dönüşmesi ile 
ülkeler kendi içine kapandı ve öncelikleri de-

ğişti. Dolayısıyla bu tür kriz yaratacak durum-
larda ülkelerin mutlaka bir B-C-D planı olması 
gerektiği ortaya çıktı. 

• Sağlık ve tarım konusunda devletçi politikala-
rın vatandaşına daha iyi hizmet verdiği, özel-
leştirmenin insan sağlığını tehlikeye attığını 
görmemize neden olan Covid-19, ülkelerin 
ulusal politikalarını yeniden gözden geçire-
ceği ve küresel olmaktan çok ulusal olmasını 
sağlayıcı tedbirler alacağını söyleyebiliriz. 

• Koronavirüs salgını, ülkelerin gıda üretiminde 
kendine yeterlilik politikalarını daha çok öne 
çıkarmasına neden oldu.

• İnsanların tüketim alışkanlıklarında değişiklik 
olmaya başladı ve olacaktır.

• Ülkeler gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya ulaşım 
konusunda yeni politikalar geliştirmeye çalı-
şacaktır.

• Ülkeler öncelikle yerel üretime önem verecek 
ve vermeleri gerekecektir. 

• Tarımı destekleyerek, tarım arazilerini koruya-
rak ve çiftçileri yerinde tutarak tarımsal üretim 
yapmaları sağlanmalıdır. 

• Böylesi zor zamanlarda alınacak her türlü ön-
lemde, yapılacak her uygulamada konunun 
tarım ve gıda boyutu da düşünülmek duru-
mundadır. Daha önemli olarak, yaşanan dö-
nemin kamu politikaları paketi içinde tarım ve 
gıda politikalarına öncelikli bir yer verilmesi 
gereklidir.
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• Tarımın bütünüyle piyasa mekanizmalarına terk 
edilememesi nedeniyle, dar zamanlarda gerçek-
ten kamucu yönü ağır basan politikalar belirlen-
melidir. 

• Tarım ve gıda politikası kararlarının anlık ya da 
kısa erimli değil, çiftçilerin ve gıda işleyicileri-
nin en az bir yıl için önlerini görebilmelerini 
sağlayacak biçimde olması sağlanmalıdır.

• Üreticilerin doğru öngörüde bulunabilmeleri 
için şeffaf bir bilgilendirme ve tutarlı bir süreç 
yönetimi sağlanmalıdır. 

• Risklerin devlet tarafından kontrol edileceği-
ne ve hakkaniyetli bir biçimde paylaşılacağı-
na inancın sağlanması zor zamanlardaki en 
kritik olgudur. Bu nedenle hükümetler tarım 
politikalarını yeniden gözden geçirip çiftçiyi 
risklerden koruyucu önlemleri yasal bir yapıya 
kavuşturmalıdır. 

Kapsamlı ve bütünsel olarak planlanması gerekli 
tarım ve gıda politikalarında; 

• Yerli ve yerel üretimin teşvik edilmesi,

• Girdi fiyatlarının makul hale getirilmesi,

• Belirli ürünlerde çiftçilere alım garantisi veril-
mesi, 

• Çiftçi borçlarının ertelenmesi veya borçların 
bu dönemde silinmesinin sağlanması,

• Hangi ürünlerin ithalatının durdurulacağının 
ve hangi ürünlerin ulusal gıda güvencesi bağ-
lamında ihracata konu olamayacağının önce-
den ilan edilmesi,

• Desteklemelerin arttırılması ve ödemelerin za-
manında yapılması, 

• Aile çiftçiliğinin güçlendirilmesi ve desteklen-
mesinin yapılması,

• Gençlerin tarımsal üretime katılmalarının teş-
vik edilmesi,

• Tarımsal üretim alanlarında yeterli sayıda zira-
at mühendisleri ve veteriner hekimlerin kamu-
sal yayım faaliyetleri içerisinde çalışmalarının 

sağlanması, 

• Çoğulcu yayım sistemlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması,

• Tarım işçilerinin hareketliliğine ve çalışma ko-
şullarına ilişkin önlemlerin özenle alınması,

• Üretici ile tüketici arasındaki mesafenin kısal-
tılması, 

• Gıda zincirinde kırılganlıkların önlenmesi,

• Gıda hakkı, gıda güvenliği, gıda egemenliği ve 
doğanın korunması başlıca konu alanları ol-
malıdır.

İşte bu noktada ülkeyi yönetenlere iş düşmekte, 
gerekli bağlantıları, dış ilişkileri iyi bir şekilde yürüte-
rek halkın ihtiyacı olan veya olacak olan gıda tedari-
ğini sağlayıcı tedbirleri alması gerekmektedir. 

Kısaca; bu dönemin tarım ve gıda politikaları, sa-
dece üretim miktarlarını ve tüketici fiyatlarını gözeten 
değil, Covid-19 salgını sonrası insanlığı bekleyen yeni 
dünya düzenini öngören, insan değerlerine dayanan, 
aklın ve vicdanın buluşmasını sağlayan, etiği odağa 
alan politikalar olmalıdır.

Sonuç olarak, her şeyden önce bugün içinde bu-
lunduğumuz zor şartlara ilave olarak gelecekteki 
üretimin de garanti edilmesi için üretici gelirlerinin 
azalmasından dolayı üretimden çekilme veya üretimi 
azaltma riskinin yönetilmesi için destekleme model-
leri ve yeni metodolojiler üzerinde çalışılmalıdır.

Not:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları 
Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of 
Researches in Social and Economics 
(EJRSE) ISSN:2148-9963 ( www.asead.
com) da yayınlanan bu makale yazarı 
tarafından dergimiz için güncellenmiştir.   
(ASEAD CİLT 7 SAYI 5 Yıl 2020, S 38-45)
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SÜT KEFİRİ VE SU KEFİRİNİN 
OBEZİTE ÜZERİNE 

POTANSİYEL ETKİLERİ

GİRİŞ

Obezite, 1980-2015 arasında iki kattan daha fazla 
oranda artarak büyümekte olan küresel bir problemdir. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılında yaptığı en gün-
cel açıklamaya göre, küresel olarak 18 yaş ve üstü olan 
insanlarda, obezite görülme oranı 2016 yılı içerisinde 
% 13 olarak açıklanmıştır. Obezitenin en yaygın (>% 35) 
görüldüğü ülkeler arasında ABD ve Suudi Arabistan ilk 
sıralarda yer alırken, bu ülkeleri, yaygın görülme oranı 
(>% 20) ile Türkiye, Mısır, Libya, İran, Irak, Güney Afri-
ka, Kanada, Meksika, Avustralya ve Güney Amerika ve 
Avrupa’daki çoğu ülke takip etmektedir. Obezite, OECD 
ülkelerinde ortalama % 19.5 oranında görülmektedir.

Obezitenin endokrin, genetik ve çevresel faktörler-
den nöral ve enfeksiyöz faktörlere kadar geniş bir yel-
pazede birçok nedeni vardır. Son zamanlarda yapılan 
araştırmalar, obezite etiyolojisinin ve ilgili hastalıkların 
bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikle ilişkili olabi-
leceğini açıklamıştır. Gastrointestinal mikrobiyota de-
ğişikliklerinin enflematuvar bağırsak hastalığı içeren 
hastalıklar, astım, obezite, metabolik sendrom ve kardi-
yovasküler hastalıklar ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir. 
Kefir de dahil olmak üzere, bazı probiyotiklerin obezite, 
insülin direnci, tip 2 diyabet ve alkole bağlı olmayan 
karaciğer hastalığına karşı olumlu etkilere sahip olduğu 
bildirilmiştir. 

Süt kefiri, süt ile kefir danelerinin fermente edilmesi 
sonucu elde edilen bir süt ürünü olarak bilinmektedir. 
Bir varsayıma göre, Kafkasya ve Anadolu toprakların-
dan kaynaklanmaktadır. Süt kefiri, Mg, Ca, P, Zn, Cu, Mn, 
Fe, Co ve Mo mineralleri gibi birçok besleyici bileşe-
ne sahiptir. Ayrıca B1, B2, B5, C, A ve K gibi farklı tip 
vitaminlere sahiptir. Birçok önemli hastalık için umut 
verici bir besindir. Süt kefirine atfedilen bu potansiyel 
sağlık yararları, yalnızca yapısında bulunan farklı faydalı 
mikroorganizmalarla ilgili değildir, aynı zamanda yapı-
sındaki fermantasyon metabolitlerinden de kaynaklan-

ÖZET

Tıp bilimi, omik teknolojileri ve metage-
nom teknolojilerindeki son 15 yıldaki geliş-
melere bağlı olarak, gıda tüketimi ile insan 
vücudu üzerindeki sağlık etkileri arasındaki 
ilişki daha iyi şekilde anlaşılmıştır. Kefir, özel-
likle gastrointestinal sistemin modülasyo-
nu için insan vücuduna birçok sağlık yararı 
önemli geleneksel, fermente ve probiyotik bir 
içecektir. Günümüzde yaygın olarak süt kefiri 
bilinmekle birlikte, su kefiri olarak adlandırı-
lan ve süt kefirinden önemli düzeyde farklılık-
lara sahip olan diğer bir kefir çeşidi de bulun-
maktadır. Son zamanlarda kefir tüketimini ve 
obezite üzerindeki potansiyel etkilerini araş-
tırmak için bazı çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
derleme çalışması kapsamında süt kefiri ve su 
kefirinin obezite üzerine potansiyel etkileri, 
gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmalar derlene-
rek sunulmuştur.
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maktadır. Süt kefirin bileşimi, çeşitli mikroorganizmala-
rın metabolik faaliyetleri sonucu elde edilen laktik asit, 
asetaldehit, asetoin, etanol ve diğer fermantasyon yan 
ürünlerinin bir karışımını içermektedir.

Süt kefiri, fonksiyonel özellikleri aracılığıyla metabo-
lik sendromu ve ilgili komplikasyonları yönetmek için 
umut verici bir potansiyel göstermektedir. Süt kefiri 
hakkında bazı önemli çalışmalar yapılmış ve esas ola-
rak  süt kefirinin terapötik sağlık faydalarına odaklan-
mıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına ek olarak, süt kefi-
rinin hiperglisemi, böbrek fonksiyonu, kolesterol kont-
rolü, kabızlık semptomları, yağlı karaciğer sendromu 
ve gastrointestinal hastalık üzerinde terapötik etkileri 
tespit edilmiştir. Buraya kadar bahsi geçen kefir, süt ke-
firi olarak adlandırılmakla birlikte, günümüzde, su kefiri 
olarak isimlendirilen ve süt kefirinden oldukça önemli 
farklılıklara sahip olduğu bilinen diğer bir kefir türü de 
mevcuttur. Su kefiri ve süt kefiri danelerinin şekilleri 
fiziksel olarak birbirinden farklıdır. Süt kefiri küçük bir 
karnabahar şeklinde beyaz-sarımtırak renge sahip bir 
dane görünümündeyken, su kefiri, daha çok kayatuzu 
şeklinde, şeffaf bir yapıya sahiptir. Her iki danede, fer-
mente edildikleri ortamın renginden etkilenerek, renk 
değişikliği yapabilmektedir. Her iki dane grubunda da 
genel olarak laktik asit bakterileri ve mayalar mevcut 
olsada, baskın olan bakteri türleri farklılık göstermekte-
dir. Ek olarak, su kefiri, vegan ve laktoz hassasiyeti olan 
kişiler için uygun bir seçenektir. 

Su kefiri, doğal fermente bir üründür. Günümüzde 
evsel nitelikte üretilip tüketilmektedir. Fermantasyon 
prosesi genellikle su kefiri daneleri kullanılarak başlatılır. 
Su kefiri daneleri % 14 (m/m) dekstran ekzopolisakka-

riti içerir ve saydam, kırılgan ve suda çözünmeyen bir 
yapıya sahiptir. Su kefiri fermantasyonundan sorumlu 
mikroorganizmalar dane yüzeyinde bulunan bakteriler 
ve mayalardır. Su kefiri danesinin mikrobiyotası ve fer-
mantasyon sonucu oluşan su kefiri içeceğinin meta-
bolitleri, fermantasyon substratı olarak kullanılan mad-
deler ve kullanılan suyun niteliklerine göre değişkenlik 
gösterebilmektedir. Su kefiri fermantasyonu genellikle 
anaerobik olarak gerçekleştirilse de, aerobik olarakta 
gerçekleştirilebilmektedir. Günümüze kadar, su kefiri 
ve sağlık etkileri hakkında sınırlı sayıda çalışma ger-
çekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan bazıları su kefirinin 
probiyotik potansiyelini ortaya koymakla beraber, bir 
kısmıda potansiyel sağlık etkileri olarak anti-ödemato-
jenik, anti-enflamatuvar, anti-ülserojenik, anti-oksidan, 
yara iyileştirici ve antimikrobiyal aktiviteler sergilediğini 
göstermiştir.

Bu çalışma kapsamında, süt kefiri ve su kefirinin 
obezite üzerine potansiyel etkileri hakkında yapılan bi-
limsel araştırmalar derlenmiştir.

SÜT KEFİRİ VE OBEZİTE ÜZERİNE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

Hayvanlarla yapılan deneylerde süt kefiri tüketi-
minin serum lipid profili üzerinde bazı faydaları tespit 
edilmiştir. Özellikle,  süt kefiri tüketimine bağlı olarak 
toplam kolesterol ve/veya düşük yoğunluklu lipoprote-
in kolesterolü değerleri üzerinde önemli derecede dü-
şüşler rapor edilmiştir. Ayrıca, Fathi vd. (2017) tarafın-
dan yapılan araştırma, kefir tüketiminin süt tüketimi ve 
kontrol gruplarına göre daha fazla kilo kaybına neden 
olduğunu bulunmuştur.
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Süt kefirinin suda çözünür ekzopolisakkaritleri 
(EPS’ler), kontrol grubuna kıyasla, yüksek yağlı diye-
tiyle beslenen C57BL/6J farelerde vücut ağırlığındaki 
artışı önemli ölçüde engellemiş ve yağ dokusu ağırlığı-
nın azalmasına neden olmuştur. EPS’ler, muhtemelen 
bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklere bağlı olarak 
önemli bir obezite karşıtı etki sergilemiştir. Bu veriler, 
in vitro veya in vivo çalışmalarla doğrulanmıştır. Sonuç 
olarak, EPS’ler süt kefirinin obeziteyi önleyebilecek po-
tansiyel ve umut verici işlevsel bir parçasıdır.

Kim vd. (2017), yüksek yağlı diyetle beslenen 
C57BL/6 farelerine 12 hafta boyunca günde bir kez süt 
kefirinin oral yoldan verilmesi sonucunda, obezite ve 
alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının ön-
lendiğini bulmuşlardır. Farelere 3 hafta boyunca kefir 
tükettiren tarafından da benzer sonuçlar bulunmuştur. 
Fathi vd. (2017) tarafından yapılan başka bir araştırma-
da da, kontrol gruplarına kıyasla kefir tüketiminin 8 haf-
ta sonunda insanlar için kilo vermeye yardımcı olduğu 
tespit edilmiştir.

Yağ dokuları enerji homeostazında önemli bir rol 
oynar. Adipogenezin modülasyonu, obeziteyi önlemek 
için ümit verici bir yaklaşım olarak önemli bir adaydır. 
Süt kefirinin anti-adipojenik etkileri, Jin-Nyoung vd. 
(2013) tarafından lipit birikimi ve gliserol-3 fosfat hid-
rojenaz (GPDH) aktivitesi ölçülerek analiz edilmiştir. Bu 
çalışmanın sonuçlarına göre, süt kefiri, C/EBP, SREBP-1c 
ve PPAR, adipogenez ile ilgili genler (aP2 ve ACC) ve 
enzimleri (GPDH ve FAS) içeren transkripsiyonel fak-
törlerin baskılanmasıyla adiposit farklılaşmasını baskı-
ladığı belirtilmiştir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak, süt 
kefirinin, obeziteyi modüle etmek için 
gelecek vaat eden bir aday olarak dü-
şünülebileceği ifade edilmiştir.

Diyet uygulaması ile 
obez hale getirilen 
farelerde iki farklı 
kefir suşu; Lac-
tobacillus mali 
APS1 (APS1) ve 
L. kefiranofa-
ciens M1 (M1) 
kullanılarak, 
bu suşların  
enerji ve glikoz homeostazı üzerin-
deki etkileri incelenmiştir. Şaşırtıcı 
bir şekilde, bu iki suş tamamen zıt 
sonuçlar göstermiştir. M1 obezite 
yapma etkilerine sahip iken, APS1 
anti-obezite etkisine sahip olarak 
rapor edilmiştir. Pyro-sekans anali-
zi, bağırsak mikrobiyotasının diyet 
tedavisi yoluyla iki kefir suşu ta-
rafından seçici modülasyonunun, 
insülin duyarlılığını, GLP-1 üreti-
mini, bariyer bütünlüğünü ve lipid 
metabolizmasını etkileyebileceğini 
göstermiştir. Enflamatuvar sitokin-
lerin M1 ve APS1 suşları tarafından 
düzenlenmesi de obezitenin me-
tabolik parametrelerinde önemli 
bir rol oynamıştır. Öte yandan, Fat-
hi vd. (2016), süt kefirinin ve sütün 
potansiyel kilo kaybettirici etkilerini 
karşılaştırmak için, eneji kısıtı olmayan 

bir diyet uygulayarak, fazla kilolu ya da obez olan ve 
menopoz öncesi dönemde bulunan kadınların katılım 
sağladığı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmaya, 25-
45 yaş arası 75 kadın katılım sağlamış ve 8 hafta so-
nunda 58 kadın çalışmayı tamamlayabilmiştir. Çalışma 
sonuçlarına göre, kefir tüketimi, düşük-yağlı süt tüketi-
mine göre, 8 hafta sonunda, kilo kaybı açısından ek bir 
avantaj sağlamamıştır.

SU KEFİRİ VE OBEZİTE ÜZERİNE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

Rocha-Gomes vd. (2018) yaptıkları çalışmada, süt 
kefiri daneleri (yağlı ve yağsız UHT sütler ile fermen-
te edilmiş) ve su kefiri (kahverengi şeker ile fermente 
edilmiş) daneleri kullanılarak hazırlanan içecekler ile 
beslenen erkek Wistar ratlar (70 günlük) üzerinde 42 
gün sonunda ağırlık kazanımı, beden kitle indeksi, içe-
ceklerin enerji verim katsayısı, organların ağırlığı, se-
rum ve hepatik biyokimya verileri (LDL, HDL, aterojenik 
indeks, glukoz, trigliserit) incelenmiştir. Çalışma sonuç-
larına göre, kefirli içecek takviyelerine rağmen trigliserit 
ve glukoz değerlerinde bir azalma tespit edilememiştir. 
Ek olarak, organ ağırlıkları ve abdominal yağlanma ile 
ilgili bir değişim de tespit edilmemiştir. Ancak, su kefiri 
ile muamele edilen grubun lipid profilinin, süt kefiri ile 
muamele edilene göre daha iyi bir iyileşme sergilediği 
gözlemlenmiştir. Toplam kolesterol ve LDL değerleri-
nin ise kontrol grubuna göre, su kefiri grubunda daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir.

Alsayadi vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, 
streptozotosin ile indüklenerek diyabetik hale getiri-

len Wistar sıçanlarında, su kefiri 
tüketiminin anti-hiperglise-
mik ve anti-hiperlipidemik 
etkilerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Yetişkin Wis-

tar sıçanları, iyabetik hale 
getirildikten sonra 5 

hafta boyunca içme 
suyuna kefir takvi-
ye edilmiştir veya 
edilmemiştir. Ça-
lışmada, sıçanların 

vücut ağırlığı, glikoz 
ve lipid seviyeleri öl-

çülmüştür. Sonuçlar, 
su kefirinin ekonomik ve 
görece hızlı bir hipoglise-
mik ve hipolipidimik tedavi 
aracı olarak kullanılabile-
ceğini göstermiştir. Su kefi-
ri (% 10-% 30) ile muamele 
edilen diyabetik sıçanların 
toplam kolesterolü, trig-
liseridleri, LDL ve VLDL 
değerleri, diyabetik sıçan-
lara kıyasla önemli ölçüde 
azalma göstermiştir. Ayrı-
ca, su kefiri ile muameler 
edilen grubun HDL koles-
terol seviyesi iyileşmiştir. 
Sonuç olarak, su kefirinin 
hayvan modelinde antidi-

yabetik ve antihiplipidemik 
etkisi tespit edilmiştir.
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Fathi vd. (2017) tarafından yapılan başka bir araştırma-
da da, kontrol gruplarına kıyasla kefir tüketiminin 8 haf-
ta sonunda insanlar için kilo vermeye yardımcı olduğu 
tespit edilmiştir.

Yağ dokuları enerji homeostazında önemli bir rol 
oynar. Adipogenezin modülasyonu, obeziteyi önlemek 
için ümit verici bir yaklaşım olarak önemli bir adaydır. 
Süt kefirinin anti-adipojenik etkileri, Jin-Nyoung vd. 
(2013) tarafından lipit birikimi ve gliserol-3 fosfat hid-
rojenaz (GPDH) aktivitesi ölçülerek analiz edilmiştir. Bu 
çalışmanın sonuçlarına göre, süt kefiri, C/EBP, SREBP-1c 
ve PPAR, adipogenez ile ilgili genler (aP2 ve ACC) ve 
enzimleri (GPDH ve FAS) içeren transkripsiyonel fak-
törlerin baskılanmasıyla adiposit farklılaşmasını baskı-
ladığı belirtilmiştir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak, süt 
kefirinin, obeziteyi modüle etmek için 
gelecek vaat eden bir aday olarak dü-
şünülebileceği ifade edilmiştir.

Diyet uygulaması ile 
obez hale getirilen 
farelerde iki farklı 
kefir suşu; Lac-
tobacillus mali 
APS1 (APS1) ve 
L. kefiranofa-
ciens M1 (M1) 
kullanılarak, 
bu suşların  
enerji ve glikoz homeostazı üzerin-
deki etkileri incelenmiştir. Şaşırtıcı 
bir şekilde, bu iki suş tamamen zıt 
sonuçlar göstermiştir. M1 obezite 
yapma etkilerine sahip iken, APS1 
anti-obezite etkisine sahip olarak 
rapor edilmiştir. Pyro-sekans anali-
zi, bağırsak mikrobiyotasının diyet 
tedavisi yoluyla iki kefir suşu ta-
rafından seçici modülasyonunun, 
insülin duyarlılığını, GLP-1 üreti-
mini, bariyer bütünlüğünü ve lipid 
metabolizmasını etkileyebileceğini 
göstermiştir. Enflamatuvar sitokin-
lerin M1 ve APS1 suşları tarafından 
düzenlenmesi de obezitenin me-
tabolik parametrelerinde önemli 
bir rol oynamıştır. Öte yandan, Fat-
hi vd. (2016), süt kefirinin ve sütün 
potansiyel kilo kaybettirici etkilerini 
karşılaştırmak için, eneji kısıtı olmayan 

bir diyet uygulayarak, fazla kilolu ya da obez olan ve 
menopoz öncesi dönemde bulunan kadınların katılım 
sağladığı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmaya, 25-
45 yaş arası 75 kadın katılım sağlamış ve 8 hafta so-
nunda 58 kadın çalışmayı tamamlayabilmiştir. Çalışma 
sonuçlarına göre, kefir tüketimi, düşük-yağlı süt tüketi-
mine göre, 8 hafta sonunda, kilo kaybı açısından ek bir 
avantaj sağlamamıştır.

SU KEFİRİ VE OBEZİTE ÜZERİNE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

Rocha-Gomes vd. (2018) yaptıkları çalışmada, süt 
kefiri daneleri (yağlı ve yağsız UHT sütler ile fermen-
te edilmiş) ve su kefiri (kahverengi şeker ile fermente 
edilmiş) daneleri kullanılarak hazırlanan içecekler ile 
beslenen erkek Wistar ratlar (70 günlük) üzerinde 42 
gün sonunda ağırlık kazanımı, beden kitle indeksi, içe-
ceklerin enerji verim katsayısı, organların ağırlığı, se-
rum ve hepatik biyokimya verileri (LDL, HDL, aterojenik 
indeks, glukoz, trigliserit) incelenmiştir. Çalışma sonuç-
larına göre, kefirli içecek takviyelerine rağmen trigliserit 
ve glukoz değerlerinde bir azalma tespit edilememiştir. 
Ek olarak, organ ağırlıkları ve abdominal yağlanma ile 
ilgili bir değişim de tespit edilmemiştir. Ancak, su kefiri 
ile muamele edilen grubun lipid profilinin, süt kefiri ile 
muamele edilene göre daha iyi bir iyileşme sergilediği 
gözlemlenmiştir. Toplam kolesterol ve LDL değerleri-
nin ise kontrol grubuna göre, su kefiri grubunda daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir.

Alsayadi vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, 
streptozotosin ile indüklenerek diyabetik hale getiri-

len Wistar sıçanlarında, su kefiri 
tüketiminin anti-hiperglise-
mik ve anti-hiperlipidemik 
etkilerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Yetişkin Wis-

tar sıçanları, iyabetik hale 
getirildikten sonra 5 

hafta boyunca içme 
suyuna kefir takvi-
ye edilmiştir veya 
edilmemiştir. Ça-
lışmada, sıçanların 

vücut ağırlığı, glikoz 
ve lipid seviyeleri öl-

çülmüştür. Sonuçlar, 
su kefirinin ekonomik ve 
görece hızlı bir hipoglise-
mik ve hipolipidimik tedavi 
aracı olarak kullanılabile-
ceğini göstermiştir. Su kefi-
ri (% 10-% 30) ile muamele 
edilen diyabetik sıçanların 
toplam kolesterolü, trig-
liseridleri, LDL ve VLDL 
değerleri, diyabetik sıçan-
lara kıyasla önemli ölçüde 
azalma göstermiştir. Ayrı-
ca, su kefiri ile muameler 
edilen grubun HDL koles-
terol seviyesi iyileşmiştir. 
Sonuç olarak, su kefirinin 
hayvan modelinde antidi-

yabetik ve antihiplipidemik 
etkisi tespit edilmiştir.
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Türkiye’de Taklit ve Tağşiş Yapılan 
Gıdalara İlişkin Yasal Düzenlemelerin 
ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

ÖZET

Dünyanın sınırlı kaynaklarının olması ve 
insan ihtiyaçlarının sınırsız olması, dünyada 
her geçen gün insan nüfusunun artması, 
sağlıklı ve güvenli gıdanın önemini gittikçe 
arttırmaktadır. Günümüzde teknolojinin 
gelişmesi, gıda fiyatlarının artması, gıda 
firmaları arasındaki rekabetin artması ve 
ekonomik nedenlerle gıdalarda taklit ve tağşiş 
oldukça artış göstermiştir. Bu çalışmada; 
incelenen kaynakların yorumlanması, çeşitli 
açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesi 
yolu ile Türkiye’de gıdalarda taklit ve tağşişe 
yönelik gelişmelerin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Türkiye’de yürürlükte olan 
mevzuat gereği laboratuvar sonucuyla 
taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 
gıda maddelerine ilişkin bilgiler Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna 
açıklanmaktadır. Gıdalarda taklit ve tağşiş 
yapan firmalara ve ürünlerine ilişkin olarak 

2021 yılı Nisan ayına kadar yapılan kamuoyu 
duyurularında 1609 firmanın 3605 parti ürünü 
açıklanmıştır. Yapılan açıklamalarda et ve et 
ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, 
takviye edici gıdalar gibi ürünler başta olmak 
üzere pek çok gıda maddesinde taklit ve tağşişin 
yapıldığı görülmektedir. Çalışma sonucunda 
elde edilen bulgulara göre yaptırımların 
yetersiz olması sebebiyle, bazı firmaların birçok 
kez kamuoyuna duyurulmalarına rağmen taklit 
ve tağşiş yapmaya devam ettiği görülmüştür. 
7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun’un 04 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle birlikte taklit-tağşiş konusunda 
idari yaptırımlarda daha ağır uygulamalar 
getirilmiştir. Böylece, bu uygunsuzlukları yapan 
gıda işletmecilerine yönelik hapis cezası, adli 
para cezası, gıda sektörü faaliyetinden men ve 
gayri safi gelirine göre gıda işletmesine 500 Bin 
TL’ye kadar idari para cezası gibi yaptırımlar 
getirilmiştir.

Doç. Dr. Yener ATASEVEN 
Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Soner TÜRKMEN
Tarım ve Orman Bakanlığı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

22

Türkiye’de Taklit ve Tağşiş Yapılan 
Gıdalara İlişkin Yasal Düzenlemelerin 
ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

ÖZET

Dünyanın sınırlı kaynaklarının olması ve 
insan ihtiyaçlarının sınırsız olması, dünyada 
her geçen gün insan nüfusunun artması, 
sağlıklı ve güvenli gıdanın önemini gittikçe 
arttırmaktadır. Günümüzde teknolojinin 
gelişmesi, gıda fiyatlarının artması, gıda 
firmaları arasındaki rekabetin artması ve 
ekonomik nedenlerle gıdalarda taklit ve tağşiş 
oldukça artış göstermiştir. Bu çalışmada; 
incelenen kaynakların yorumlanması, çeşitli 
açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesi 
yolu ile Türkiye’de gıdalarda taklit ve tağşişe 
yönelik gelişmelerin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Türkiye’de yürürlükte olan 
mevzuat gereği laboratuvar sonucuyla 
taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 
gıda maddelerine ilişkin bilgiler Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna 
açıklanmaktadır. Gıdalarda taklit ve tağşiş 
yapan firmalara ve ürünlerine ilişkin olarak 

2021 yılı Nisan ayına kadar yapılan kamuoyu 
duyurularında 1609 firmanın 3605 parti ürünü 
açıklanmıştır. Yapılan açıklamalarda et ve et 
ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, 
takviye edici gıdalar gibi ürünler başta olmak 
üzere pek çok gıda maddesinde taklit ve tağşişin 
yapıldığı görülmektedir. Çalışma sonucunda 
elde edilen bulgulara göre yaptırımların 
yetersiz olması sebebiyle, bazı firmaların birçok 
kez kamuoyuna duyurulmalarına rağmen taklit 
ve tağşiş yapmaya devam ettiği görülmüştür. 
7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun’un 04 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle birlikte taklit-tağşiş konusunda 
idari yaptırımlarda daha ağır uygulamalar 
getirilmiştir. Böylece, bu uygunsuzlukları yapan 
gıda işletmecilerine yönelik hapis cezası, adli 
para cezası, gıda sektörü faaliyetinden men ve 
gayri safi gelirine göre gıda işletmesine 500 Bin 
TL’ye kadar idari para cezası gibi yaptırımlar 
getirilmiştir.

Doç. Dr. Yener ATASEVEN 
Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Soner TÜRKMEN
Tarım ve Orman Bakanlığı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

1. GİRİŞ

Gıda güvenliği, sağlıklı ve kusursuz gıda üreti-
mini sağlamak amacıyla gıdaların; üretim, işleme, 
muhafaza ve dağıtımı sırasında gerekli kurallara 
uyulması ve önlemlerin alınması olarak tanımlan-
maktadır.

Son yıllarda tüketicilerin bilinçlenmesi, ülkelerin 
gıda kanunlarını daha sağlıklı ve güvenli gıda üret-
me doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle önem-
li gelişmeler meydana gelmiş ve gıda güvenliği son 
yılların en önemli konularından biri haline gelmiş-
tir. Güvenli gıdanın üretilmesi ise gıda güvenliği 
sisteminin doğru kurulmasıyla mümkündür. Üretim 
zincirinin bir halkasında veya sistemin herhangi bir 
noktasında meydana gelen aksaklık, tüketime sunu-
lan gıdanın güvenliğini riske atabilmektedir.

Küresel anlamda gıda fiyatlarında artış ve fir-
malar arası rekabetin çok artmış olması gıdalarda 
yapılan hilelerin yükselmesine etki yapan en güçlü 
nedenler arasında sayılmaktadır. Çünkü gıda tica-
reti küresel anlamda büyük bir gelişme göstermiş 
olup üreticiler ihtiyaçları olan hammaddeleri veya 
yardımcı maddelerin teminine yönelik tedarikçiler 
arasındaki rekabeti körüklemiş ve ekonomik olarak 
en ucuz kaynak olabilme adına mücadele vermele-
rine yol açmıştır. Dolayısıyla bu mücadele gıda hile-
lerinin dünyada her sene artmasına ve halk sağlığını 
ciddi şekilde tehdit edilmesine yol açmıştır. Bu so-
runlar Türkiye’de de sıklıkla görülmeye başlanmıştır.

28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002 sayılı gıda yasa-
sının genel ilke ve gerekliliklerini belirleyen, Avru-
pa Gıda Güvenliği Otoritesi’ni (EFSA) kuran ve gıda 

güvenliği konularındaki prosedürleri belirleyen Av-
rupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün tüketici 
çıkarlarının korunması başlıklı 8. maddesinde tüke-
ticilerin hileli ve aldatıcı uygulamalardan, gıdanın 
tağşişten ve tüketiciyi yanlış yönlendirebilecek di-
ğer uygulamalardan korunması gerektiği yer almış-
tır. Ayrıca, bir gıda maddesi sağlığı olumsuz yönde 
etkileyecek şekilde zehirli veya zararlı bir madde 
içeriyorsa, bunun   tağşişli olduğu kabul edilmek-
tedir. 

178/2002 sayılı Tüzük çerçevesinde Türkiye’de 
görülen gıdalarda yapılan taklit ve tağşişle ilgili 
konular AB’nde “Food Fraud (Gıda Dolandırıcılığı)” 
genel başlığı altında toplanmaktadır  (Anonymous, 
2019b). Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından 
gıda dolandırıcılığı “tüketiciyi aldatma niyetiyle ve 
finansal kazanç için kasıtlı olarak gıdayı piyasaya arz 
etmek” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kavram 
ekonomik olarak bir çıkar sağlamak amacıyla gıda-
ya yapılan yasa dışı müdahale olarak ifade edilmek-
tedir. Müdahaleler, gıdanın değerini olduğundan 
yüksek göstermek veya ucuz benzerlerinin ilavesiy-
le maliyetini düşürmek şeklinde olabilmektedir.

Gıda koruma ve gıda güvenliği perspektifinden 
taklit ve tağşiş, gıda dolandırıcılığının bir alt katego-
risi olarak ele alınmaktadır (Anonymous, 2019c). Ay-
rıca AB’de gıda dolandırıcılığı “Food Fraud is a type 
of crime” olarak tanımlanmakta ve suçun bir çeşidi 
olarak görülmektedir. Gıda dolandırıcılığı tağşiş ve 
taklit faaliyetlerini de içeren ancak bunun ötesinde 
gıda ürünleri ile ilgili vergi kaçırma, kaçakçılık gibi 
faaliyetleri de kapsayan daha geniş bir kavram ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.
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AB uyum sürecinde, Türkiye’de gıda güvenliği-
ne ilişkin kuralların belirlendiği 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Kanunu 
AB’nde gıda mevzuatının genel prensiplerini ve ge-
rekliliklerini ortaya koyan 178/2002/EC sayılı AB Tü-
züğü’ne uyumlu olarak hazırlanmıştır. Söz konusu 
Tüzük’te tüketicilerin gıdalarda yapılan taklit ve tağşiş 
gibi hileli ve aldatıcı uygulamalardan korunması ge-
rektiği yer almıştır.

5996 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce gıda-
larda taklit ve tağşişin önlenmesine yönelik ilgili gıda 
mevzuatında hüküm bulunmadığından Tarım ve Or-
man Bakanlığı (TOB) tarafından taklit ve tağşiş yaptığı 
tespit edilen firmalar ve ürünleri kamuoyuna açıklan-
mamaktaydı. 

Ancak, 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçeve-
sinde hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine 
Dair Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, Türkiye’de laboratuvar analizi sonucu taklit 
ve tağşiş yaptığı tespit edilen veya kişilerin hayatını 
ve sağlığını tehdit edecek şekilde gıdalarda değişiklik 
yapan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya 
seri numarası 2012 yılından itibaren TOB’un resmi in-
ternet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmaya başlan-
mıştır. 

Bu çalışma; son yıllarda Türkiye’de ve uluslararası 
kamuoyunda sıkça gündeme gelen gıda ürünlerinin 
konu olduğu skandallardan yola çıkarak gıda güven-
liğini tehdit eden konuların başında gelen gıdalarda 
taklit ve tağşişin daha iyi anlaşılması için çok rastla-
nan hilelerin açıklanması, Türkiye’de mevcut duru-
mun ortaya konulması,  taklit ve tağşiş ile ilgili kamu-
oyu duyurularında yaşanan sorunlara çözüm öneri-

leri getirilmesi ve tüketicilerde taklit ve tağşiş konu-
sunda bilincin artırılması açısından önemlidir. Ayrıca, 
gıdalarda taklit ve tağşişle ilgili yaşanan sıkıntılar için 
getirilen önerilerin uygulamaya girmesi durumunda, 
taklit ve tağşiş yapmadan mevzuata uygun faaliyet 
gösteren gıda işletmeleri açısından haksız rekabetin 
önlenmesi ve tüketicilerin mevcut hakları içerisinde 
kabul edilen sağlıklı ve güvenli gıdaya erişmeleri adı-
na önemli bir kazanç olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de gıdalarda taklit ve 
tağşişe ilişkin yasal mevzuatın incelenmesi ve uygu-
lamaların değerlendirilmesi, gıdalarda taklit ve tağşiş 
örnekleri ile taklit ve tağşişe ilişkin sorunların ve çö-
züm önerilerinin araştırılmasıdır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin yasal düzen-
lemeleri ve uygulamaları inceleyebilmek için, Türki-
ye’de ve AB’de taklit ve tağşişle ilgili kavramlar, yasal 
düzenlemeler ve uygulamalar konusunda yayınlanan 
bilimsel kitaplar, makaleler, raporlar, incelemeler ve 
diğer yayınlar taranmıştır.

AB’nde taklit ve tağşiş ile ilgili kavramlar ve uy-
gulamalara ilişkin bilgi ve istatistiki veri üreten EFSA, 
AB’nin Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü 
(DG SANTE) gibi uluslararası kurum ve kuruluşların 
yayınları incelenmiş, hazırladıkları bilgiler ve veriler 
derlenmiştir.

Türkiye’de gıdalarda taklit ve tağşişle ilgili bilgileri 
ve verileri hazırlayan ve yayınlayan kurum ve kuru-
luşların raporları, göstergeler, yayınlar, analizler, in-
ternet siteleri, ulusal ve uluslararası bilimsel literatür 
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gibi hileli ve aldatıcı uygulamalardan korunması ge-
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larda taklit ve tağşişin önlenmesine yönelik ilgili gıda 
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man Bakanlığı (TOB) tarafından taklit ve tağşiş yaptığı 
tespit edilen firmalar ve ürünleri kamuoyuna açıklan-
mamaktaydı. 

Ancak, 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçeve-
sinde hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine 
Dair Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle 
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seri numarası 2012 yılından itibaren TOB’un resmi in-
ternet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmaya başlan-
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Bu çalışma; son yıllarda Türkiye’de ve uluslararası 
kamuoyunda sıkça gündeme gelen gıda ürünlerinin 
konu olduğu skandallardan yola çıkarak gıda güven-
liğini tehdit eden konuların başında gelen gıdalarda 
taklit ve tağşişin daha iyi anlaşılması için çok rastla-
nan hilelerin açıklanması, Türkiye’de mevcut duru-
mun ortaya konulması,  taklit ve tağşiş ile ilgili kamu-
oyu duyurularında yaşanan sorunlara çözüm öneri-

leri getirilmesi ve tüketicilerde taklit ve tağşiş konu-
sunda bilincin artırılması açısından önemlidir. Ayrıca, 
gıdalarda taklit ve tağşişle ilgili yaşanan sıkıntılar için 
getirilen önerilerin uygulamaya girmesi durumunda, 
taklit ve tağşiş yapmadan mevzuata uygun faaliyet 
gösteren gıda işletmeleri açısından haksız rekabetin 
önlenmesi ve tüketicilerin mevcut hakları içerisinde 
kabul edilen sağlıklı ve güvenli gıdaya erişmeleri adı-
na önemli bir kazanç olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de gıdalarda taklit ve 
tağşişe ilişkin yasal mevzuatın incelenmesi ve uygu-
lamaların değerlendirilmesi, gıdalarda taklit ve tağşiş 
örnekleri ile taklit ve tağşişe ilişkin sorunların ve çö-
züm önerilerinin araştırılmasıdır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin yasal düzen-
lemeleri ve uygulamaları inceleyebilmek için, Türki-
ye’de ve AB’de taklit ve tağşişle ilgili kavramlar, yasal 
düzenlemeler ve uygulamalar konusunda yayınlanan 
bilimsel kitaplar, makaleler, raporlar, incelemeler ve 
diğer yayınlar taranmıştır.

AB’nde taklit ve tağşiş ile ilgili kavramlar ve uy-
gulamalara ilişkin bilgi ve istatistiki veri üreten EFSA, 
AB’nin Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü 
(DG SANTE) gibi uluslararası kurum ve kuruluşların 
yayınları incelenmiş, hazırladıkları bilgiler ve veriler 
derlenmiştir.

Türkiye’de gıdalarda taklit ve tağşişle ilgili bilgileri 
ve verileri hazırlayan ve yayınlayan kurum ve kuru-
luşların raporları, göstergeler, yayınlar, analizler, in-
ternet siteleri, ulusal ve uluslararası bilimsel literatür 
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taranmış, elde edilen bilgiler ve istatistiki veriler ana-
liz edilerek yorumlanmıştır.

Türkiye’de gıdalarda taklit ve tağşiş ile ilgili istatis-
tiki veriler elde edilirken Tarım ve Orman Bakanlığı 
(TOB)’un resmi internet sitesi www.tarimorman.gov.
tr adresinde yayınlanan yıllık faaliyet raporları ve ka-
muoyu duyurularında yer alan veriler kullanılmıştır. 
Bu veriler, ilgili mevzuat hükümleri gereği 2012 yılın-
dan itibaren TOB tarafından kamuoyu ile paylaşılması 
sebebiyle 2012-2020 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. 

3. BULGULAR

Gıda güvenliği; gıdaların üretim, işleme, muhafa-
za, taşıma ile dağıtım aşamalarında gıdalarda oluşa-
bilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik her türlü zararın 
bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü ifade 
etmektedir. Ancak günümüzde gıda üretiminde bi-
limsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ve eko-
nomik kaygılar sebebiyle taklit ve tağşişler ile güve-
nilir olmayan gıdaların tüketimi artmıştır. Bu nedenle 
tüketiciler tarafından yurt içinde sağlıklı ve güvenilir 
gıdanın tüketilmesi için gıdaların kontrolü son derece 
önem kazanmıştır.

3.1. Türkiye’de Taklit ve Tağşişle İlgili Yasal 
Mevzuat

Gıda maddeleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yer 
aldığı 28 Haziran 1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Ga-
zete’de (RG) yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2004 yılında 
560 sayılı Kanun’un yerine geçen 5179 sayılı Gıdaların 
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK’nın 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’da gıdalarda 
taklit ve tağşişin önlenmesine yönelik herhangi bir 
hüküm yer almamıştır. 

TOB’un yurt içi resmi kontroller sonucunda tespit 
ettiği olumsuzlukları kamuoyu ile paylaşması tüketi-
cilerin menfaatlerinin korunması ve gıda işletmeleri 
arasında haksız rekabetin önlenmesi adına büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, gıdalarda yapılan 
taklit ve tağşişin tespitine ve önlenmesine yönelik 
hükümlerin yer aldığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmet-
leri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 17.12.2011 
tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönet-
melik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’da 
taklit,  gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan 
madde ve malzemelerin şekil, bileşim ve nitelikler 
itibariyle kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi 
gösterilmesi olarak tanımlanmıştır. Meyve şurubunun 
üzüm pekmezi olarak pazarlanması, bitkisel kökenli 
bir yağın aromalarla ve katkı maddeleri ile tereyağı-
na benzetilerek tereyağı olarak satılması tipik taklit 
örnekleridir. Tağşiş ise gıda maddelerinin ve gıda ile 
temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata 
veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi 
hali olarak tanımlanmaktadır. Bu konuyu örnekleye-
rek açıklamak gerekirse; tereyağına bitkisel yağ katı-
larak tamamen tereyağı gibi satılması, peynire nişasta 
katılması, zeytinyağına diğer yağların ve bala glikoz 
ve fruktoz şurubu katılması bir tağşiş örneğidir.

Kanun’un 31. maddesinin 6. fıkrası ile TOB’un gıda 

ile ilgili yaptığı resmi kontrollere ilişkin bilgileri kamu-
oyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır 
(Anonim, 2010). Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve 
Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin “Şeffaflık 
ve Gizlilik” başlıklı 8. maddesi gereğince laboratuvar 
sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda-
yı üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, 
parti ve/veya seri numarası ile insan sağlığını tehlike-
ye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları 
üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, 
parti ve/veya seri numarasının TOB resmi internet si-
tesinde kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü 
yer almaktadır.

Gıda konusunda yasal dayanak olan 5996 sayılı 
Kanunun 24. maddenin 4. fıkrasında gıdada taklit ve 
tağşiş yapılamaz hükmü yer almaktadır. Bu çerçeve-
de, 04 Kasım 2020 tarihine kadar taklit ve tağşiş yaptı-
ğı kesinleşen gıda işletmelerine mevzuat gereği 5996 
sayılı Kanun 40 (l) bendi gereği için 27.877 TL idarî 
para cezası verilmiş, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlere 
el koyma ve mülkiyeti kamuya geçirme ve sonrasında 
piyasaya arz amacı dışında değerlendirilemeyenler 
için imha işlemi uygulanmıştır. Kişilerin hayatını ve 
sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, de-
ğiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firma ürün-
leri 5996 sayılı Kanun 40 (a) çerçevesinde masrafları 
sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılmış-
tır ve mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Ürünleri üreten 
veya piyasaya arz edenler hakkında halk sağlığına 
karşı suçlar kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuştur.

04 Kasım 2020 Tarihli ve 31294 Sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanan “7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun” ile gıdalarda hile yapanlara uygulanan ceza 
miktarları işletmelerin cirosuna göre belirlenme ka-
rarı alınmıştır. 7255 sayılı Kanun ile getirilen yeni dü-
zenlemeler ve ağırlaştırılmış idari yaptırımların, güve-
nilir gıdanın tüketicilere ulaştırılması ve gıda sahte-
ciliğinin önüne geçilebilmesi için kamu kurumlarının 
verdiği mücadelede etkili olacağı öngörülmektedir. 
Yeni düzenlemeye göre, kişilerin hayatını ve sağlığını 
tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden veya pi-
yasaya arz edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, 1.000-
5.000 arası adli para cezası ve 3 yıl içerisinde fiilin 
tekrarı durumunda 5 ile 10 yıl arasında gıda sektörü 
faaliyetinden men cezası; taklit ve tağşiş yapılmış gı-
daları üreten, ithal eden veya piyasaya arz edenlere 
ise 50.000-500.000 TL arası Gayri Safi Gelirinin (GSG) 
% 1’i idari para cezası ve 3 yıl içerisinde fiilin tekrarı 
durumunda 5 ile 10 yıl arasında gıda sektörü faaliye-
tinden men cezası, 1.000-3.000 gün adli para cezası 
ile alt ve üst para cezası limitlerinin iki katı arttırılarak 
(GSG) % 1’i idari para cezası uygulanmasına başlan-
mıştır.

3.2. Türkiye’de Taklit ve Tağşiş Uygulamaları 

Türkiye’de mevzuat hükümleri çerçevesinde gıda-
ların kontrol ve denetim faaliyetleri TOB’a bağlı İl ve 
İlçe Müdürlükleri’nde görevli veteriner hekim, gıda 
mühendisi, ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, 
balıkçılık teknolojileri mühendisi, kimya mühendisi 
ve kimyager olmak üzere toplam 7.004 gıda kontrol 
görevlisi tarafından gerçekleştirilmektedir (Tablo 1). 



Tablo 1. Gıda Kontrol Görevlisi Dağılımı

Gerçekleştirilen denetimler sonucu alınan numu-
nelerin TOB’a bağlı 39 Kamu Gıda Kontrol Labora-
tuvarı, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 
Enstitüsü ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Mü-
dürlüğü olmak üzere toplam 41 kamu laboratuvarın-
da analizleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarda 
gıdalarda yapılan taklit ve tağşişlerin belirlenmesine 
yönelik spektroskopik, kromatografik, moleküler ve 
immünolojik ile mikroskobik yöntemler kullanılmak-
tadır.

TOB laboratuvar analizi sonucu taklit/tağşiş yap-
tığı tespit edilen veya kişilerin hayatını ve sağlığını 
tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş 
gıdaları üreten ve/veya satan firmalara yönelik idari 
yaptırım cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, TOB’a bağlı 
İl Müdürlüklerince söz konusu firmalara ait bilgi ve 
belgeleri içeren dosyalar Gıda İfşa Komisyonu’nun 
incelemesi için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilmektedir. Gıda İfşa Komisyonu, TOB’un Gıda 
ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında 
Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı, Gıda 
İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı ve Risk Değerlen-
dirme Daire Başkanı’ndan oluşan 4 üyeden oluşmak-
tadır.

TOB İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi için 
Gıda İfşa Komisyonu’na gönderilen dosyalar incele-
nerek kamuoyuna duyurulacak olanlar söz konusu 
Komisyon marifetince belirlenerek karara bağlan-
makta ve basın listeleri hazırlanarak TOB makamının 
onayı alındıktan sonra bu bilgiler kamuoyuyla payla-
şılmaktadır.

GIDA RESMİ KONTROLLERİ 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren gıda ve gıda ile 
temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, sa-
tan ve toplu tüketime sunan onay ve kayıt kapsamın-
daki gıda işletmelerinin denetim ve kontrol hizmetleri 
5996 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında yayınla-
nan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde yü-
rütülmekte olup gıda işletmelerinin 2017-2020 yılları 
arasındaki gıda resmi kontrol sayıları Tablo 2’de yer 
almaktadır.

O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

26

Savcılığa Suç 
Duyurusu Sayısı

2017        1.013.855             16.559        88.655.955    181

2018        1.124.918             18.164       107.306.405    186

2019        1.215.996             16.428       116.751.481    174

2020        1.356.643             14.562      126.228.052    172

Kaynak: Anonim, 2021

Yıllar Resmi Kontrol 
Sayısı

İdari Para 
Cezası Sayısı

İdari Para Cezası 
Miktarı (TL)

MESLEK ÜNVANI SAYISI

Veteriner Hekim 2.564

Ziraat Mühendisi 2.419

Gıda Mühendisi 1.995

Su Ürünleri Mühendisi 232

Kimya Mühendisi 21

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 17

Kimyager 7

TOPLAM 7.255

Kaynak: Anonim, 2021

Tablo 2. Yıllara Göre Yurtiçi Gıda Resmi Kontrol Sayıları



Tablo 1. Gıda Kontrol Görevlisi Dağılımı

Gerçekleştirilen denetimler sonucu alınan numu-
nelerin TOB’a bağlı 39 Kamu Gıda Kontrol Labora-
tuvarı, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 
Enstitüsü ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Mü-
dürlüğü olmak üzere toplam 41 kamu laboratuvarın-
da analizleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarda 
gıdalarda yapılan taklit ve tağşişlerin belirlenmesine 
yönelik spektroskopik, kromatografik, moleküler ve 
immünolojik ile mikroskobik yöntemler kullanılmak-
tadır.

TOB laboratuvar analizi sonucu taklit/tağşiş yap-
tığı tespit edilen veya kişilerin hayatını ve sağlığını 
tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş 
gıdaları üreten ve/veya satan firmalara yönelik idari 
yaptırım cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, TOB’a bağlı 
İl Müdürlüklerince söz konusu firmalara ait bilgi ve 
belgeleri içeren dosyalar Gıda İfşa Komisyonu’nun 
incelemesi için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilmektedir. Gıda İfşa Komisyonu, TOB’un Gıda 
ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında 
Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı, Gıda 
İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı ve Risk Değerlen-
dirme Daire Başkanı’ndan oluşan 4 üyeden oluşmak-
tadır.

TOB İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi için 
Gıda İfşa Komisyonu’na gönderilen dosyalar incele-
nerek kamuoyuna duyurulacak olanlar söz konusu 
Komisyon marifetince belirlenerek karara bağlan-
makta ve basın listeleri hazırlanarak TOB makamının 
onayı alındıktan sonra bu bilgiler kamuoyuyla payla-
şılmaktadır.

GIDA RESMİ KONTROLLERİ 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren gıda ve gıda ile 
temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, sa-
tan ve toplu tüketime sunan onay ve kayıt kapsamın-
daki gıda işletmelerinin denetim ve kontrol hizmetleri 
5996 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında yayınla-
nan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde yü-
rütülmekte olup gıda işletmelerinin 2017-2020 yılları 
arasındaki gıda resmi kontrol sayıları Tablo 2’de yer 
almaktadır.
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Savcılığa Suç 
Duyurusu Sayısı

2017        1.013.855             16.559        88.655.955    181

2018        1.124.918             18.164       107.306.405    186

2019        1.215.996             16.428       116.751.481    174

2020        1.356.643             14.562      126.228.052    172

Kaynak: Anonim, 2021

Yıllar Resmi Kontrol 
Sayısı

İdari Para 
Cezası Sayısı

İdari Para Cezası 
Miktarı (TL)

MESLEK ÜNVANI SAYISI

Veteriner Hekim 2.564

Ziraat Mühendisi 2.419

Gıda Mühendisi 1.995

Su Ürünleri Mühendisi 232

Kimya Mühendisi 21

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 17

Kimyager 7

TOPLAM 7.255

Kaynak: Anonim, 2021

Tablo 2. Yıllara Göre Yurtiçi Gıda Resmi Kontrol Sayıları
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Türkiye’de yapılan gıda resmi kontrollerin yıllar iti-
bariyle sürekli bir artış gösterdiği görülmektedir. 2017 
yılında 1.013.855 olan resmi kontrol sayısı 2020 yılın-
da % 34 artış göstererek 1.356.643 olmuştur. Gıda iş-
letmelerine uygulanan idari para cezası miktarlarında 
da yıllar itibariyle sürekli artış olduğu görülmektedir. 
2017 yılında 88.655.955 TL olan idari para cezası mik-
tarı 2020 yılında % 42 artış göstererek 126.228.052 TL 
olmuştur. 

GIDA KAMUOYU DUYURULARI

Laboratuvar analizi sonucu taklit ve tağşiş yaptığı 
tespit edilen veya kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit 
edecek şekilde gıdalarda değişiklik yapan firmaların 
adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası il-
gili mevzuat hükümleri gereği 2012 yılından itibaren 
TOB resmi internet sitesi olan www.tarimorman.gov.
tr adresinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Tablo 3’te kamuoyu duyurularının dağılımına ba-
kıldığında 2012 yılında 6 defa yapılan kamuoyu du-
yurusunda 49 firmanın 73 parti ürünü, 2013 yılında 
3 defa yapılan kamuoyu duyurusunda 97 firmanın 
177 parti ürünü, 2019 yılında 1 defa yapılan kamuoyu 
duyurusunda 618 firmanın 1.211 parti ürünü ve 2020 
yılında 5 defa yapılan kamuoyu duyurusunda 435 fir-
manın 789 parti ürünü olmak üzere 26 kamuoyu du-
yurusunda toplam 1.609 firmaya ait 3.605 parti ürün 
tüketicinin bilgisine sunulmuştur. 

Gıdanın etiketinde gıdanın adı, bileşenler listesi, 
gıdanın net miktarı, tavsiye edilen tüketim tarihi, özel 
muhafaza koşulları, gıda işletmecisinin adı veya tica-
ri unvanı ve adresi, parti numarası, menşe ülke, hac-
men % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen 
gerçek alkol derecesi ve beslenme bildiriminin olması 
gerekmektedir. Taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen fir-
malar ve ürünlerin kamuoyu duyurularında, olum-
suzluk tespit edilen ürünün etiketi üzerindeki parti 
numarası dikkate alınmaktadır. Söz konusu ürünleri 
üreten gıda işletmesinin diğer parti numaralı ürünleri 
bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu nedenle 
sadece olumsuzluk tespit edilen parti numarasına ait 
ürünler işletmecisi tarafından piyasadan toplatılmak-

tadır.

TOB tarafından yapılan kamuoyu duyurularında 
en çok taklit ve tağşiş yapılan ürün gruplarına sıra-
sıyla bakıldığında, 794 firmaya ait 1.045 parti et ve et 
ürünü, 333 firmaya ait 950 parti süt ve süt ürünü, 166 
firmaya ait 755 parti zeytinyağı, 118 firmanın 279 par-
ti takviye edici gıda, 69 firmaya ait 162 parti bal, 22 
firmaya ait 87 parti çikolata, 22 firmaya ait 73 parti 
alkolsüz içecek, 31 firmaya ait 54 parti çay ve kahve 
ürünü, 13 firmaya ait 37 parti alkollü içki, 17 firmaya 
ait 22 parti baharat, çeşni verici ve sos, 13 firmaya ait 
15 parti şekerli mamul ürünü,  6 firmaya ait 6 parti ku-
ruyemiş ve çerez ürünü, 4 firmaya ait 4 parti tahıl, un 
ve unlu mamul ürünü ve 3 firmaya ait 3 parti meyve 
ve sebze işleme ürünü olmak üzere toplamda 3.492 
parti ürünün açıklandığı görülmektedir (Tablo 4).

Türkiye’de taklit ve tağşiş yapılan ya da kişilerin 
hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bo-
zulmuş, değiştirilmiş ürün gruplarına ve tespit edilen 
uygunsuzluklara bakıldığında bala glikoz ve fruktoz 
şurubu ile invertaz enzimi ve polen katılması sıkça 
rastlanılan tağşişlerdendir. Sahte bal ile gerçek balın 
tüketiciler tarafından anlaşılması mümkün olama-
maktadır. Bu işlem, bu konuda uzmanlaşmış labora-
tuvarlarda analizlerle tespit edilebilmektedir.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdaların pazarlanmasında 
başlıca tercih edilen yol televizyon kanalları üzerin-
den yapılan satışlardır. Söz konusu satışlardan biri de 
bal satışlarıdır. Bazı televizyon kanallarında “5 kava-
nozu sadece 100 TL” sloganıyla satılan balların yapı-

Tablo 3. Yapılan Kamuoyu Duyurularının Yıllar 
İtibariyle Dağılımı

Tablo 4. Toplam İfşa Tablosu (2012-2021)
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lan analizler sonucu sahte olduğu tespit edilmiş ve 
bu ürünlerin maliyeti çok düşük olan glikoz şurubu, 
fruktoz şurubu veya sakkaroz şurubu gibi değişik 
şeker şurupları olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece, bal 
yediğini zannedenlerin aslında glikoz, fruktoz ve sak-
karoz şurubu tükettikleri anlaşılmıştır. Glikoz, fruktoz 
ve sakkaroz şurubuyla beslenenlerde kandaki şeker 
miktarının ciddi miktarda arttığı gözlenirken, gerçek 
balla beslenenlerde bu oranın çok daha düşük nor-
male yakın olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle tağşişli 
balı tüketenlerde karaciğer yağlanmasına bağlı olarak 
hastalıklar oluşmakta ve tüketicilerin sağlığı olumsuz 
yönde etkilenmektedir.

3.3. Gıda Taklit ve Tağşiş Örnekleri

Taklit ve tağşiş örneklerine genel olarak bakıldı-
ğında natürel zeytinyağının kendi türevleriyle ve di-
ğer bitkisel tohum ve meyve yağları ile karıştırılması 
yoluyla yapılmaktadır. Kırmızı et ve et ürünlerine ka-
natlı eti, tek tırnaklı eti, domuz eti gibi farklı hayvan 
türlerine ait etlerin karıştırılması, kodekse aykırı ola-
rak bağ doku (kıkırdak, deri, sakatat) katılması, soya 
katılması söz konusu olabilmektedir. Süt ve süt ürün-
lerinde yoğurda jelatin eklenmesi, peynire bitkisel 
yağ ve nişasta katılması, süte farklı türlerin sütlerinin 
(keçi sütüne inek sütü ilavesi gibi) eklenmesi yoluy-
la taklit ve tağşiş yapılmaktadır. Takviye edici gıdala-
ra ilaç etken maddelerinin katılması yolu ile kişilerin 
hayatı ve sağlığının tehlikeye atıldığı görülmüştür. 
Ayrıca, çikolataya ilaç etken maddelerinin eklenme-
si, fıstık tozuna bezelye ve boya karıştırılması, siyah 
çaya ve baharata mevzuatta yasak olan boya ilavesi 
gibi tağşişler de yapıldığı tespit edilmiştir.

Pekmez geleneksel bir Türk gıdasıdır. Yoğun de-
mir, kalsiyum, vitamin ve mineral maddeler ve yük-
sek şeker içerdiğinden dolayı iyi bir besin ve enerji 
kaynağıdır. Son yıllarda pekmezin besin değerlerinin 
iyice bilindiği ve beslenmedeki öneminin toplum ta-
rafından benimsendiği bir dönemde taklit ve tağşişli 
pekmez üretiminin yaygınlaşması ciddi bir sorundur.

Gerçek üzüm pekmezi sadece üzümden yapılmak-
tadır. Üzüm pekmezine yapılan hilelerin en önemlisi 
üretim maliyetini düşürmek ve Türk Gıda Kodeksi 
(TGK) hükümlerine uyum sağlama çabasıdır. Üzüm 
pekmezine mevzuatta kullanımına izin verilmeyen 
mısır şurubunun değişik karışımları glukoz şurubu, 
fruktoz şurubu veya bunların karışımları, inülin ilavesi 
yapılarak tağşiş yapılmaktadır.

Kırmızı et ve et ürünlerinde en çok bilinen tağşiş 
yöntemi tavuk, hindi gibi eti daha ucuz olan kümes 
hayvanlarının et, kemik, yağ, deri, sakatat, ayak, tır-
nak, kafa gibi bölümlerinin kırmızı boya ilave edilerek 
üretilmesi şeklindedir. Bir başka tağşiş yöntemi, dana 
etinin değerli bölümlerinin elle ayrılmasından sonra 
karkastan mekanik yollarla ayrılan Mekanik Ayrılmış 
Etin (MAE) et ürünlerine karıştırılmasıyla ortaya çık-
maktadır. Diğer tağşiş yolu at, eşek, domuz gibi nor-
mal şartlarda tüketilmeyen hayvan etlerinin ve sa-
katatlarının dana eti olarak satılması veya bu etlerin 
kıyma makinesinde çekilip gıda boyası eklenerek et 
ürünlerine karıştırılması şeklinde olmaktadır. 

Salam ve sosis gibi ileri işlenmiş et ürünleri büyük 
kıyma makinelerinden geçirilen etlerin hamur hale 
getirilmesi ve bu hamura çeşitli baharat ve gıda katkı 

maddesinin eklenmesi ile yapılan ürünlerdir. Salam 
ve sosis imalatında kullanılan büyük kıyma makine-
lerinde tavuk, hindi, domuz, at, eşek gibi hayvanların 
et, sakatat, kemik, tırnak, deri, kafa vb. parçalarının 
çekilmesi ile üretilerek tağşiş yapılabilmektedir. Su-
cuk yapımında da dana eti yerine kümes hayvanları 
ve diğer büyükbaş hayvanlarının etlerinin, sakatat-
larının, derilerinin, kemiklerinin, derilerinin ve kafa-
larının hilekâr gıda üreticileri tarafından kullanıldığı 
tespit edilmektedir. Bazı gıda üreticileri de ürettikleri 
sucuklara satış noktalarından geri alınan küflenmiş, 
bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş sucukları da ka-
rıştırmaktadır.

Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomur-
cuklarından alınarak yutulan nektarın arıların bal mi-
desi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde 
kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve kovandaki 
petek hücrelerine yerleştirilen çok faydalı bir besindir. 
Balın tüm dünyada birçok besleyici ve doğal özellikle-
rinin çok uzun süredir bilinmesi, ürünü popüler hale 
getirmiş ve çok ciddi bir talep yaratmıştır. Üretim ile 
talep arasındaki fark, kaliteli balın fiyatını cazip hale 
getirirken, sahte yollarla üretimi de artırmıştır. Arısız 
bal üretimi olarak adlandırılan mısır şurubuna bal en-
zimi katılması, arıya şeker şurubu verilerek bal üreti-
mi ve sahte bal ile gerçeğinin karıştırılması şeklinde 
balın sahtesi yapılmaktadır. 

Bitkisel yağ eklenmesi süt ürünlerinde en çok sık 
yapılan tağşişlerden biridir. Özellikle tereyağı üreti-
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lan analizler sonucu sahte olduğu tespit edilmiş ve 
bu ürünlerin maliyeti çok düşük olan glikoz şurubu, 
fruktoz şurubu veya sakkaroz şurubu gibi değişik 
şeker şurupları olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece, bal 
yediğini zannedenlerin aslında glikoz, fruktoz ve sak-
karoz şurubu tükettikleri anlaşılmıştır. Glikoz, fruktoz 
ve sakkaroz şurubuyla beslenenlerde kandaki şeker 
miktarının ciddi miktarda arttığı gözlenirken, gerçek 
balla beslenenlerde bu oranın çok daha düşük nor-
male yakın olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle tağşişli 
balı tüketenlerde karaciğer yağlanmasına bağlı olarak 
hastalıklar oluşmakta ve tüketicilerin sağlığı olumsuz 
yönde etkilenmektedir.

3.3. Gıda Taklit ve Tağşiş Örnekleri

Taklit ve tağşiş örneklerine genel olarak bakıldı-
ğında natürel zeytinyağının kendi türevleriyle ve di-
ğer bitkisel tohum ve meyve yağları ile karıştırılması 
yoluyla yapılmaktadır. Kırmızı et ve et ürünlerine ka-
natlı eti, tek tırnaklı eti, domuz eti gibi farklı hayvan 
türlerine ait etlerin karıştırılması, kodekse aykırı ola-
rak bağ doku (kıkırdak, deri, sakatat) katılması, soya 
katılması söz konusu olabilmektedir. Süt ve süt ürün-
lerinde yoğurda jelatin eklenmesi, peynire bitkisel 
yağ ve nişasta katılması, süte farklı türlerin sütlerinin 
(keçi sütüne inek sütü ilavesi gibi) eklenmesi yoluy-
la taklit ve tağşiş yapılmaktadır. Takviye edici gıdala-
ra ilaç etken maddelerinin katılması yolu ile kişilerin 
hayatı ve sağlığının tehlikeye atıldığı görülmüştür. 
Ayrıca, çikolataya ilaç etken maddelerinin eklenme-
si, fıstık tozuna bezelye ve boya karıştırılması, siyah 
çaya ve baharata mevzuatta yasak olan boya ilavesi 
gibi tağşişler de yapıldığı tespit edilmiştir.

Pekmez geleneksel bir Türk gıdasıdır. Yoğun de-
mir, kalsiyum, vitamin ve mineral maddeler ve yük-
sek şeker içerdiğinden dolayı iyi bir besin ve enerji 
kaynağıdır. Son yıllarda pekmezin besin değerlerinin 
iyice bilindiği ve beslenmedeki öneminin toplum ta-
rafından benimsendiği bir dönemde taklit ve tağşişli 
pekmez üretiminin yaygınlaşması ciddi bir sorundur.

Gerçek üzüm pekmezi sadece üzümden yapılmak-
tadır. Üzüm pekmezine yapılan hilelerin en önemlisi 
üretim maliyetini düşürmek ve Türk Gıda Kodeksi 
(TGK) hükümlerine uyum sağlama çabasıdır. Üzüm 
pekmezine mevzuatta kullanımına izin verilmeyen 
mısır şurubunun değişik karışımları glukoz şurubu, 
fruktoz şurubu veya bunların karışımları, inülin ilavesi 
yapılarak tağşiş yapılmaktadır.

Kırmızı et ve et ürünlerinde en çok bilinen tağşiş 
yöntemi tavuk, hindi gibi eti daha ucuz olan kümes 
hayvanlarının et, kemik, yağ, deri, sakatat, ayak, tır-
nak, kafa gibi bölümlerinin kırmızı boya ilave edilerek 
üretilmesi şeklindedir. Bir başka tağşiş yöntemi, dana 
etinin değerli bölümlerinin elle ayrılmasından sonra 
karkastan mekanik yollarla ayrılan Mekanik Ayrılmış 
Etin (MAE) et ürünlerine karıştırılmasıyla ortaya çık-
maktadır. Diğer tağşiş yolu at, eşek, domuz gibi nor-
mal şartlarda tüketilmeyen hayvan etlerinin ve sa-
katatlarının dana eti olarak satılması veya bu etlerin 
kıyma makinesinde çekilip gıda boyası eklenerek et 
ürünlerine karıştırılması şeklinde olmaktadır. 

Salam ve sosis gibi ileri işlenmiş et ürünleri büyük 
kıyma makinelerinden geçirilen etlerin hamur hale 
getirilmesi ve bu hamura çeşitli baharat ve gıda katkı 

maddesinin eklenmesi ile yapılan ürünlerdir. Salam 
ve sosis imalatında kullanılan büyük kıyma makine-
lerinde tavuk, hindi, domuz, at, eşek gibi hayvanların 
et, sakatat, kemik, tırnak, deri, kafa vb. parçalarının 
çekilmesi ile üretilerek tağşiş yapılabilmektedir. Su-
cuk yapımında da dana eti yerine kümes hayvanları 
ve diğer büyükbaş hayvanlarının etlerinin, sakatat-
larının, derilerinin, kemiklerinin, derilerinin ve kafa-
larının hilekâr gıda üreticileri tarafından kullanıldığı 
tespit edilmektedir. Bazı gıda üreticileri de ürettikleri 
sucuklara satış noktalarından geri alınan küflenmiş, 
bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş sucukları da ka-
rıştırmaktadır.

Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomur-
cuklarından alınarak yutulan nektarın arıların bal mi-
desi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde 
kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve kovandaki 
petek hücrelerine yerleştirilen çok faydalı bir besindir. 
Balın tüm dünyada birçok besleyici ve doğal özellikle-
rinin çok uzun süredir bilinmesi, ürünü popüler hale 
getirmiş ve çok ciddi bir talep yaratmıştır. Üretim ile 
talep arasındaki fark, kaliteli balın fiyatını cazip hale 
getirirken, sahte yollarla üretimi de artırmıştır. Arısız 
bal üretimi olarak adlandırılan mısır şurubuna bal en-
zimi katılması, arıya şeker şurubu verilerek bal üreti-
mi ve sahte bal ile gerçeğinin karıştırılması şeklinde 
balın sahtesi yapılmaktadır. 

Bitkisel yağ eklenmesi süt ürünlerinde en çok sık 
yapılan tağşişlerden biridir. Özellikle tereyağı üreti-
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minde margarin ve farklı sıvı yağların (ayçiçeği yağı, 
mısır özü yağı, palm yağı, hayvansal kaynaklı diğer 
yağlar vb.) kullanılması süt ürünlerinde yapılan baş-
lıca tağşiş olarak bilinmektedir. Maliyetleri azaltmak 
için tereyağı imalatı sırasında süt kremasına bazı bit-
kisel ve hayvansal yağlar ilave edilmektedir. Ayrıca 
tereyağında yapılan bir diğer tağşiş ise gıda boyası 
ilavesidir. Tağşiş yapılarak üretilen tereyağlarının ger-
çek tereyağı gibi görünmesi için sarı renkli gıda boya-
sı ilave edilmektedir.

Nişasta, jelatin ve pektin eklenmesi genellikle yo-
ğurt ürünlerinde yapılan bir tağşiş olup ürünün daha 
sert ve kıvamlı olmasını sağlamaktadır.

Bunların dışında piyasada son tüketim tarihi ge-
çen kaşar peynirlerinin toplanarak yine kaşar peyniri 
üretimine karıştırılması, tulum peyniri içerisine pa-
tates eklenmesi, bozulmuş ve kullanım tarihi geçmiş 
peynirlerin ise yüksek ısı, nitrat ve nitrit yardımı ile 
krem peynirlere dönüştürülmesi gibi hileler de piya-
sada sıklıkla karşılaşılan tağşiş yöntemleridir. 

Takviye edici gıdalar, 5996 sayılı Kanun kapsa-
mında “normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla 
vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, 
amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında 
besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel 
ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler 
ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının 
tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, 

tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe 
ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak 
günlük alım dozu belirlenmiş ürünler” olarak tanım-
lanmıştır. Günlük beslenme ihtiyacının karşılanma-
sının desteklenmesi amacıyla TOB tarafından kayıt 
altına alınan işletmelerde üretilen ve ithaline izin ve-
rilen “takviye edici gıda” niteliğindeki ürünlerin kilo 
verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı 
arttırıcı, sigara bıraktırıcı, hastalıkları önleyici, tedavi 
edici ve iyileştirici ürünlermiş gibi gösterilerek satışa 
sunulması mevzuata aykırıdır. 

Takviye edici gıdalarda özellikle zayıflama için tü-
ketilenlerde sibutramin ile cinsel performansı arttırıcı 
olarak satılan takviye edici gıdalarda sildenafil, tada-
lafil etken maddeleri kullanılarak tağşiş yapılmaktadır. 
Bu maddelerin tamamının sağlığa zararlı olduğu ifa-
de edilmektedir.

Natürel zeytinyağı zeytin ağacı meyvesinden do-
ğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl 
ortamda sadece mekanik ve fiziksel işlemler uygula-
narak elde edilen kendine has duyusal özelliğe sahip 
rafinasyon işlemine tabi tutulmadan tüketilebilen bir 
yağdır. Bu tanıma göre rafine ve riviera olarak bilinen 
zeytinyağı türleri ve pirina yağı natürel zeytinyağı 
sınıfına girmemektedir. Natürel zeytinyağına tohum 
yağları (kolza, ayçiçek, soya, pamuk, mısır, yerfıstı-
ğı, hardal, susam, haşhaş vb.), bitkisel rafine karışım 
yağlar, fındık yağı, avokado yağı gibi kendi cinsinden 
olmayan bitkisel kökenli tohum veya meyve yağları 
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katılarak tağşiş yapılmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de özellikle alkollü içkilerdeki 
vergi oranlarının yükselmesiyle beraber bu ürünle-
rin fiyatları oldukça yükselmiş ve buna paralel olarak 
yasadışı, merdiven altı olarak tabir edilen hijyenik ol-
mayan koşullarda üretilen sahte, kaçak, taklit ve tağ-
şiş uygulanmış alkollü içki üretimi oldukça artmıştır. 
Yasadışı kaçak içki sektörü tüketici ve halk sağlığını 
tehdit ettiği gibi yasal olarak çalışan sektördeki firma-
ların daralmasına ve önemli vergi kayıplarına da ne-
den olmaktadır. Mevzuat gereği, rakıda en fazla 150 
g/hL mA düzeyinde metanol bulunması gerekirken, 
sahte rakılarda bu değerin 2300 g/hL mA düzeylerine 
kadar çıktığı tespit edilmektedir.  Üzüm cibresinden 
elde edilen distile içkilerde ise en fazla 1000 g/hL mA 
düzeyinde metanol bulunmasına izin verilirken sahte 
distile içkilerde bu rakamın 3500 g/hL mA düzeyleri-
ne kadar çıktığı görülmektedir. Alkollü içkilerde yapı-
lan tağşiş yöntemi üretim sırasında etil alkol yerine 
daha ucuz olduğu için metanol kullanılmasıdır veya 
etil alkolle yüksek oranda metanolün karıştırılmasıdır.

Tahin, susamın ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi 
tutularak akıcı yağ gibi bir hale gelmiş şeklidir. İyi 
kalite susam tohumları sıra ile eleme, kabuklarının 
soyulması ve ayrılması işlemlerinden sonra yıkana-
rak 150-200 °C’de 2 ile 3 saat arasında kavrulmak-
tadır. Öğütülmüş, macun gibi olan bu yağlı karışıma 
tahin adı verilmektedir.  Tahin üretiminde kullanılan 
ve katılmasına izin verilen maddelerin dışında ya-
bancı madde kullanımına izin verilmemektedir. Tahin 
üretiminde mevzuatta yasak olmasına rağmen soya 
kullanılarak tağşiş yapılmaktadır. Bulgur üretiminde 
mevzuatta yasak olmasına rağmen renk vermek ama-
cıyla boya kullanılarak tağşiş yapılmaktadır. Çikolata, 
kahve ve alkolsüz içeceklerin üretiminde mevzuatta 
yasak olan ve insan sağlığını tehdit eden sildenafil, 
tadalafil vb. etken maddeler kullanılarak tağşiş yapıl-
maktadır. Bezelye gibi yeşil renkli ürünlerin öğütüle-
rek fıstık yerine kullanımı, yer fıstığının boyanarak ve 
öğütülerek antep fıstığı gibi satışa sunulması gibi tağ-
şişler yapılmaktadır. Sos kullanımı Türkiye’de miktar 
ve çeşit bakımından artan bir eğilim göstermektedir. 
Ketçap da renk verici madde olarak yapay renk verici 
olan karmosin maddesi kullanılarak tağşiş yapılmak-
tadır. Bitkisel çay üretiminde mevzuatta yasak olma-
sına rağmen boya kullanılarak tağşiş yapılmaktadır.

4. SONUÇ

Günümüzde gıda üretiminde her türlü hile veya 
aldatmaya yönelik eylemlerin mevcut olduğu bilin-
mektedir. Gıdalarda taklit ve tağşişe et ve et ürünleri, 
süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, takviye edici gıda-
lar gibi ürünler başta olmak üzere pek çok gıda mad-
desinde rastlanılmaktadır. 

Türkiye’de gıdalarda kamuoyu duyuruları, 5996 
sayılı Kanun kapsamında 2012 yılından itibaren uy-
gulanmaya başlanmıştır. TOB tarafından laboratuvar 
analizi sonucu taklit/tağşiş yaptığı kesinleşen veya 
insan sağlığını riske eden gıda üreten işletmelere yö-
nelik olarak idari para cezası, ürünlerin toplatılması, 
kamuoyu duyurusu, Cumhuriyet Savcılığına suç du-
yurusu ve bu firmalara denetim sıklığının arttırılma-
sı gibi tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede, bugüne 
kadar 26 defa yapılan kamuoyu duyurusunda toplam 

1.609 firmanın 3.605 farklı parti ürünü kamuoyuna 
duyurulmuştur.

Gıdalarda yapılan taklit ve tağşiş tüketiciyi aldat-
manın ve tüketici sağlığına yönelik tehdit oluştur-
masının yanı sıra haksız rekabet oluşturarak haksız 
kazanç elde edilmesine neden olan, hem sağlık hem 
de ticari ahlak açısından önlenmesi gereken bir hile 
durumudur. Taklit ve tağşiş yapan bazı firmaların ifşa 
edilmesine, idari para cezası verilmesine, Cumhuriyet 
Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına ve daha 
sıkı denetim yapılmasına rağmen taklit/tağşiş yapma-
ya bazen mevcut firma ismiyle bazen de yeni firma 
ismiyle devam ettikleri görülmüştür. Bu durum ceza-
ların caydırıcı olmadığının bir göstergesidir.

Taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı nitelik kazan-
ması amacıyla TOB tarafından bazı tedbirler alınmış-
tır. 2019 yılında TOB tarafından gerçekleştirilen III. 
Tarım Şurası’nda taklit ve tağşişin önlenmesine yö-
nelik olarak tohumdan sofraya tüm zincirde etkin bir 
izlenebilirlik sağlanması ve denetim sisteminin etkin-
liğinin artırılması ile gıdada taklit ve tağşiş cezaları-
nın etkin caydırıcılığı için ilgili mevzuatta düzenleme 
yapılması kararları alınmıştır. Şura sonuç bildirgesin-
de bu kararların yer alması ve söz konusu kararlara 
yönelik olarak eylem planlarının hazırlanması için ya-
pılan çalışmalar bu anlamda taklit ve tağşişin önlen-
mesi adına önemli girişimlerdir.

Taklit ve tağşiş yapanlara verilen cezaların caydı-
rıcı hale getirilmesi amacıyla 7255 sayılı Kanun yü-
rürlüğe girmiş ve gıdalarda hile yapan gıda işletme-
cilerine yönelik gayri safi gelirinin  % 1’i kadar 50 Bin 
ile 500 Bin TL’ye kadar idari para cezası,  hapis ce-
zası, adli para cezası, gıda sektörü faaliyetinden men 
ve 3 yılda fiilin tekrarlanma durumlarında idari para 
cezasının 2-3 katı uygulanması gibi yaptırımlar ge-
tirilmiştir. 7255 sayılı Kanun ile önceki şartlara göre 
ağırlaştırılan cezai ve hukuki sorumlulukların güve-
nilir gıdanın tüketiciye ulaştırılmasında etkili olacağı 
düşünülmektedir. 

Taklit ve tağşişin önlenmesine yönelik olarak me-
safeli satış yöntemi ile internet ve televizyon kanalları 
üzerinden pazarlanan ve kargo, kurye, tele sipariş vb. 
yollarla doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin dene-
tim ve kontrollerine yönelik mevzuat değişikliği ya-
pılarak bu ürünlerin denetimleri sıkılaştırılmalı, ürün-
lerden numune alınmalı, taklit ve tağşişli gıda satan 
internet sitelerine caydırıcı miktarlarda olmak üzere 
ceza gibi uygulamalarla etkili bir denetim mekaniz-
ması oluşturulmalıdır.

Laboratuvarların alt yapılarının, kapasitelerinin ve 
yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi sağlanarak 
taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin kısa sürede tespi-
tinin yapılması sağlanmalıdır. STK’lar taklit/tağşiş ya-
pan üye firmalarına yönelik üyelikten çıkarma, uyar-
ma, cezalandırma gibi yöntemler kullanarak bu fir-
malar üzerindeki otokontrolünü ve denetimini etkin 
şekilde sağlamalıdır. Tüketicilerin ve üreticilerin gıda 
güvenliği konusunda bilgi ve bilinç seviyesinin arttı-
rılmasına yönelik kamu spotları hazırlanmalı ve ALO 
174 Gıda Hattı’nın bilinirliliği arttırılmalıdır. Okullarda 
gıda güvenliği dersi müfredata konularak toplumun 
tüm katmanında gıda güvenliği bilincinin oluşması-
nın sağlanmalıdır. Yaşanan bu taklit ve tağşiş olayla-
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katılarak tağşiş yapılmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de özellikle alkollü içkilerdeki 
vergi oranlarının yükselmesiyle beraber bu ürünle-
rin fiyatları oldukça yükselmiş ve buna paralel olarak 
yasadışı, merdiven altı olarak tabir edilen hijyenik ol-
mayan koşullarda üretilen sahte, kaçak, taklit ve tağ-
şiş uygulanmış alkollü içki üretimi oldukça artmıştır. 
Yasadışı kaçak içki sektörü tüketici ve halk sağlığını 
tehdit ettiği gibi yasal olarak çalışan sektördeki firma-
ların daralmasına ve önemli vergi kayıplarına da ne-
den olmaktadır. Mevzuat gereği, rakıda en fazla 150 
g/hL mA düzeyinde metanol bulunması gerekirken, 
sahte rakılarda bu değerin 2300 g/hL mA düzeylerine 
kadar çıktığı tespit edilmektedir.  Üzüm cibresinden 
elde edilen distile içkilerde ise en fazla 1000 g/hL mA 
düzeyinde metanol bulunmasına izin verilirken sahte 
distile içkilerde bu rakamın 3500 g/hL mA düzeyleri-
ne kadar çıktığı görülmektedir. Alkollü içkilerde yapı-
lan tağşiş yöntemi üretim sırasında etil alkol yerine 
daha ucuz olduğu için metanol kullanılmasıdır veya 
etil alkolle yüksek oranda metanolün karıştırılmasıdır.

Tahin, susamın ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi 
tutularak akıcı yağ gibi bir hale gelmiş şeklidir. İyi 
kalite susam tohumları sıra ile eleme, kabuklarının 
soyulması ve ayrılması işlemlerinden sonra yıkana-
rak 150-200 °C’de 2 ile 3 saat arasında kavrulmak-
tadır. Öğütülmüş, macun gibi olan bu yağlı karışıma 
tahin adı verilmektedir.  Tahin üretiminde kullanılan 
ve katılmasına izin verilen maddelerin dışında ya-
bancı madde kullanımına izin verilmemektedir. Tahin 
üretiminde mevzuatta yasak olmasına rağmen soya 
kullanılarak tağşiş yapılmaktadır. Bulgur üretiminde 
mevzuatta yasak olmasına rağmen renk vermek ama-
cıyla boya kullanılarak tağşiş yapılmaktadır. Çikolata, 
kahve ve alkolsüz içeceklerin üretiminde mevzuatta 
yasak olan ve insan sağlığını tehdit eden sildenafil, 
tadalafil vb. etken maddeler kullanılarak tağşiş yapıl-
maktadır. Bezelye gibi yeşil renkli ürünlerin öğütüle-
rek fıstık yerine kullanımı, yer fıstığının boyanarak ve 
öğütülerek antep fıstığı gibi satışa sunulması gibi tağ-
şişler yapılmaktadır. Sos kullanımı Türkiye’de miktar 
ve çeşit bakımından artan bir eğilim göstermektedir. 
Ketçap da renk verici madde olarak yapay renk verici 
olan karmosin maddesi kullanılarak tağşiş yapılmak-
tadır. Bitkisel çay üretiminde mevzuatta yasak olma-
sına rağmen boya kullanılarak tağşiş yapılmaktadır.

4. SONUÇ

Günümüzde gıda üretiminde her türlü hile veya 
aldatmaya yönelik eylemlerin mevcut olduğu bilin-
mektedir. Gıdalarda taklit ve tağşişe et ve et ürünleri, 
süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, takviye edici gıda-
lar gibi ürünler başta olmak üzere pek çok gıda mad-
desinde rastlanılmaktadır. 

Türkiye’de gıdalarda kamuoyu duyuruları, 5996 
sayılı Kanun kapsamında 2012 yılından itibaren uy-
gulanmaya başlanmıştır. TOB tarafından laboratuvar 
analizi sonucu taklit/tağşiş yaptığı kesinleşen veya 
insan sağlığını riske eden gıda üreten işletmelere yö-
nelik olarak idari para cezası, ürünlerin toplatılması, 
kamuoyu duyurusu, Cumhuriyet Savcılığına suç du-
yurusu ve bu firmalara denetim sıklığının arttırılma-
sı gibi tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede, bugüne 
kadar 26 defa yapılan kamuoyu duyurusunda toplam 

1.609 firmanın 3.605 farklı parti ürünü kamuoyuna 
duyurulmuştur.

Gıdalarda yapılan taklit ve tağşiş tüketiciyi aldat-
manın ve tüketici sağlığına yönelik tehdit oluştur-
masının yanı sıra haksız rekabet oluşturarak haksız 
kazanç elde edilmesine neden olan, hem sağlık hem 
de ticari ahlak açısından önlenmesi gereken bir hile 
durumudur. Taklit ve tağşiş yapan bazı firmaların ifşa 
edilmesine, idari para cezası verilmesine, Cumhuriyet 
Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına ve daha 
sıkı denetim yapılmasına rağmen taklit/tağşiş yapma-
ya bazen mevcut firma ismiyle bazen de yeni firma 
ismiyle devam ettikleri görülmüştür. Bu durum ceza-
ların caydırıcı olmadığının bir göstergesidir.

Taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı nitelik kazan-
ması amacıyla TOB tarafından bazı tedbirler alınmış-
tır. 2019 yılında TOB tarafından gerçekleştirilen III. 
Tarım Şurası’nda taklit ve tağşişin önlenmesine yö-
nelik olarak tohumdan sofraya tüm zincirde etkin bir 
izlenebilirlik sağlanması ve denetim sisteminin etkin-
liğinin artırılması ile gıdada taklit ve tağşiş cezaları-
nın etkin caydırıcılığı için ilgili mevzuatta düzenleme 
yapılması kararları alınmıştır. Şura sonuç bildirgesin-
de bu kararların yer alması ve söz konusu kararlara 
yönelik olarak eylem planlarının hazırlanması için ya-
pılan çalışmalar bu anlamda taklit ve tağşişin önlen-
mesi adına önemli girişimlerdir.

Taklit ve tağşiş yapanlara verilen cezaların caydı-
rıcı hale getirilmesi amacıyla 7255 sayılı Kanun yü-
rürlüğe girmiş ve gıdalarda hile yapan gıda işletme-
cilerine yönelik gayri safi gelirinin  % 1’i kadar 50 Bin 
ile 500 Bin TL’ye kadar idari para cezası,  hapis ce-
zası, adli para cezası, gıda sektörü faaliyetinden men 
ve 3 yılda fiilin tekrarlanma durumlarında idari para 
cezasının 2-3 katı uygulanması gibi yaptırımlar ge-
tirilmiştir. 7255 sayılı Kanun ile önceki şartlara göre 
ağırlaştırılan cezai ve hukuki sorumlulukların güve-
nilir gıdanın tüketiciye ulaştırılmasında etkili olacağı 
düşünülmektedir. 

Taklit ve tağşişin önlenmesine yönelik olarak me-
safeli satış yöntemi ile internet ve televizyon kanalları 
üzerinden pazarlanan ve kargo, kurye, tele sipariş vb. 
yollarla doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin dene-
tim ve kontrollerine yönelik mevzuat değişikliği ya-
pılarak bu ürünlerin denetimleri sıkılaştırılmalı, ürün-
lerden numune alınmalı, taklit ve tağşişli gıda satan 
internet sitelerine caydırıcı miktarlarda olmak üzere 
ceza gibi uygulamalarla etkili bir denetim mekaniz-
ması oluşturulmalıdır.

Laboratuvarların alt yapılarının, kapasitelerinin ve 
yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi sağlanarak 
taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin kısa sürede tespi-
tinin yapılması sağlanmalıdır. STK’lar taklit/tağşiş ya-
pan üye firmalarına yönelik üyelikten çıkarma, uyar-
ma, cezalandırma gibi yöntemler kullanarak bu fir-
malar üzerindeki otokontrolünü ve denetimini etkin 
şekilde sağlamalıdır. Tüketicilerin ve üreticilerin gıda 
güvenliği konusunda bilgi ve bilinç seviyesinin arttı-
rılmasına yönelik kamu spotları hazırlanmalı ve ALO 
174 Gıda Hattı’nın bilinirliliği arttırılmalıdır. Okullarda 
gıda güvenliği dersi müfredata konularak toplumun 
tüm katmanında gıda güvenliği bilincinin oluşması-
nın sağlanmalıdır. Yaşanan bu taklit ve tağşiş olayla-

O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VEN
LİĞ

İ

31

KAYNAKLAR

Anonim, 2010. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetle-
ri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, https://www.
mevzuat.gov.tr, Erişim Tarihi:05.12.2019.

Anonim, 2011. Gıda ve Yemin Resmi Kontrolle-
rine Dair Yönetmelik, https://www.mevzuat.gov.tr, 
Erişim Tarihi:05.12.2019.

Anonim, 2019a. Büyük Bal Vurgunu Başlıklı Ga-
zete Haberi, https://www.sabah.com.tr/ekonomi/ 
2012/03/26/ buyuk-bal-vurgunu, Erişim Tarihi: 
10.12.2019.

Anonim, 2019b. Bal Şifadır, Türkiye Arı Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği Çalışması, http://www.tab.org.
tr/bal-sifadir.html, Erişim Tarihi: 11.12.2019.

Anonim, 2019c. Et ve Et Ürünlerinde Yapılan 
Hile ve Tağşişler, http://gidabilgi.com/Makale/De-
tay/et-ve-et-urunlerinde-yapilan-hile-ve-tagsis-
ler-7bb0fa, Erişim Tarihi: 13.12.2019.

Anonim, 2019d. Bal Tanımı, https://tr.wikipedia.
org/wiki/Bal, Erişim Tarihi: 17.12.2019.

Anonim, 2021a. Faaliyet Raporları, https://
www.tarimorman.gov.tr, Erişim Tarihi:07.04.2021.

Anonim, 2021b. 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Or-
man Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hak-
kında Kanun, https://www.mevzuat.gov.tr, Erişim 
Tarihi:09.04.2021.

Anonymous, 2019a. Report on The Food Crisis, 
Fraud in The Food Chain and The Control https://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=-
REPORT&reference=A7-20130434&format =PDF&-
language=EN, Erişim Tarihi: 08.12.2019.

Anonymous, 2019b. Agri Food Fraud, https://
ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en, Erişim 
Tarihi: 07.12.2019. 

Anonymous, 2019c. Food Fraud Types, https://
ec.europa.eu/info/departments/health-and-fo-
od-safety_en, Erişim Tarihi: 08.12.2019. 

Artık, N., 2000. Gıdalarda Taklit ve Tağşiş. 
Gıda2000 Gıda Teknolojisi ve Tarım Dergisi, s.1-14.

Batu, A., Akbulut, M., Kırmacı, B., Elyıldırım, F., 
2007. Üzüm Pekmezi Üretiminde Yapılan Taklit ve 
Tağşişler ve Belirleme Yöntemleri, Gıda Teknoloji-

leri Elektronik Dergisi, Cilt:2, s.17-24. 

Bozdoğan, D., Ünsal, S., Tatlı, A., 2010. Zeytinya-
ğı Tağşişinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler. 
Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ortak Akıl ve Güçbir-
liği Toplantıları Sonuç Bildirgesi, Ağustos 2010. 

Cabaroğlu, T., Darıcı, M., 2017. Ülkemizde Dis-
tile Alkollü İçki Üretiminde Yapılan Hileler Sahte 
Ürünlerin Tespiti ve Tüketici Güvenliği, Çukurova 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Slayt Ça-
lışması, Adana.

Çığ, E.,2008. Avrupa Birliği’nde Gıda Kontro-
lü Uygulamaları ve Türk Gıda Kontrol Sisteminin 
AB’ye Uyumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, AB Uz-
manlık Tezi, Ankara, s.148.

Çopur, U., Yonak, S., Şenkoyuncu, A., 2009. Gıda 
Güvenliği ve Denetim Sistemi, s.2-14.

Hong, E. and Lee, S., 2017. Modern Analytical 
Methods for the Detection of Food Fraud and Adul-
teration by Food Category, Journal of the Science 
of Food and Agriculture, Volume: 97(12). 

Kantaroğlu, M., N. Demirbaş, Türkiye’de Gıda 
Güvenliği Açısından Ürün Doğrulama ve Takip Sis-
teminin (ÜDTS) Değerlendirilmesi, XI. International 
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, 
Tekirdağ/TURKEY, March 10-11, 2019, s.498-509.

Manning, L. and Soon, J., 2016. Food Safety, 
Food Fraud, and Food Defense: A Fast Evolving Li-
terature. Journal of Food Science. Volume: 81(4).

Özen, D., 2016. Gıdada Sahtekârlık, Cezai ve 
Hukuki Sorumluluk. Ankara Barosu Dergisi. Cilt: 
2016/2, s.332-341.

Sevim, D., 2011. Antioksidanlar ve Zeytinyağı. 
Zeytin Bilimi. Cilt: 2(1), s.43-47. 

Şenöz, B., 2016. Gıdalarda Taklit ve Tağşişlerin 
Tespiti ve Gelişen Analiz Yöntemleri Sunumu, Ulu-
sal Gıda Referans Laboratuvarı, Ankara. 

Şimşek, A. ve Artık, N., 2002. Değişik Meyveler-
den Üretilen Pekmezlerin Bileşim Unsurları Üzeri-
ne Bir Araştırma. Gıda Dergisi. Cilt:27(6), s.459-467. 

Turgut, C., 2009. Ülkemizde Distile Alkollü İçki 
Üretiminde Yapılan Hileler Sahte Ürünlerin Tespiti 
ve Tüketici Güvenliği, 10. Gıda Mühendisliği Kong-
resi, Kasım 2017, Antalya.

rının temelinde üreticilerde eksik olan gıda güvenliği 
bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla kamu oto-
ritesi, üniversiteler, STK’lar ve ilgili diğer paydaşlarla 
birlikte seminer, konferans vb. etkinlikler düzenle-
melidir. Her tüketicinin de aslında bir gıda denetçi-
si olduğu fikrinden yola çıkarak gıdalarda taklit ve 
tağşişin önlenmesine katkıda bulunmaları amacıyla 
tüketicilerin ihbar ve şikayetlerini TOB bünyesindeki 
en yakın İl/İlçe Müdürlüğü’ne, Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Merkezi’ne (CİMER 150), Alo 174 Gıda İhbar ve 
Şikayet Hattı’na ve Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim 
Merkezi’ne TİMER (180) başvuru yaparak bildirmeleri 
gerekmektedir.

Sonuç olarak, bu konu 7’den 77’ye herkesi yakın-
dan ilgilendirmektedir. Güvenilir gıdaya ulaşmak, 
gıda sektöründe fırsatçıların yarattığı haksız rekabet 
ve merdiven altı ekonominin önüne geçmek adına 
hem üretici hem de tüketici tarafında herkese çok 
büyük iş düşmektedir.
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T
arım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, Gıda 
ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para 
Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik 
16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete-

de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sa-
yılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-
nununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uya-
rınca gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik 
yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.

“Tağşiş: Kanun kapsamındaki ürünlere temel özel-
liğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının 
veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarıl-
masını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı 
değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde ye-
rine aynı maddeymiş gibi katılmasını”, “Taklit: Kanun 
kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri 
itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi 
veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi” 
ifade etmektedir. 

Taklit ve Tağşiş Fiili

• Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit 
ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, 
piyasaya arz edilemez.

• Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal et-
tikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya 
arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğun-
dan sorumludur.

• Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen 
ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulan-
ması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle 

yapılır.

• Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edil-
mesi halinde Kanunda belirlenen idari yaptı-
rımlar uygulanır.

İdari Para Cezasının Hesaplanması

1. Kanunun 40/1. maddesinin (l) bendinde ön-
görülen idari para cezaları yıllık gayri safi gelir 
üzerinden hesaplanır.

2. Gıda işletmecisine uygulanacak idari para ce-
zası miktarı işletmecinin fiilden bir önceki mali 
yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplan-
ması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın 
mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelir-
leri üzerinden hesaplanır.

3. İdari para cezalarına karşı dava açılmış olması 
tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel 
teşkil etmez.

4. Gayri safi gelirin yüzde biri hesaplandığında 
elde edilen miktarın, Kanunda belirlenen alt 
sınırların altında kalması halinde Kanunda be-
lirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması 
halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para 
cezası olarak uygulanır.

5. İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her 
takvim yılı başında 5326 sayılı Kanununun 
17/7. maddesi gereği yeniden değerleme ora-
nında artırılarak uygulanır.

6. Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıt-
lı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayri 
safi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari 
para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerin-
den uygulanır.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA 
CEZALARININ HESAPLANMASINA 
DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
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nununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uya-
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belirlemektir.
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masını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı 
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rine aynı maddeymiş gibi katılmasını”, “Taklit: Kanun 
kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri 
itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi 
veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi” 
ifade etmektedir. 

Taklit ve Tağşiş Fiili

• Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit 
ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, 
piyasaya arz edilemez.

• Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal et-
tikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya 
arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğun-
dan sorumludur.

• Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen 
ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulan-
ması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle 

yapılır.

• Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edil-
mesi halinde Kanunda belirlenen idari yaptı-
rımlar uygulanır.

İdari Para Cezasının Hesaplanması

1. Kanunun 40/1. maddesinin (l) bendinde ön-
görülen idari para cezaları yıllık gayri safi gelir 
üzerinden hesaplanır.

2. Gıda işletmecisine uygulanacak idari para ce-
zası miktarı işletmecinin fiilden bir önceki mali 
yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplan-
ması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın 
mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelir-
leri üzerinden hesaplanır.

3. İdari para cezalarına karşı dava açılmış olması 
tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel 
teşkil etmez.

4. Gayri safi gelirin yüzde biri hesaplandığında 
elde edilen miktarın, Kanunda belirlenen alt 
sınırların altında kalması halinde Kanunda be-
lirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması 
halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para 
cezası olarak uygulanır.

5. İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her 
takvim yılı başında 5326 sayılı Kanununun 
17/7. maddesi gereği yeniden değerleme ora-
nında artırılarak uygulanır.

6. Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıt-
lı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayri 
safi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari 
para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerin-
den uygulanır.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA 
CEZALARININ HESAPLANMASINA 
DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
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Gayri safi gelirin belirlenmesi :  Gayri safi ge-
lir aşağıda belirtilen usulde belirlenir:

a. Bilanço esasına göre defter tutanlar için; iş-
letmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da 
hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen 
toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesapla-
rından, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175. ve 257.  
maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği 
yetkiye dayanılarak yapılan düzenlemelerle belirle-
nen “60. Brüt Satışlar” hesap grubundaki hesaplara 
kaydedilmesi gereken tutarlardan “61. Satış İndirimle-
ri” hesap grubundaki hesaplara kaydedilmesi gereken 
tutarların düşülmesi sonucu kalan tutarı ifade eder.

b. İşletme hesabı esasına göre defter tutan iş-
letmeler ile basit usule tabi mükellefler için dönem 
içinde elde edilen hasılat ve diğer gelir kalemlerinin 
toplamıdır.

c. Serbest meslek kazanç defteri tutanlar için yıl 

içinde elde edilen gayrisafi hasılat toplamıdır.

d. İş ortaklığı ve adi ortaklıklar için ortaklığın 
iş ve işlemleri için hazırlanan finansal tablolarda yer 
alan ve faaliyet alanına göre bu maddede belirtilen 
tutar veya tutarlar toplamıdır. Ortaklık iş ve işlemle-
rine ilişkin olarak ortaklık için 213 sayılı Kanunun hü-
kümleri uyarınca defter tutulmaması ve finansal tab-
loların hazırlanmaması durumlarında, ortaklığı oluş-
turan satıcı veya sağlayıcıların ortaklık kapsamında 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri için kendi defterlerine 
kaydettikleri ve bu maddede belirtilen tutarları oluş-
turan değerler toplamıdır.

Gayri safi gelirin belirlenmesinde idari para cezası-
na konu fiilin işlendiği yıldan önceki yıla ait gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan tutarlar 
dikkate alınır. Bu tutarların tespitinin mümkün olma-
ması durumunda fiil tarihine en yakın dönem için ve-
rilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerindeki 
tutarlar gayri safi gelirin belirlenmesinde esas alınır.

TTaakklliitt  vvee  TTaa ii   
FFiiiilliinnii  lleeyyeenn  

22002211  YYııllıınnddaa  UUyygguullaannaaccaakk  ddaarrii  PPaarraa  CCeezzaassıı  vvee  DDii eerr  YYaappttıırrıımmllaarr  

  
llkk  hhllaall  

FFiiiillii  üüçç  yyııll  iiççeerriissiinnddee  
bbiirriinnccii  kkeezz  tteekkrraarrllaammaassıı  

FFiiiillii  üüçç  yyııll  iiççeerriissiinnddee  
iikkiinnccii  kkeezz  tteekkrraarrllaammaassıı 

Üreten veya ithal 
eden gıda veya 
yem i letmecileri 

54.555 Türk Lirasından 
az olmamak ve 
545.550 Türk Lirasını 
a mamak kaydıyla 

gelirlerinin yüzde biri 
oranında 

109.110 Türk Lirasından 
az olmamak ve 1.091.100 
Türk Lirasını a mamak 

gelirlerinin yüzde biri 
oranında 

Kanunun 40/1. maddesinin  
(l) bendi  gere i i lem yapıl-

 mak üzere Cumhuriyet
 Savcılı ına suç duyurusun-

 

Kendi adı veya 
ticari unvanı 
altında piyasaya 
arz eden gıda veya 
yem i letmecileri 

54.555 Türk Lirasından 
az olmamak ve 545.550 
Türk Lirasını a mamak 

gelirlerinin yüzde biri 
oranında 

109.110 Türk Lirasından 
az olmamak ve 1.091.100 
Türk Lirasını a mamak 
kaydıyla yıll
gelirlerinin yüzde biri 
oranında 

218.220 Türk Lirasından 
az olmamak ve 2.182.200 
Türk Lirasını a mamak 

gelirlerinin yüzde biri 
oranında idari para cezası 
uygulanır. 

zlenebilirli ini 
sa lamadan 
piyasaya arz eden 
perakende gıda 
veya yem 
i letmecileri 

5.455 Türk Lirasında az 
olmamak ve 545.550 
Türk Lirasını a mamak 

gelirlerinin yüzde biri 
oranında 

 
 
Tekerrür halinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununu hükümleri uygulanır. 
 

da bulunulur.
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BALLARDAKİ TAKLİT VE TAĞŞİŞE 
İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş

Bal; besin değeri, lezzeti ve kendine özgü aroma-
sından dolayı tarih boyunca önemli bir gıda maddesi 
olarak kabul edilmiş en eski doğal üründür. Dünyada 
çok yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bal arıları (Apis 
mellifera L.) bulundukları bölgenin florasına bağlı ola-
rak fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı 
ballar üretmektedir. Hasat dönemi ve hasat sırasında 
uygulanan işlemler, ısıtma ve depolama koşulları gibi 
pek çok faktör balın kalite özelliklerini etkilemektedir. 
Ülkemizde pazara arz edilen ballar genellikle salgı 
balı ve çiçek balı olarak sınıflandırılmaktadır. 

Türk Gıda Kodeksine göre bal; bitki nektarlarının, 
bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin 
canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böcekle-
rin salgılarının, bal arısı tarafından toplandıktan sonra 
kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğ-
rattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak 
olgunlaştırdığı, doğası gereği kristalleşebilen doğal 
ürünü ifade eder. Bal; kaynağına göre çiçek ve salgı 
balı olmak üzere 2 çeşit, üretim ve/veya pazara sunu-
luş şekline göre petekli bal, doğal petekli bal, karako-
van balı, süzme bal, petekli süzme bal, sızma bal, pres 
balı ve filtre edilmiş bal olmak üzere 8 çeşittir.

Son yıllarda, tüketicilerin gıda ve içerikleri hakkın-
da daha bilinçli hale gelmesi; bal gibi sağlıklı, doğal ve 
besleyici gıdaların kullanımına olan ilgiyi arttırmıştır. 
Balın değerli ve talep edilen bir gıda maddesi olması 
ve insan beslenmesindeki faydaları, arıcılığın önemi-
nin artmasına ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

Günümüzde gıda üretiminin her alanında olduğu 
gibi bal üretiminde de; her türlü hile veya aldatmaya 
yönelik eylemlerin olduğu bilinmektedir. Bal olduk-
ça karmaşık yapısından dolayı hileye açık ve hilenin 
belirlenmesi oldukça zor olan doğal bir gıdadır. Bu 
nedenle piyasada saf ve doğal balların yanında hileli 
ballar da bulunmaktadır. Tüketicilerin denetimsiz ola-
rak piyasaya sürülen bu hileli balları yıllardır ekono-
mik nedenlerle tüketme eğilimi ile karşı karşıya bıra-
kılmaları, gerçek balı ayırt edemeyen bir tüketici top-
luluğunu da oluşturmuştur. Dolayısıyla sahte ballar 
doğal bal, doğal ballar ise sahte bal olarak değerlen-
dirilebilmekte ve satın alınabilmektedir. Bu bağlamda 
baldaki sahtecilik, tüketici güvenini sarsarak pazarın 
gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.    

Tüketici bazındaki esas sorun doğal bal ile arılara 
şekerden yaptırılan bal benzeri ürünün birbirinden 
ayırt edilmesinin güçlüğündedir. Arıya sürekli şeker 
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BALLARDAKİ TAKLİT VE TAĞŞİŞE 
İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş

Bal; besin değeri, lezzeti ve kendine özgü aroma-
sından dolayı tarih boyunca önemli bir gıda maddesi 
olarak kabul edilmiş en eski doğal üründür. Dünyada 
çok yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bal arıları (Apis 
mellifera L.) bulundukları bölgenin florasına bağlı ola-
rak fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı 
ballar üretmektedir. Hasat dönemi ve hasat sırasında 
uygulanan işlemler, ısıtma ve depolama koşulları gibi 
pek çok faktör balın kalite özelliklerini etkilemektedir. 
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balı ve çiçek balı olarak sınıflandırılmaktadır. 

Türk Gıda Kodeksine göre bal; bitki nektarlarının, 
bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin 
canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böcekle-
rin salgılarının, bal arısı tarafından toplandıktan sonra 
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ürünü ifade eder. Bal; kaynağına göre çiçek ve salgı 
balı olmak üzere 2 çeşit, üretim ve/veya pazara sunu-
luş şekline göre petekli bal, doğal petekli bal, karako-
van balı, süzme bal, petekli süzme bal, sızma bal, pres 
balı ve filtre edilmiş bal olmak üzere 8 çeşittir.

Son yıllarda, tüketicilerin gıda ve içerikleri hakkın-
da daha bilinçli hale gelmesi; bal gibi sağlıklı, doğal ve 
besleyici gıdaların kullanımına olan ilgiyi arttırmıştır. 
Balın değerli ve talep edilen bir gıda maddesi olması 
ve insan beslenmesindeki faydaları, arıcılığın önemi-
nin artmasına ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

Günümüzde gıda üretiminin her alanında olduğu 
gibi bal üretiminde de; her türlü hile veya aldatmaya 
yönelik eylemlerin olduğu bilinmektedir. Bal olduk-
ça karmaşık yapısından dolayı hileye açık ve hilenin 
belirlenmesi oldukça zor olan doğal bir gıdadır. Bu 
nedenle piyasada saf ve doğal balların yanında hileli 
ballar da bulunmaktadır. Tüketicilerin denetimsiz ola-
rak piyasaya sürülen bu hileli balları yıllardır ekono-
mik nedenlerle tüketme eğilimi ile karşı karşıya bıra-
kılmaları, gerçek balı ayırt edemeyen bir tüketici top-
luluğunu da oluşturmuştur. Dolayısıyla sahte ballar 
doğal bal, doğal ballar ise sahte bal olarak değerlen-
dirilebilmekte ve satın alınabilmektedir. Bu bağlamda 
baldaki sahtecilik, tüketici güvenini sarsarak pazarın 
gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.    

Tüketici bazındaki esas sorun doğal bal ile arılara 
şekerden yaptırılan bal benzeri ürünün birbirinden 
ayırt edilmesinin güçlüğündedir. Arıya sürekli şeker 
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yedirerek ya da şeker şurubu yüklemesi yapılarak 
kolay şekilde bal üretimi kabul edilebilir bir durum 
değildir ve bu yolla elde edilen bal, sahte bal sayıl-
maktadır. Tüketici tarafından balların sahte olup ol-
madığı renk, koku, tat ve akışkanlık gibi genel duyusal 
özelliklerine bakılarak anlaşılamamaktadır. Bu neden-
le baldaki taklit ve tağşişin belirlenmesi için bir dizi 
karışık analize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çok miktarda üretilen sahte ve suni ballar nede-
niyle, gerçek bal üreticisi ürününü satamamakta, pi-
yasadaki genel bal kalitesi düşmekte ve tüketici ke-
sim de kandırılmış olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların 
önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda 
güvenirliği konusunda gerekli çalışmaları yaparak in-
san sağlığına uygun olmayan balların üretimini, iş-
lenmesini ve piyasaya arz edilmesini önlemeye çalış-
maktadır. 

Bu makalede, ülkemizde bal üretimi ile ilgili, hak-
sız rekabet oluşturan ve çoğunlukla ekonomik ka-
zanç sağlamak amacıyla yapılan taklit ve tağşiş olarak 
isimlendirilen birtakım usulsüzlüklere ve geçmişten 
günümüze alınan bazı yasal düzenlemelere ait bilgi 
verilmesi amaçlanmıştır.  

Baldaki Taklit ve Tağşiş Uygulamaları 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununda taklit “ürünlerin şekil, bileşim ve 
nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere 
sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi gös-
terilmesi”; tağşiş ise “ürünlere temel özelliğini veren 
öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir 
bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya 
miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan 
başka bir maddenin, o mad-
de yerine aynı maddeymiş 
gibi katılması” olarak tanım-
lanmaktadır.

Balın üretimi esnasında 
ya da üretimden sonra ya-
pılan çeşitli hileler ve ısıl iş-
lemler balın doğal yapısını 
bozmakta ve gıda değerini 
önemli ölçüde azaltmakta-
dır. Bal hem fiyatı hem de 
üretim ve tüketim miktarları 
dikkate alındığında taklit ve 
tağşiş edilen gıda madde-
leri arasında en kolay hile 
yapılabilen fakat analizi ve 
tespiti çok zor olan bir ürün-
dür. Taklit ve tağşişin başlıca 
nedeni; çevresel olumsuz-
luklar sonucu doğal florada 
oluşan zararlardan dolayı 
üreticilerin yeteri kadar bal 
üretememesi, balın ekono-
mik değerinin yüksek olma-
sı, zahmetsiz ve kolay para 
kazanma isteğidir. 

Gerçek bal; bal arıları 
tarafından çeşitli nektar-
lar kullanılarak üretilen ve 
üretimden önce ya da son-

ra herhangi bir katkı maddesi ve şeker şurubu ilave 
edilmeyen, olgunlaştırma işlemi depolandıkları petek 
gözlerinde yapılan, gerek işleme gerekse depolama 
esnasında  45 °C’nin üzerinde ısıl işleme tabi tutul-
mayan, böylece tüketiciye ulaşana dek genel bileşim 
özelliklerini koruyan doğal tatlı bir gıda olmasına kar-
şın, taklit bal üretiminde arının hiçbir katkısı olmadan 
tamamen kimyasal yollar ile değişik şeker şurupları 
içerisine polen, renk maddesi ve bal aroması madde-
leri katılarak bala benzer tat-lezzet ve görünüm sağ-
lanmaktadır.

Tağşişli bal üretiminde; arının ya sadece yüksek 
mısır şurubu, invert şeker şurubu, sakkaroz şurubu ve 
glukoz şurubu gibi şuruplar verilerek beslenmesi ya 
da hem çiçek nektarlarından alması hem de şeker şu-
rupları ile beslenmesi, balın içerisine şeker şurupları 
katılarak bal miktarının arttırılması, bala farklı özellik-
teki balların karıştırılması, düşük rutubet içeriğine sa-
hip ballara su ilave edilmesi gibi farklı işlemler uygu-
lanmaktadır. Böylece balın doğal fruktoz-glukoz-sak-
karoz profili taklit edilebilmekte ve bunu tespit etmek 
oldukça zor olmaktadır.

Ayrıca diğer gıda maddelerinde olduğu gibi bal da 
sağlığı tehdit edebilecek zararlı bir madde içeriyorsa 
bunun tağşişli olduğu kabul edilmektedir. 

Geçmişten Günümüze Balla İlgili Yasal 
Düzenlemeler 

Arıcılık, tüm toplumlarda önemli bir tarımsal faali-
yet olarak kabul edilmiş ve bu konuda çeşitli kanun ve 
düzenlemeler yapılmıştır. Böylece gelişmiş ülkelerin 
1996 yılında başlattığı çalışma ve düzenlemelere yeni 
boyutlar getirilmesi konusu hızlandırılmıştır. Ulusla-

rarası bal standardı, Avrupa 
Gıda Kodeksi Bal Yönerge-
si, Avrupa Birliği ve Kanada 
bal standardı hatta Almanya 
Avrupa Birliğinden ayrı ola-
rak farklı yeni düzenlemeleri 
yürürlüğe koymuştur. 

Günümüzde her gıda 
maddesinde olduğu gibi ba-
lın da üretiminden satışına 
kadar uyulması gereken bazı 
standart ve yönetmeliklerin 
yanı sıra işin vicdani boyutu 
ve etik kuralları bulunmak-
tadır. Hileli bal üretiminin 
önüne geçebilmek için ül-
kemizde de denetimler ya-
pılmakta ve yasal düzenle-
meler getirilmektedir. Tüm 
yasal düzenlemelerin amacı; 
tüketicinin gerçek bal tüket-
mesini sağlamak ve sağlığını 
korumak, ona saygı duymak 
ve değer vermek olarak ifa-
de edilmiştir.

Türkiye’de gıda güven-
liğine ilişkin ilk yasa 1930 
yılında çıkarılan 1580 sayılı 
“Belediye Yasası”dır. Bu ya-
sanın 15. maddesi gıda üre-
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tim, depolama ve satış yerlerinin denetimini belediye 
sınırları içinde, belediye görevleri arasında saymıştır. 
Bu alanda ilk kapsamlı yasa ise Belediye Yasasından 
kısa bir süre sonra, yine 1930 yılında çıkarılmış olan 
1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Yasası”dır.

Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, önce 1942 yılında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırla-
nan “Gıda Nizamnamesi”, daha sonra da 1952 yılında 
“Gıda Maddeleri Tüzüğü” yürürlüğe konmuştur. Gıda 
Maddeleri Tüzüğü kapsamının on beşinci bölümünde 
ballarla ilgili detaylara değinilmiştir. Söz konusu tü-
zük, balların taşıyacağı niteliklere ve bunların hangi 
koşullarda bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş sayıla-
cağına dair hükümleri de içermektedir.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
1990 yılında Arıcılık Yönetmeliği yürürlüğe konmuş-
tur. 3161 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 33. mad-
desine istinaden hazırlanan bu yönetmeliğin amacı; 
arıcılığı geliştirmek, araştırma, ıslah, hastalık ve zarar-
lılarla mücadele, üretim, yayım, gezginci arıcılık, ballı 
bitkiler, zirai mücadele önlemleri, petek ve bal stan-
dardizasyonu hizmetlerini düzenlemektir. 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından 1990 yılında 
TS 3036 Bal Standardı oluşturulmuştur. Bu standart; 
balın tarifini, balın çeşitleri ve özelliklerini,  balın sınıf-
landırılmasını, bal örneği alma, bal analizleri ile balla-
rın piyasaya sunumu konularını içermektedir. Ancak 
bu standart günün koşullarına cevap vermediği için 
daha sonra yeniden revizyona alınmıştır. Bal Standar-
dının en son revizyonu 2014 yılında yapılmıştır.

Ülkemizde gıda hizmetlerine yönelik en temel 
ve yapısal değişiklikler getiren düzenleme 560 sayılı 
“Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname” ile 28.6.1995 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile gıda hizmetle-
rindeki dağınıklık ve kargaşanın önlenmesi amaçlan-
mıştır. Ayrıca Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaş-
masının imzalanması sonucu, ülkemiz gıda mevzua-
tının AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesinde, söz 
konusu kararname önemli bir başlangıç oluşturmuş-
tur. Ayrıca 16 Kasım 1997 yılında Türk Gıda Kodeksi 
ile gıda sanayinde HACCP uygulamaları zorunlu hale 
getirilmiştir.

Günümüzde bal konusunda her ülkenin kendine 
göre bazı farklı uygulamaları ve istisnaları olabilmek-
tedir. Ülkemizde ise Avrupa Birliğine uyum çerçevesi 
kapsamında günümüz koşullarına cevap verebilecek 
bal tebliği oluşturulurken Codex Alimentarius Bal 
Standardı ve Avrupa Birliği Bal Direktifleri temel alı-
narak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlan-
mıştır. 

27.05.2004 tarihinde 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, 
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” 
kabul edilmiş ve gıda güvenliğinin temini bu kanu-
nun doğrudan amacı olmuştur. Ayrıca, gıda güven-
liğini temin için bu kanun çerçevesinde bir dizi yö-
netmelik ve tebliğler yayınlanmıştır. Bu yasada gıda 
güvenliğinin sağlanması hususunda sorumluluk gıda 
işletmelerine verilmekle beraber, Bakanlığın belirle-
yeceği usul ve esaslar çerçevesinde yerel otoriteler, 

belediyeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri gıda 
güvenliğine yönelik denetimleri yapmakla görevlen-
dirilmişlerdir.

Resmi Gazete’de 17.12.2005 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğü giren Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde ba-
lın tanımı detaylı bir şekilde tarif edilmiş, balın tekni-
ğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi ve satışa hazır-
lanması, depolanması, nakledilmesi ve pazarlanması 
aşamalarında bulundurması gereken özellikleri belir-
tilmiştir.

Nitekim ülkemizde Avrupa Birliğine uyum çer-
çevesi kapsamında, Avrupa standartları göz önüne 
alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğin-
de gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ve standartlar, 
üreticilerin kaliteli ve standartlara uygun bal üretme-
sinin yanı sıra bal tüketicilerinin sağlığının korunması 
açısından da son derece önemli yaptırımlar ortaya 
koymuştur.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde, balda olması 
gereken ve balın taşıması gereken tüm özellikler be-
lirtilmiş; bala üretim esnasında veya sonrasında do-
ğal bileşiminde bulunmayan hiçbir şeyin ilave edile-
meyeceği, insan sağlığını tehdit eden hiçbir patojen, 
pestisit, veteriner ilaçları ve Türk Gıda Kodeksi Şeker 
Tebliğinde yer alan şekerleri içeremeyeceği, kaçınıl-
maz kayıplar dışında baldan polen ve bala özgü bile-
şenlerin uzaklaştırılamayacağı ifade edilmiştir.  

Avrupa Birliği bal kodeksinde arıcılıkta onaylı ilaç-
ların dışında, hiçbir kimyasal maddenin kullanılma-
sına izin verilmemiş ve antibiyotik kullanımına da 
yasak getirilmiştir. Dünyada ve ülkemizde geliştirilen 
tüm bu yeni düzenlemelerde, balda bulunmasına izin 
verilen maddeler, kimyasal maddelerin maksimum 
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tim, depolama ve satış yerlerinin denetimini belediye 
sınırları içinde, belediye görevleri arasında saymıştır. 
Bu alanda ilk kapsamlı yasa ise Belediye Yasasından 
kısa bir süre sonra, yine 1930 yılında çıkarılmış olan 
1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Yasası”dır.

Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, önce 1942 yılında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırla-
nan “Gıda Nizamnamesi”, daha sonra da 1952 yılında 
“Gıda Maddeleri Tüzüğü” yürürlüğe konmuştur. Gıda 
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koşullarda bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş sayıla-
cağına dair hükümleri de içermektedir.
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rın piyasaya sunumu konularını içermektedir. Ancak 
bu standart günün koşullarına cevap vermediği için 
daha sonra yeniden revizyona alınmıştır. Bal Standar-
dının en son revizyonu 2014 yılında yapılmıştır.

Ülkemizde gıda hizmetlerine yönelik en temel 
ve yapısal değişiklikler getiren düzenleme 560 sayılı 
“Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname” ile 28.6.1995 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile gıda hizmetle-
rindeki dağınıklık ve kargaşanın önlenmesi amaçlan-
mıştır. Ayrıca Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaş-
masının imzalanması sonucu, ülkemiz gıda mevzua-
tının AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesinde, söz 
konusu kararname önemli bir başlangıç oluşturmuş-
tur. Ayrıca 16 Kasım 1997 yılında Türk Gıda Kodeksi 
ile gıda sanayinde HACCP uygulamaları zorunlu hale 
getirilmiştir.

Günümüzde bal konusunda her ülkenin kendine 
göre bazı farklı uygulamaları ve istisnaları olabilmek-
tedir. Ülkemizde ise Avrupa Birliğine uyum çerçevesi 
kapsamında günümüz koşullarına cevap verebilecek 
bal tebliği oluşturulurken Codex Alimentarius Bal 
Standardı ve Avrupa Birliği Bal Direktifleri temel alı-
narak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlan-
mıştır. 

27.05.2004 tarihinde 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, 
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” 
kabul edilmiş ve gıda güvenliğinin temini bu kanu-
nun doğrudan amacı olmuştur. Ayrıca, gıda güven-
liğini temin için bu kanun çerçevesinde bir dizi yö-
netmelik ve tebliğler yayınlanmıştır. Bu yasada gıda 
güvenliğinin sağlanması hususunda sorumluluk gıda 
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yeceği usul ve esaslar çerçevesinde yerel otoriteler, 

belediyeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri gıda 
güvenliğine yönelik denetimleri yapmakla görevlen-
dirilmişlerdir.

Resmi Gazete’de 17.12.2005 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğü giren Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde ba-
lın tanımı detaylı bir şekilde tarif edilmiş, balın tekni-
ğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi ve satışa hazır-
lanması, depolanması, nakledilmesi ve pazarlanması 
aşamalarında bulundurması gereken özellikleri belir-
tilmiştir.

Nitekim ülkemizde Avrupa Birliğine uyum çer-
çevesi kapsamında, Avrupa standartları göz önüne 
alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğin-
de gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ve standartlar, 
üreticilerin kaliteli ve standartlara uygun bal üretme-
sinin yanı sıra bal tüketicilerinin sağlığının korunması 
açısından da son derece önemli yaptırımlar ortaya 
koymuştur.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde, balda olması 
gereken ve balın taşıması gereken tüm özellikler be-
lirtilmiş; bala üretim esnasında veya sonrasında do-
ğal bileşiminde bulunmayan hiçbir şeyin ilave edile-
meyeceği, insan sağlığını tehdit eden hiçbir patojen, 
pestisit, veteriner ilaçları ve Türk Gıda Kodeksi Şeker 
Tebliğinde yer alan şekerleri içeremeyeceği, kaçınıl-
maz kayıplar dışında baldan polen ve bala özgü bile-
şenlerin uzaklaştırılamayacağı ifade edilmiştir.  

Avrupa Birliği bal kodeksinde arıcılıkta onaylı ilaç-
ların dışında, hiçbir kimyasal maddenin kullanılma-
sına izin verilmemiş ve antibiyotik kullanımına da 
yasak getirilmiştir. Dünyada ve ülkemizde geliştirilen 
tüm bu yeni düzenlemelerde, balda bulunmasına izin 
verilen maddeler, kimyasal maddelerin maksimum 
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kalıntı limitleri, bal için geçerli ölçütler ve bal üreti-
minde kullanılmaması gereken maddeler de yer al-
maktadır. 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği, içeriği ile daha önce 
bal konusunda hazırlanmış olan Gıda Maddeleri Tü-
züğü ile Türk Standartları Enstitüsü TS 3036 Bal Stan-
dartlarının günümüz koşullarına göre daha da geliş-
tirilmiş yasal düzenlemesi olup, arıcılığımız ve arıcıla-
rımız için nitelikli bal üretimi, muhafazası ve tüketime 
sunum aşamasında uyulması gereken çok önemli bir 
rehber ve başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır. 

Belirtilen tüzük, standart ve tebliğlerde bal terimi-
ne yalnız ticari ve tüketici anlamında değil, aynı za-
manda balın nerede ve hangi bitkiden üretildiği, içe-
riği, depolama durumu, çeşitli özellikleri, korunması 
vs. konularında da açıklık getirilmektedir.

Zaten bal ile ilgili geçmişten günümüze oluşturu-
lan Gıda Nizamnamesi, Gıda Maddeleri Tüzüğü, TSE 
3036 Bal Standardı, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinin 
ortak amacı halkımızın gerçek bal tüketmesini hedef-
lemesidir. Gerek tüketici ve gerekse üretici açısından 
oldukça önemli kuralları, kalite, hijyen ve gıda güven-
liğini içeren bu yönetmeliklerde balın üretilmesi, de-
polanması ve pazarlanmasına ilişkin gerekli koşullar 
detaylarıyla açıklanmış durumdadır.

Bal üretimi ile uğraşan arıcılarımızın yanı sıra bal 
ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmeleri de Türk Gıda 
Kodeksi Bal Tebliği ile ilgili hükümlerin yanında yatay 
gıda kodeksi hükümlerine uymak zorundadır. Bal, bal 
ile temas eden madde ve malzeme ile ilgili faaliyet 
gösteren işletmeciler, kendi faaliyet alanının her aşa-
masında tebliğde belirtilen şartları sağlamak ve bunu 
doğrulamakla yükümlüdür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2009 yılın-
da “Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi” 
yürürlüğe konmuştur. Bu rehber; Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı desteği ile Gıda Dernekleri Federasyonun-
ca Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği, Kodeks Alimentarius 
Bal Standardı ve Avrupa Birliği Komisyonu Bal Tebli-
ğine uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu rehber-
de mevzuata uygun, kaliteli ve güvenli bal üretiminin 
sağlanması ve balla ilgili sektöre yardımcı olunması, 
işyerlerinin teknik ve hijyenik normlarının geliştiril-
mesi amaçlanmıştır.

Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehbe-
rinin amacı, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin 
korunmasını sağlamak için balın üretiminden son 
tüketiciye arzına kadar uyulması gereken gıda hijye-
nine ilişkin genel kuralları belirlemektir. Söz konusu 
rehber, bal üreticisinin birincil üretim aşaması dahil 
üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında bal hij-
yenini sağlamak üzere uyması gereken genel hijyen 
kuralları ile sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları 
kapsamaktadır. 

AB tarafından uyum sağlanamadığı için “yetki kar-
maşası ve tutarsızlıklar olduğu, tüm kontrol yetkileri-
nin merkezi otorite ve buna bağlı yerel otoriteler tara-
fından gerçekleştirilmediği, Bakanlığın bu yönde ye-
niden yapılandırılması gerektiği” yönüyle eleştirilen 
5179 Sayılı Kanunun yerine geçmek üzere, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca 13.06.2010 tarih ve 27610 sa-
yılı Resmi Gazete’de “5996 sayılı Veteriner Hizmetle-
ri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” yayımlanmıştır. 
13.12.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5996 Sayılı 
Kanun, tarladan/çiftlikten sofraya/çatala gıda güven-
liği sistemini baştan sona değiştirmiştir.

Gıda Güvenliği, tüketime sunulacak gıda madde-
lerinin fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleriyle insan 
tüketimine uygun olması, her türlü zarar ve zararlı-
ların bertaraf edilmesi için; gıda maddelerinin ha-
zırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması, 
nakliyesi ve dağıtımı işlemlerinde alınan tedbirlerin 
bütünü olarak tanımlanabilir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise 
gıda güvenliğini; fiziksel, kimyasal ve biyolojik özel-
likleri itibariyle üreticiden tüketiciye kadar geçen sü-
reçte tüketime uygun, sağlıklı ve besin değerini kay-
betmemiş, bozulmamış gıda maddesi olarak tanımla-
maktadır.

Çiftlikten sofraya ve risk esasına dayalı gıda gü-
venliği sistemi 2010 yılında çıkan 5996 sayılı Kanunla 
ortaya konulmuş olup, bu kapsamda Bakanlığın il ve 
ilçelerde çok sayıda teknik personel görevlendirdiği 
bilinmektedir. Bu elemanlar, birincil üretimden son 
tüketime kadar olan zincirde gıdanın güvenilir ola-
rak son tüketici olan topluma ulaşmasında hizmet 
vermektedir.  Bu, gıda güvenliği felsefesinin çiftlikten 
sofraya olan uzantısındaki en önemli aşamasını oluş-
turmaktadır. 5996 Sayılı Kanun, gıda ve yeme ilişkin 
ürünlerin üretim aşamasından tüketiciye sunulması-
na kadar geçen tüm süreci, Tarım ve Orman Bakanlı-
ğının kontrolüne vermiştir.

Kuralların ve standartların tek başına gıda güven-
liğini sağlayamadığı, etik değer yargılarını geliştirme-
den gıda güvenliğinin tam olarak gerçekleştirileme-
yeceği herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu sebeple 
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tüm toplumları ilgilendiren gıda etiği ile ilgili birçok 
çalışma mevcuttur. Bu bağlamda Food Ethics Coun-
cil’in faaliyetleri 1998 yılında İngiltere’de başlamıştır. 
Ülkemizde ise şirketlerin yazılı kültürünün temelinde, 
iş etiğinin yer alması için 2010 yılında “Etik ve İtibar 
Derneği” (TEİD) kurulmuş olup aynı dernek tarafın-
dan “Etik ve Uyum Yöneticisi Mesleğinin Standartları” 
hazırlanarak, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumunca onay-
lanmış ve 09/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır. Yine Ülkemizde 2016 yılında tarım ve gıda-
nın kapsadığı tüm faaliyetlerde ortaya çıkabilecek etik 
sorunlar ile ilgili, ilk sivil toplum örgütü olan Tarım ve 
Gıda Etiği Derneği (TARGETDER) kurulmuştur. Ayrıca 
TEİD 300’den fazla global kurumca kabul gören “TRA-
CE Certificate”in Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. 

Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği, sa-
tışını veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, gıda ve 
yem güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendir-
mesi veya buna ilişkin makul gerekçelerinin olması 
durumunda, söz konusu ürünü kendi kontrolünden 
çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için 
gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili 
Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır. Gıda ve yem iş-
letmecisi, ürünün toplanması gerektiğinde, toplanma 
nedeni hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve 
etkin olarak bilgilendirmek ve gerekli hâllerde, insan 
sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbirlerin yeter-

li olmaması durumunda, tüketiciye veya kullanıcıya 
ürünün iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır.

Dünyada ve ülkemizde oluşturulan bu yeni düzen-
lemelerde, balda bulunmasına izin verilen maddeler 
ile kimyasal maddelerin maksimum kalıntı limitleri, 
bal için geçerli ölçütler ve kullanılmaması gereken 
maddeler ve zorlayıcı yaptırımlar yer almaktadır. Bu 
uygulamalar iç ve dış piyasada bal tüketicilerinin sağ-
lığının korunması açısından son derece önemli ve ol-
ması gereken yaptırımlardır. 

Yönetmelik gereği balın iyi üretim uygulamala-
rı çerçevesinde üretilmesi, bileşiminde insan sağlığı 
açısından tehlikeye yol açabilecek maddelerin bulun-
maması ve duyusal özelliklerinde istenmeyen deği-
şikliklerin olmaması gerekmektedir.

İlgili bakanlıklar tarafından yayınlanan genelgeler-
de, tüketicinin aldanmasına sebep olabilecek şekil ve 
özellikte olan gıda maddelerinin satışının yasak oldu-
ğu belirtilmektedir. Taklit ve tağşişlere açık bir ürün 
olan bala hiçbir katkı maddesinin katılamayacağı ve 
balın insan sağlığını tehdit eden düzeyde hiçbir mad-
de içeremeyeceği geçmişte Gıda Maddeleri Tüzüğü 
ve TS 3036 Bal Standardının yanı sıra yeni oluşturulan 
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde açıkça belirtilmiş 
durumdadır.
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Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde açıkça belirtilmiş 
durumdadır.

39

O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VEN
LİĞ

İ

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre, bala gıda 
katkı maddeleri de dahil olmak üzere dışarıdan hiç-
bir maddenin yanı sıra hiçbir aroma ve aroma özel-
liği taşıyan gıda bileşenleri katılmasına izin verilme-
mektedir. Balı üretme, taşıma ve depolama süresince 
uyulması gereken şartların yanı sıra ambalajlayan 
veya ithal eden işletmelerin 1 Mart 2015 tarihinden 
itibaren tüketiciye sunulmak üzere ambalajlı olarak 
piyasaya arz ettikleri ballar için sisteme uymaları ge-
rekmektedir.

178/2002 sayılı tüzük çerçevesinde Türkiye’deki 
gıdalarda yapılan taklit ve tağşişle ilgili konular Av-
rupa Birliği’nde “Gıda Dolandırıcılığı” başlığı altında 
toplanmakta olup gıda dolandırıcılığı da Gıda Stan-
dartları Ajansı (FSA) tarafından “tüketiciyi aldatma 
niyetiyle ve finansal kazanç için kasıtlı olarak gıdayı 
piyasaya arz etmek” olarak tanımlanmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle ekonomik olarak çıkar sağlamak amacıy-
la gıdaya yapılan yasa dışı müdahaledir. Müdahaleler, 
gıdanın değerini olduğundan yüksek göstermek veya 
ucuz benzerlerinin ilavesiyle maliyetini düşürmek 
şeklinde olabilmektedir. Gıda dolandırıcılığı; tağşiş 
ve taklit faaliyetlerini de içeren ancak bunun ötesin-
de gıda ürünleri ile ilgili vergi kaçırma, kaçakçılık gibi 
faaliyetleri de kapsayan daha geniş bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Gıda konusunda yasal dayanak olan 5996 sayılı 
Kanunun 24. madde 4. fıkrasında “Gıda ve yemde tak-
lit ve tağşiş yapılamaz. Taklit ve tağşiş yapılmış ürün 
işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez. ” hük-
mü yer alır. 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanın-
da Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un 
04 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 
taklit-tağşiş konusunda idari yaptırımlarda daha ağır 
uygulamalar getirilmiştir. Böylece, bu uygunsuzlukla-
rı yapan gıda işletmecilerine yönelik hapis cezası, adli 
para cezası, gıda sektörü faaliyetinden men ve gayri 
safi gelirine göre gıda işletmesine 500 Bin TL’ye kadar 
idari para cezası gibi yaptırımlar getirilmiştir. Ayrıca, 
5996 sayılı kanunun 40. madde (a) bendi gereğince;  
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıda-
lar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasa-
dan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha 
edilir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya 
ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletme-
cilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden 
beş bin güne kadar adli para 
cezası verilir. Fiilin üç yıl için-
de tekrarlanması durumun-
da ayrıca, gıdayı üreten, ithal 
eden, kendi adı veya ticari 
unvanı altında piyasaya arz 
eden gıda işletmecisi beş yıl-
dan on yıla kadar gıda sektö-
rü faaliyetinden men edilir. 

 Ülkemizde gıda kontrol ve 
denetim faaliyetlerinde Ba-
kanlık bünyesinde çok sayıda 
gıda kontrol görevlisi bulun-
maktadır. Özellikle internet, 
radyo, televizyon vb. medya 
organları aracılığı ile satışa 
sunulan ve genel olarak tak-
lit ve tağşiş yapılan ürünle-
rin kontrolüne yönelik RTÜK, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Telekomünikasyon İleti-
şim Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarla işbir-
liği yapılmaktadır.

5996 sayılı Kanun gereğince, laboratuvar analizi 
sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve 
ürünleri Bakanlığın resmi internet sitesinden kamuo-
yu ile paylaşılmaktadır.

Bal reklamları ile ilgili şikâyetlerin artması üzeri-
ne konuya ilişkin kanun düzenlenmesini gerçekleşti-
ren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da RTÜK aracılığıyla 
farklı ticari isimlerle bal satan bazı firmaların reklam-
larının durdurulmasını sağlamıştır.

Bakanlıklar arası işbirliği kapsamında bir sürü 
bal firmasına tüketiciyi kandırmaya yönelik reklam-
larından dolayı reklam kurulu tarafından yaptırım 
uygulanmış, bazı bal firmalarının isimleri sahte bal 
pazarlamasından dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından basın yayın organlarında teşhir edilmiş, 
bazılarına da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
yüklü miktarda para cezaları verilmiş ve suçlular adli 
makamlara sevk edilmiştir.

Piyasada sahte ve hileli balların yoğun olarak var-
lığından sonra ortaya çıkan olumsuz gidişatın ardın-
dan Tarım ve Orman Bakanlığının tüketicilerimizin 
korunmasına yönelik yaptığı açıklamalar, altı özellikle 
çizilmesi gereken “ürün toplatma, para cezası, sav-
cılığa suç duyurusunda bulunma ve yönetmeliklere 
uymayan firmaları kamuoyunda teşhir cezalarının 
uygulanmaya devam edileceği” şeklindedir.

Arıcılık konusunda söz sahibi kurum olan Tarım 
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Balda Taklit - Tağşiş Uygulamalarını Tespit 
Etmeye Yönelik Analizler

Bal gibi ekonomik değeri yüksek olan ürünlerde 
toplum sağlığı ve yararının korunması, bal üreticileri 
arasındaki haksız rekabetin engellenebilmesi, üretim 
verimliliği ve ürün kalitesinin sağlanması, ayrıca bu 
ürünlerin ülkemizde ve uluslararası ticarette ekono-
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mik katkısının korunması için taklit ve tağşiş uygu-
lamalarının önlenmesi gerekmektedir. Bal çok kolay 
taklit ve tağşiş edilebilen, ancak tespiti oldukça zor 
olan bir üründür. Taklit ve tağşişi; balın tadına, koku-
suna, kristalleşmesine ya da donmasına, akışkanlığı-
na, rengine bakarak tespit etmek mümkün değildir.   

 Baldaki tağşişin saptanması amacıyla kim-
yasal analizler, balın doğal bileşimlerinin tespiti ve 
bitkisel kaynağının belirlenmesi için polen analizi vb. 
analizler yapılmaktadır.

 Balın kalitesini belirlemek için duyusal, fi-
ziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine  ba-
kılmakta; kalitesi ile ilgili değerlendirme yapabilmek 
için ise genellikle nem ve kül içeriği, elektriksel ilet-
kenlik, indirgeyici olan ve indirgeyici olmayan şe-
kerler, ph, renk, serbest asitlik, hidroksimetil fulfural 
(HMF), diastaz aktivitesi ve prolin içeriğine bakılarak 
karar verilmektedir. Ancak bu analizler baldaki tağşiş 

ve taklidi belirlemek için yeterli olmamaktadır. Özel-
likle son yıllarda profesyonelce yapılan tağşişler için 
yetersiz kalmaktadır.

 Bakanlık tarafından ifşa edilen ballarda taklit 
ve tağşişin belirlenmesi amacı ile sıklıkla balda pro-
tein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, 
protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesapla-
nan C4 şeker oranı, fruktoz /glukoz, fruktoz + glukoz, 
diastaz, prolin miktarı ile nadiren elektriksel iletkenlik 
ve HMF analizlerine bakılmaktadır. 

 Bal arılarının nektar alım döneminde şurupla 
beslenmesi veya bala katkı maddeleri ilavesi ile hile 
yapılması durumunda baldaki karbon oranları değiş-
mekte ve baldaki sahtekarlığa ait tüm değişimler C13 
ve C4 karbon testi ile kolaylıkla tespit edilebilmekte-
dir. Bu nedenle balda yapılan taklit ve tağşişin tek ve 
en etkin tespit yönteminin uluslararası kabul görmüş 
C13 ve C4 analiz metodu olduğu bildirilmektedir.

Sonuç 

Bal içerdiği bileşenler nedeni ile besleyici 
değeri yüksek sağlıklı bir gıda maddesidir. 
Bu nedenle geçmişten günümüze, tüm bi-
reyler tarafından sevilerek tüketilen ve eko-
nomik değeri yüksek bir üründür. Balın sağ-
lıklı ve ekonomik değerinin yüksek olması 
nedeni ile gıda güvenliğinin sağlanması, 
ürün kalitesinin standartlaştırılması, verim-
liliğin arttırılması, merdiven altı üreticile-
rin kontrol altına alınarak haksız rekabetin 
önlenmesi, üreticinin korunması ve bilinç-
lendirilmesi, iyi tarım ve iyi üretim uygu-
lamalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca ülkemizde ve uluslararası ticarette 
ekonomik katkısının korunması için de tak-
lit ve tağşiş uygulamalarının önlenmesi ge-
rekmektedir. Bu konuda başta Bakanlığımız 
olmak üzere üniversitelerimize, araştırma 
enstitülerine, meslek odalarına, sivil toplum 
kuruluşlarına ve toplumdaki her bireye gö-
rev düşmektedir.  

Sonuç olarak; balın üretiminden satışına  
kadar uyulması gereken birtakım standart, 
yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelerin 
hiçe sayılmasının ülkemizin bu alandaki 
imajını zedeleyeceği ve bal dış satımını zora 
sokacağı da akıldan çıkarılmamalıdır.
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SÜT VE SÜT ÜRÜNÜ TÜKETMEK, 
TERCİH DEĞİL GEREKLİLİKTİR

Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü’nün (FAO) 
2001 yılında aldığı bir karar ile her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Süt 
Günü” münasebeti ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği 
(SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, bir açıklamada bulundu.

D
ünya Süt Günü, sütün insan sağlığı için öne-
mini, ülke ekonomisine, toplumsal yaşama 
katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için bize 
önemli bir fırsat sunuyor. Süt, insan vücu-

dunun gelişimi ve sağlığı için şart olan bir dizi besin 
ögesini doğal olarak içeriyor. FAO, bu kapsamda sütü 
yüksek besin değeri ve insan beslenmesindeki rolü 
nedeni ile “özel bir gıda” olarak sınıflandırıyor.

Dünya, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekil-
de beslenmenin önemini koronavirüs salgını ile bir 
kez daha hatırladı. Uluslararası Sütçülük Federasyo-
nu’nun (IDF) Mart 2020’de yayınladığı raporda da süt 
ve süt ürünleri tüketmenin bir tercihten öte gereklilik 
olduğuna işaret edilerek, süt ve süt ürülerinin çocuk-
larda daha iyi büyüme, zihinsel performans ve motor 
fonksiyon gelişimi ile ilişkili olduğu ortaya konuluyor. 
Raporda sütün, insanın doğduğu andan itibaren ge-
lişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gerekli 
olan besin öğelerini doğal olarak içeren en temel, en 
dengeli ve en kolay ulaşılabilir gıda olduğu vurgula-
nıyor.

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından, 2030 
sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren 
bir evrensel eylem çağrısı olan ve Ocak 2016’da yü-
rürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 
başta tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek 
olmak üzere, 17 ana başlıkta, küresel sosyal, kültürel 
ve ekolojik sorunların çözümüne odaklanır. Sütçülük 
de doğası gereği bu evrensel çağrıya çok doğru bir 
cevap. Süt üretimi, bir yandan yüksek katma değer 
yaratırken, diğer yandan da üretim sürecinin temel 
girdisi olan doğal kaynakları çevrimsel bir döngü ile 
doğaya yeniden kazandırabilen bir faaliyet, “sürdürü-
lebilirlik” kavramının tam karşılığını içeren bir üretim 
dalı. Sütçülük, yerinde refah sağlama, sürekli ve dü-
zenli gelir ve istihdam kaynağı yaratma, toplumsal re-

faha katkıda bulunma potansiyeline sahip, doğasında 
bereket olan bir meslek.

Ne var ki koronavirüs salgını süt ve süt ürünleri 
sektörünü her bakımdan olumsuz etkiledi. Salgının 
yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler nedeni ile 
sektörün satış hacminin % 35’ini kapsayan ev dışı ka-
nal (otel, restoran, kafeterya, çay bahçesi, yemek sa-
nayi vb.), aralıklarla da olsa uzun dönem kapalı kaldı. 
Buna rağmen süt sanayicisi, üretilen çiğ sütü yerde 
bırakmayıp satın aldı, süt bedellerini zamanında öde-
di, süt üreticisi mağdur edilmedi. Diğer yandan teda-
rik, üretim ve lojistikte zaman zaman yaşanan güç 
koşullara rağmen gerek perakende satış noktalarına 
gerekse tüketicimize de hiçbir eksiklik yaşatılmadı.

Bütün bunların yanı sıra salgının en yoğun yaşan-
dığı 2020 yılı boyunca çiğ süt fiyatlarının dışında, ar-
tan bütün girdi maliyetlerine rağmen ürün fiyatlarına 
da hiçbir zam yapılmadı.

Koronavirüs salgını bütün dünyada da sıkıntılara 
sebep olurken bundan sektörümüzün ihracatı da cid-
di bir daralma ile payını aldı. Gerek süt ürünü üreti-
mindeki artış gerekse ihracattaki daralma, stoklana-
bilecek ürünlerdeki üretim artışını, dolayısı ile stok 
maliyetlerinin arttığını gösteriyor. Öte yandan hem 
artan stoklar ve stok maliyetleri, hem de ihracat pa-
zarındaki zorluklar, sanayicimiz üzerinde büyük bir 
yük oluşturdu, düşen talep ise üreticimizde artan bir 
gelecek endişesi yarattı.

Eğer koronavirüs salgını biter veya ciddi oran-
da azalıp virüs etkisiz hale gelirse, aşı uygulamaları 
da tüm dünyada ümit edilen sonuçları verirse, 2021 
yılının ikinci yarısı için ümitliyiz. Bu koşullarda hay-
vanlarımızın daha iyi beslenmesi, toplumsal moralin 
yükselmesi ile tüketimde talebin artması, uluslararası 
ticarette 2020’nin açıklarının kapatılma gayretleri ve 
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SÜT VE SÜT ÜRÜNÜ TÜKETMEK, 
TERCİH DEĞİL GEREKLİLİKTİR
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milli ekonominin de bu olumlu gelişmelerden payına 
düşeni mutlaka alması beklentisini hep taze tutmak 
istiyoruz. Her şeye rağmen, ümitsizliğe de kapılma-
dan işlerimizi geliştirmek, istihdama, üretime, yatı-
rıma fırsatlar yaratmak zorunda olduğumuza inanı-
yoruz. Tüm bunları dikkate alarak çiğ süt üretiminin 
2021 yılında, % 4 oranında artacağını tahmin ediyo-
ruz. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ile 
2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri 
ihracatımızın yeniden 2019 seviyelerine geleceğini 
öngörüyoruz.

İhracatımızın artması, rekabet gücümüzün artma-
sına bağlı. Rekabet gücümüzü artırmaya yönelik bir 
toparlanma ise ancak çiğ sütte kalite-fiyat dengesinin 
sağlanabilmesi ile oluşacak. Bu kapsamda verilecek 
ihracat desteklemeleri de pozisyonumuzu güçlendi-
recektir.

2021 yılında tüketici fiyatlarının desteklenmesi, ar-
tan kayıtdışı oranının düşürülmesi ile sektörde haksız 
rekabetin önlenerek, işini yasalara uygun yapanların 
desteklenmesi ve vergi kayıplarının önüne geçilebil-
mesi için süt ve süt ürünlerinde KDV oranlarının sıfır-
lanması önerimizi yineliyoruz.

Ayrıca bu zor dönemin aşılması için uygulamaya 
alınabilecek ihracat desteği, sektörde sürekli bir üre-
tim istikrarının sağlanabilmesi için arz ve talep regü-
lasyonu ve son olarak da stok maliyetlerinin azaltıla-
bilmesi amacıyla özel depolama yardımı olmak üzere 
üç ayrı çözüm önerisi sunuyoruz.

Bu sıkıntılara rağmen, Türkiye süt ve süt ürünleri 
sanayiinin, sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, ileri 
teknoloji ve yüksek üretim kapasitesi ile normale dö-
nen bir Türkiye ve dünyada, kayıplarını hızla gidere-
ceğine inanıyor, bu inançla Dünya Süt Gününü kut-
luyorum.”  

VERİLERLE SÜTÇÜLÜK

Dünya

• Dünyada toplam süt üretimi 860 milyon ton. 
Bu üretimin % 82’si inek, % 15’i manda, % 2’si keçi, 
% 1’i koyun sütü. 

• FAO verilerine göre dünyadaki toplam süt 
üretiminin 77,9 milyon tonu (% 9) uluslararası tica-
rete konu olmakta. 

• Dünyada süt ve süt ürünleri ihracatında öne 
çıkan ülkeler Avrupa Birliği, Yeni Zelanda, ABD, 
Avustralya, Belarus, Arjantin ve Uruguay.

• Dünyada tüm çiftliklerin % 78’ini 1 ila 10 inek 
barındıran çiftlikler oluşturuyor. Bu çiftliklerdeki 
hayvan sayısı, tüm dünyadaki hayvanların % 56’sı.

• Üretilen sütün büyük bir kısmı aile tarafından 
tüketiliyor, artan kısmı çoğunlukla kayıtdışı pazar-
da satılıyor.

• 11 ila 100 inek barındıran çiftlik sayısı ise tüm 
çiftliklerin % 22’sini ve tüm ineklerin % 28’ini oluş-
turuyor. 

• Bu yapılar “ev içi çiftçilik” veya “günübirlik ge-
çimlik” olarak adlandırılabilir.

• 100’den fazla inek barındıran çiftlikler ise tüm 
çiftliklerin sadece % 0,3’ü kadar ve tüm ineklerin % 
16’sı bu kategoride. 

• Bu çiftliklere “profesyonel çiftlik işletmeleri” 
denebilir ve işlerin çoğu aile bireyleri ile ücretli ça-
lışanlar tarafından yürütülür. 

• Dünyada son verilere göre sütün nüfusa oranı 
ile elden edilen yıllık kişi başı süt ve süt ürünleri 
tüketimi miktarı, ortalama 111,5 kg.  

• Bu miktar, ABD’de 292 kg, AB ülkelerinde ise 
342,5 kg.

• ABD ve AB’de sütün % 98’i sınai olarak işlene-
rek tüketiciye arz ediliyor. 

• (Türkiye’de yıllık kişi başı süt ve süt ürünle-
ri tüketimi miktarı, toplam süt üretimi üzerinden 
bakıldığında 276 kg olmasına rağmen sanayi işlet-
melerinde işlenerek sağlıklı koşullarda tüketicimi-
ze arz edilebilen ürünlerimizin süt karşılığı 119 kg.)

Türkiye

• Türkiye, yılda 23 milyon ton süt üretimi ile 
dünyada dokuzuncu, Avrupa Birliği ülkeleri içinde 
üçüncü sırada yer alıyor.

• Süt eşdeğeri olarak, 77,9 milyon tonluk ulus-
lararası ticaretin içinde ise yine (182.000 ton ihra-
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cat karşılığı) süt eşdeğeri olarak 853.000 ton ile % 
1,1’lik bir paya sahip.

• Türkiye’de 1 milyon 110 bin büyükbaş süt iş-
letmesi bulunuyor. 

• Bu işletmelerin % 70’inde hayvan sayısı 10 ba-
şın altında. 

• 1 ile 20 baş arasında hayvana sahip çiftlik ora-
nı % 88. 

• Türkiye’nin toplam büyükbaş hayvan varlığı, 
7 milyonu sağmal olmak üzere 19 milyon baş.

• Türkiye’de, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 
kayıtlı ve işletme onaylı 2.415 süt işleme tesisi ile 
6.228 süt toplama merkezi bulunuyor. 

• Türkiye’de 2020 yılında 1,6 milyon ton içme 
sütü, 1,1 milyon ton yoğurt, 740 bin ton inek pey-
niri, 588 bin ton ayran, 79 bin ton tereyağı, 69 bin 
ton yağsız süttozu, 42 bin ton kaymak, 36 bin ton 
tam yağlı süttozu, 27 bin ton diğer türlere ait pey-
nir üretildi.

• 2020 yılında 2019 yılına göre inek peyniri üre-
timi % 10,2, tereyağı üretimi % 6,7, yağsız süttozu 
üretimi % 4,4, tam yağlı süttozu üretimi%3,1 artar-
ken, yoğurt üretimi % 2, ayran üretimi % 16 azaldı.

• 2021’in ilk üç ayında toplanan inek sütü, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 3,3 arttı; yağsız 
süttozu üretimi % 30,1, tam yağlı süttozu üretimi 
% 11,4, inek peyniri üretimi % 3,6 artarken, yoğurt 
üretimi % 4,1, ayran üretimi % 10,8 azaldı.

• Türkiye 2020 yılında, 337 milyon dolar karşılı-
ğı 182 bin ton süt ve süt ürünü ihraç etti.

• Koronavirüs salgını nedeni ile 2020’de bir 
önceki yıla göre ihracat, miktar olarak % 12,5, cari 
olarak % 5,6 daralmıştı. 2020 yılının ilk üç ayı ile 
2021 yılının ilk üç ayını karşılaştırdığımızda ise süt 
ve süt ürünleri ihracatımızın miktar olarak % 39, 
cari olarak % 13 arttığı  görülüyor.

• 2021 yılının ilk üç ayında süt ve süt ürünleri 
ihracatı yapılan ülkeler arasında Çin, 17,42 milyon 
dolar karşılığı 16.387 ton ile ilk sırada yer alıyor.

• Yıllık toplam cirosu 55 milyar TL’yi aşan Tür-
kiye süt ve süt ürünleri sektörü, her gün 500 bin-
den fazla çiftçiden aldığı çiğ sütü sağlıklı, ambalaj-
lı, hijyenik süt ürünlerine dönüştürerek, her gün 
600 binden fazla satış noktasında tüketicilerle bu-
luşturuyor.

• Sektör, Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik 
Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülke-
ye süt ve süt ürünleri ihraç ediyor.

• Türkiye’de halen, Avrupa Birliği’ne ihracat izni 
bulunan 26, Rusya Federasyonu’na ihracat izni al-
mış sekiz, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat izni al-
mış 58 süt işletmesi bulunuyor.

SÜT DEĞERLİDİR: TEK İHTİYACIMIZ
KALİTELİ SÜT PROJESİ

SETBİR tarafından yürütülmekte olan “Süt Değer-
lidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt Projesi” 1 Nisan 2021 
tarihinde başlamıştır. Proje ortakları; Türkiye Süt, Et, 
Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SET-
BİR) ve İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDERA-
LIMENTARE)’dur. Proje süresi 15 aydır. 

Projemizin genel hedefi, Türkiye’deki sivil toplu-
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lidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt Projesi” 1 Nisan 2021 
tarihinde başlamıştır. Proje ortakları; Türkiye Süt, Et, 
Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SET-
BİR) ve İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDERA-
LIMENTARE)’dur. Proje süresi 15 aydır. 

Projemizin genel hedefi, Türkiye’deki sivil toplu-
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mu, süt ve süt ürünleri üretim sürecinde gıda hijyeni 
ve güvenliğinde aktif rol almaya teşvik etmektir.

Projemizin amacı ise Avrupa ve Türkiye deneyimi 
üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ sütün kali-
tesini iyileştirmek için bir yol haritası geliştirmek ve 
çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdür-
mektir. 

Projenin özel hedefi ise, geliştirilecek bu yol hari-
tası ile çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği 
sürdürmek; Türkiye için AB mevzuatına uygun örnek 
bir model geliştirerek, sivil toplum kuruluşlarını ve süt 
sektörü temsilcilerini, 5996 sayılı Kanun kapsamında 
çiğ süt üretiminde özel hijyen hükümlerinin uygulan-
masında aktif rol almaları için harekete geçirmektir.

Projenin hedef grupları ve son yararlanıcıları:

• SETBİR üyeleri

• Çiğ süt üreticileri

• Süt ürünü üreticileri 

• Süt sektöründe lojistik hizmeti sağlayanlar 

• Tüketiciler

Başlıca Etkinlikler

• Projenin tanıtımı için bir açılış organizasyonu 
düzenlenecektir. 

• Proje kapsamında öncelikle AB ve Türkiye’de 
süt sektörü incelenecek ve Türkiye’deki süt sektörü-
nün durum analizi (10 röportaj ve 2 odak grup top-
lantısı) yapılacaktır. 

• Daha sonra İtalya ve Hollanda’ya çalışma zi-
yaretleri gerçekleştirilerek iyi uygulama örnekleri gö-
rülecek, karşılaştırmalı bir analiz geliştirilecektir.

• Ülkemizde 4 ayrı ilde (Bursa, İzmir, Samsun, 
Konya) hedef grup ve paydaşlarla istişare amaçlı ça-
lışma toplantıları yapılacaktır.  

• Ayrıca ülkemizde bir uluslararası toplantı ve 
kapanış toplantısı düzenlenecektir.

• Tüm bu faaliyetler ışığında, 
“Türkiye’de Süt Kalitesinin ve Hijye-
ninin Artırılmasına Yönelik Politika 
Belgesi” hazırlanacak ve bir yol ha-
ritası geliştirilecektir. 

• Tüm proje faaliyetleri, pro-
jemizin görünürlüğünün ve bu 
kapsamda etkinliğinin artırılması 
amacıyla bir iletişim kampanyası ile 
birlikte yürütülecektir.

Diğer Çıktılar

• Uluslararası çalışma ziyareti 
sırasında sosyal medyadan günlük 
çevrimiçi gönderiler yapılarak, pro-
jedeki hedef grupların daha fazla 
bilgi edinmesinin sağlanması,

• Yapılacak tüm faaliyetlerin 
ve eylemlerin tanıtımı ve görünür-

lüğünün İletişim Stratejisi ile korunması,

• Politika belgesi ile birlikte kamu idaresine ve 
süt sektörüne sağlanan yapılandırılmış ve kanıta da-
yalı bir rehberlik ve danışmanlık sağlanması olacaktır.

TÜRKİYE VE AB ARASINDA
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI 

Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye ile AB arasında 
var olan önyargıları ve şüpheleri ortadan kaldırarak, 
sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve Tür-
kiye’nin Avrupa’ya toplumsal entegrasyonunun sağ-
lanması yolunda önemli bir adım olarak öne çıkmıştır.

AB’nin mali desteği ile uygulanan Türkiye ve AB 
Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa 
Birliği Başkanlığı (o tarihlerde Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği) tarafından 2006 yılında, Türkiye ve AB 
üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) 
ortak bir konu etrafında bir araya getirecek, toplum-
ların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak 
bir platform olarak tasarlanmıştır. 10 yılı aşkın süredir 
yürütülmekte olan programın ilk uygulamasına 2008 
yılında başlanmıştır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Altıncı 
Dönemi 

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI 
(CSD-VI) kapsamında Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye 
aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 
33 diyalog projesine toplam 4,7 milyon avro destek 
sağlanmaktadır. Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönemi 
kapsamında toplam 18 AB üyesi ülkeden 35 farklı 
eş-faydalanıcı bulunuyor. Hibe alan projeler diyalog 
geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla bir-
likte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı 
gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yapı-
yor. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, 
tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda uygulanıyor.

www.siviltoplumdiyalogu.org 

www.sutdegerlidirprojesi.org
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G
ıda kayıpları ve israfı, açlık ve yetersiz bes-
lenme ile birlikte küresel sorunlar arasında 
ilk sırada yer almaktadır. Gıda kayıp-
ları ve israfı, çiftçiler, tüketiciler ve 

gıda değer zincirindeki diğer paydaşlar 
için yüksek düzeyde bir ekonomik za-
rara yol açmakta ve bu da bir ülkenin 
ekonomik kaybı ve çevre üzerinde 
olumsuz etkilere sebep olması an-
lamına gelmektedir.

1. Hasat Öncesi Etkenler ve 
Hasat Edilmeyen Kısım

Hasat öncesi koşullar ve tarla-
larda yapılan faaliyetler GKİ kapsa-
mına alınmamakla birlikte, olum-
suz iklim koşulları ve hasat öncesi 
çeşitli sebeplerle (yabani ot, böcek 
zararı, hastalıklar vb.) oluşan za-
rarlar zincirin sonraki aşamaların-
da gerçekleşen kayıpları dolaylı 
olarak etkileyebilmektedir. Çünkü 
üretim ve tarımsal uygulamalar-
daki farklılıklar, hasatta yaşanan 

kalite farklılıkları, nakliye için uygunluk farklılıkları, 
depolama dayanıklılığı farklılıkları ve hasat sonrası raf 

ömrü farklılıkları ile sonuçlanabilmektedir.

Ayrıca, bazı ürünler işleyicilerin, 
perakendecilerin veya hedef pa-
zarların belirlediği belirli kalite 
standartlarını (şekil, boyut, ağırlık) 
karşılamadıkları için hasat edil-
meden tarlada bırakılarak GKİ’ye 
önemli ölçüde neden olmaktadır. 

Bazen hasat dönemindeki başa-
rısızlık, hasat döneminde düşük 
piyasa fiyatı ve yüksek işgücü 
maliyeti gibi ekonomik nedenler 
gibi mezo seviyedeki sebeplerden 
kaynaklanabilmektedir. Bazı üreti-
ciler, kazançların hasat ve nakliye 
giderlerini karşılamaması sebebiy-
le mahsulü tarlada bırakmayı tercih 

etmektedirler.

Meteorolojik tahminleri takip ede-
memek, toprak analizi yaptırmamak, 
uygun pestisit uygulamalarını takip 

GIDA KAYIP VE İSRAFININ 
(GKİ) GIDA ZİNCİRİNİN TÜM 

AŞAMALARINDAKİ SEBEPLERİ



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

46

G
ıda kayıpları ve israfı, açlık ve yetersiz bes-
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rısızlık, hasat döneminde düşük 
piyasa fiyatı ve yüksek işgücü 
maliyeti gibi ekonomik nedenler 
gibi mezo seviyedeki sebeplerden 
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ciler, kazançların hasat ve nakliye 
giderlerini karşılamaması sebebiy-
le mahsulü tarlada bırakmayı tercih 

etmektedirler.

Meteorolojik tahminleri takip ede-
memek, toprak analizi yaptırmamak, 
uygun pestisit uygulamalarını takip 

GIDA KAYIP VE İSRAFININ 
(GKİ) GIDA ZİNCİRİNİN TÜM 

AŞAMALARINDAKİ SEBEPLERİ

etmemek ve hasatın zamanlamasını planlamamak, 
yabani ot, böcek zararlıları ve hastalıklar gibi biyolojik 
ve biyotik faktörler nedeniyle hasat öncesinde tarlada 
oluşan zararlar bu alandaki diğer gıda kayıpları ne-
denleri arasında yer almaktadır. Bu zararların seviye-
si önemli olabilmekte, ancak “gıda kayıpları ve israfı” 
kapsamına alınmamaktadırlar.

2. Hasat ve İlk Muamele

Hasat zamanının yanlış planlanması, ürüne dik-
katsizce işlem yapılması ve düzgün paketlenememesi 
GKİ’ye yol açmaktadır. Yanlış hasat teknikleri de ka-
yıpların artmasında etkili olmaktadır. Özellikle mey-
ve ve sebzeler gibi kolay bozulabilir gıdalarda birden 
fazla muameleye maruz kalmak zararı artırmaktadır.

Sıcaklık ve nem yönetimi, tüm gıda maddeleri için 
güvenilirlik ve kalitenin korunmasında kilit rol oyna-
maktadır. Örneğin, hasattan hemen sonra ürünün 
uygun sıcaklıkta ve nem düzeyinde muhafaza edil-
memesi, değer zincirinin sonraki aşamalarında ürü-
nün bozulmasına önemli ölçüde sebep olmaktadır.

3. Depolama

Hasat sonrası dönemde, ürün ve depolama ko-
şullarına bağlı olarak, gıdalar birkaç saat ile birkaç 
ay arasında değişen süreçlerde depolanabilmektedir. 
Ürünlerin depolanması ile zaman yönetimi daha iyi 
yapılabilmekte, pazarlama ve tüketimde zaman kaza-
nılmasına imkân sağlanabilmektedir. Bu durum tabii 
ki depolama işlemi uygun koşullarda yapıldığında 
geçerlidir; aksi durumlarda ürünlerde ciddi kayıplar 
yaşanabilmektedir. Örneğin, düşük kalitede kontey-

ner kullanımı ürünlerin ezilmesine ve sıkışmasına 
sebep olabilmektedir. Ancak yine de unutmamalıdır 
ki, ürünler en iyi koşullarda saklansa bile, ürünlerin 
raf ömrü; tedarik zincirinin ilk aşamalarında alınan 
kararlardan kaynaklanan ilk kaliteye ve depolama uy-
gunluğuna bağlıdır.

4. Nakliye ve Lojistik

Ulaşım, üretim ve tüketim arasına belli bir zaman 
olması nedeniyle fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlike-
lerden kaynaklanabilecek risk ve çapraz bulaşma ris-
ki, özellikle taze ürünler için GKİ’nin ana sebeplerin-
den birisi olabilmektedir.

Nakliye ve lojistiğe bağlı kayıpların nedenlerini; 
uygun olmayan araç yükleme ve boşaltma yöntem-
leri; zayıf ambalajlamanın olması; uzun nakliye sü-
reçleri; yol yapılarının kötü olması; nakliye sürecinde 
soğutma ve nem ayarlama sistemlerinin yetersiz ol-
ması ürünlerin araç içinde kontrolsüz hareketi; yükle-
meden önce soğutma yapılmaması; birlikte taşınma-
sı uygun olmayan ürünlerin beraber taşınması; araç 
sürücüsünden kaynaklanan kayıplar şeklinde özetle-
mek mümkündür.

5. İşleme ve Ambalajlama

Çoğu ürün için işleme, GKİ’yi azaltmanın ve özel-
likle bozulabilir ürünler için raf ömrünü artırmanın 
bir yolu olabilmektedir.

İşleme aşamasında yaşanan gıda kayıpları genel 
olarak personel veya üretim kaynaklı teknik hatalar-
dan ve verimsizliklerden kaynaklanmaktadır. İşleme 
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esnasında yapılan hatalar, son üründe 
yanlış boyut, ağırlık, şekil, görünüş veya 
hasarlı paketlemeye yol açmaktadır. Tüm 
bu kusurlar, gıdanın kalitesinde ve güve-
nilirliğinde olumsuz bir etki yaratmasa da 
standartları karşılamayan gıdalar atılmak 
zorunda kalabilmektedir. Ayrıca, uygun 
işleme yönetimi, gıda güvenilirliğini ve 
kalitesini sağlayacak standartların eksik-
liği, işlenmiş ürünlerin bazılarının güve-
nilir olmamasına ve besleyicilik yönün-
den zayıf olmasına neden olabilmektedir. 

Ambalajlama; raf ömrünü uzatmak ve 
GKİ’yi önlemek için önemli bir unsur ola-
bilmektedir. Ambalajın azaltılması, atık 
politikalarının önemli bir unsuru olabi-
lirken, ambalajlanmayan ürünlerde israf 
edilen gıda miktarının artması ise isten-
meyen bir sonuç olabilmektedir.

Hasat anından son tüketiciye kadar, 
gıda zincirindeki tüm aktörler tarafından 
gıda güvenilirliğinin ve kalitesinin korun-
ması bakımından ambalajlamaya güve-
nildiği için ambalajlama optimizasyonu 
göz önünde bulundurulmalı ve doğru bir 
ambalajlama planlaması yapılmalıdır.

6. Perakende

5996 Sayılı Kanun’a göre perakende, 
“Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek 
hizmeti, işyeri ve kurum yemekhanele-
ri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hiz-
metlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, 
toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım 
merkezleri dâhil olmak üzere son tüke-
ticiye satış ya da dağıtım noktasında gı-
danın işlenmesi veya muameleye tâbi tu-
tulması veya depolanması,” olarak ifade 
edilmektedir.

Perakendeciler, gıdayı doğrudan son 
tüketiciye sundukları için arz zincirinde 
önemli etkiye sahiptirler. Sunum aşa-
masındaki koşullar (sıcaklık, nem, aydın-
latma, havalandırma, vb.), tüketicilerin 
temasını en aza indiren uygun teşhir 
koşulları ve yükleme ya da taşıma gibi 
alanlardaki uygulamalar da, ürünün kali-
tesi, raf ömrü ve müşterilerin ürünü satın 
alma yönündeki kararlarını etkilemekte-
dir. 

Estetik olarak göze hoş gelen, yani 
renk, biçim ve boyut açısından mükem-
mel olan bir örnek ürünleri sunma eğili-
mi, birçok perakendecinin ürünlere yük-
sek standartlar koymasına sebep olmak-
tadır. Bu standartlara uygunluk göster-
meyen ürünler teslimatta reddedilmekte 
ve israf edilmektedir. 

Perakende aşamasındaki diğer gıda 
israfı örnekleri: 

• Catering, kafeteryalar ve restoran-
lar gibi toplu tüketim yerlerinde 
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üretim planlamasının yapılmaması,

• Yetersiz stok yönetimi, olumsuz hijyen koşul-
ları, personelin eğitimsiz olması, alternatifli 
porsiyonların olmaması ve açık büfe uygula-
maları,

• Tüketiciye sorulmadan sunulan ikramlar, 

• Tüketicilerin, taze meyve ve sebzeleri seçer-
ken dokunarak zarar vermesi,

• Tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan ürünle-
rin satılamaması,

7. Tüketim

Son 20 yıldır artan gelir seviyesi ve demografik de-
ğişiklikler, yeme alışkanlıklarında da değişikliklere yol 
açmıştır. İşlenmiş gıda tüketiminde büyük artış görül-
mesi, kişi başına düşen et, tavuk, süt ve su ürünleri tü-
ketiminin artması gibi değişen beslenme tercihleri ve 
obezite sorunlarının halkın en yoksul kesiminde bile or-
taya çıkması bu değişikliklere örnek olarak gösterilebilir. 
Bununla beraber, hane halkının refah seviyesi arttıkça, 
tüketicinin gıda israfı da artış gösterebilmektedir. 

Tüketici seviyesindeki gıda israfının diğer sebep-
leri: 

• İhtiyaç fazlasının alınmasına yol açan plansız 
alışverişler,

• Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim 
tarihi arasındaki farkın bilinmemesi sebebiyle 
ürünlerin çöpe atılması,

• Evde uygun olmayan muhafaza koşulları ve 
zayıf stok yönetimi, 

• Gereğinden fazla hazırlanan yemeklerin yeni-
lememesi,

• Yanlış hazırlama teknikleri ile gıdanın kalite-
sinde veya miktarında kayıp görülmesi 

• Artan yiyeceklerin değerlendirilmemesi,

• Tüketicilerin doğru gıda tüketim planı yapma-
ması ve tüketebileceği kadar gıdayı tedarik et-
memesi,

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye İsraf Ra-
porunda (2018), tüketicilerin % 5,4’ünün kalan ye-
mekleri attığı, satın alınan gıdanın % 23’ünün ise 
tüketilmeden çöpe atıldığı belirtilmektedir. Aynı ça-
lışmaya göre, alışverişe liste yaparak gidenlerin oranı 
ise % 31’dir. Plansız ve fazla yapılan alışveriş, satın alı-
nan gıdanın bozulmasına sebep olabilmektedir. Baş-
ka bir çalışmaya göre ise hanehalkı en çok meyve ve 
sebzeleri (% 42), daha sonra ise süt ve süt ürünlerini 
(% 41) çöpe atmaktadırlar.

Kaynakça:

https://gidanikoru.com/_uploads/eylem_plani_
tr.pdf
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İHTİYACIN KADAR AL
geleceği çöpe atma

stt ve tett
Bu tarihler ne anlama geliyor?

gidanikoru.com

/gidanikoru

Tüketicilerin %72’si, STT ve TETT arasındaki farkı bilmediği için tüketilebilir 
gıdayı çöpe atıyor1.

Gelin, etiketlerdeki tüketim tarihlerini öğrenerek gıdamızı koruyalım, gıda 
israfını önleyelim!

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ (TETT) NEDİR?

TETT etiket üzerinde belirtilen koşullara uygun olarak muhafaza edildiğinde gıdanın kendine has 
özelliklerini koruduğu tarihi belirtir. TETT’si geçen bir ürünü tüketebilirsiniz. Ancak gıdada tat, 
koku ve tazelik açısından kalite kayıpları olabilir. 
•   TETT, ambalaj açılmadığı sürece geçerlidir. 
•   TETT, kurutulmuş, bakliyat, makarna, konserve gibi kolayca bozulmayan gıda etiketlerinde 
kullanılır. 
•   TETT geçmiş olan gıdayı tüketmeden önce kontrol et:
 -   Etiket üzerindeki muhafaza koşulları sağlanmış mı? 
 -   Ambalajı sağlam mı? 
 -   Kokusu, tadı, görünüşü normal mi?
Eğer bu soruların hepsine cevabın evet ise, bu gıdayı tüketebilirsin! 

SON TÜKETİM TARİHİ (STT) NEDİR
Son Tüketim Tarihi ambalaj açılmadığı süre boyunca geçerlidir. Açıldığında gıdanın raf ömrü 
değişebilir!
•   Taze balık, et ve süt ürünleri gibi mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıdalarda kullanılır.
•   Etiketlerde belirtilen muhafaza koşullarına uyulmalıdır!
 -   Buzdolabında saklayınız.
 -   0-4 Derecede(°) saklayınız.

Ürünler bu tarihten sonra tüketilmemelidir. Kokusu, görünüşü ve tadı uygun olsa dahi, STT’si 
geçmiş bir ürünü asla tüketmeyin!

!

(1) 2018, Nielsen “Gıda israfı ve Etiket Okuma Araştırması”

x

% 72’si,
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GIDALARIN RAF ÖMRÜ

BU TARİHLER geçtiğinde ne yapmalı?

gıda israfını birlikte önleyelim

Gıda etiketlerinde gıdaların raf ömrü Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)
veya Son Tüketim Tarihi (STT) olarak belirtilir.

TETT
TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ

TETT'si geçmiş gıdanın
görünüşü, tadı, kokusu

bozulmuş mu?

Bu gıda
güvenilir

olmayabilir!

Son Tüketim Tarihi (STT)
geçmiş mi?

STT
SON TÜKETİM TARİHİ

HAYIR

TÜKETEBİLİRSİNİZ TÜKETMEYİN

EVETEVET

Kaynak: gidanikoru.com
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Ben sana mecburum bilemezsin 
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum 
Büyüdükçe büyüyor gözlerin 
Ben sana mecburum bilemezsin 
İçimi seninle ısıtıyorum. 

Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor 
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor 
Durup köşe başında deliksiz dinlesem 
Sana kullanılmamış bir gök getirsem 
Haftalar ellerimde ufalanıyor 
Ne yapsam  ne tutsam nereye gitsem 
Ben sana mecburum sen yoksun. 

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur 
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur 
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan 
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu 
Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından 
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman 
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu 

Ne vakit bir yaşamak düşünsem 
Bu kurtlar sofrasında belki zor 
Ayıpsız   fakat ellerimizi kirletmeden 
Ne vakit bir yaşamak düşünsem 
Sus deyip adınla başlıyorum 
İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin 
Hayır başka türlü olmayacak 
Ben sana mecburum bilemezsin.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor 
Bu şehir o eski İstanbul mudur 
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor 
Sokak lambaları birden yanıyor 
Kaldırımlarda yağmur kokusu 
Ben sana mecburum sen yoksun. 

Belki haziran  da mavi benekli çocuksun 
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor 
Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden 
Belki Yeşilköy’de uçağa biniyorsun 
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor 
Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin 
Kötü rüzgar saçlarını götürüyor 

BEN SANA MECBURUM 

Attila İLHAN
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