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5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun idari para 
cezası başlıklı 17. maddesinin 7. fıkrasında, “idari para 
cezalarının yeniden değerleme oranında arttırılarak 
uygulanacağı hükmü” yer almaktadır. Yeniden 
Değerleme Oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
2020 yılı için % 9,11 olarak tespit edilmiştir. 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 4733 
sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,  5262 
sayılı Organik Tarım Kanunu gibi kanunlardaki idari 
para cezaları miktarları 2020 yılında uygulanan 
miktarlar üzerinden 2021 yılı içerisinde  %  9,11 
oranında artırılarak uygulanacaktır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ; % 9,11

COVID-19’un 
Bitkisel Yağ 
Sektörüne 
Etkileri
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T
emel hedefi üretim, arz ve yeterli miktarda gü-
venilir gıda olan tarım sektörü, genel ekonomik 
sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Artan nü-
fusa paralel olarak gıda ihtiyacının karşılanması 

en önemli sorun haline gelmekte, bu da tarım sektö-
rünü içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörü 
haline getirmektedir. Tarım sektörü, gerek hammadde 
üretmesi ve gerekse tarımı ilgilendiren sanayisi ile bir-
likte ülkemizde hala ekonomiye diğer sektörlere göre 
daha fazla katkı sağlamaktadır. 

Tarımsal faaliyet sonucu üretilen gıda ve diğer 
ürünler, beslenme ve tüketim zincirinde bireyler ve 
toplum açısından oldukça önemlidir. Bu ürünlerin mik-
tarı, kalitesi, besin değeri, hijyeni, muhafaza ve nakil 
şekli birey ve halk sağlığı üzerinde tartışmasız büyük 
bir etkiye sahiptir.

Gıda, insan hayatı ile özdeşleşmiş bir kavramdır. 
Hayatın devamlılığı için en önemli husus beslenmedir. 
Beslenme ise ancak gıdaya yeterli, güvenli, sağlıklı bir 
şekilde erişme ile mümkündür. Gıda hakkı her insanın 
renk, ırk, din, sosyal grup, cinsiyet ayrımı gözetilmeksi-
zin yeterli, kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesidir. 

GIDA GÜVENCESİ 

İnsanın en temel ihtiyacı olan beslenmenin sağla-
nabilmesi için tarımsal üretim ve gıdalar stratejik önem 

taşımaktadır. Gıda arzının yeterli düzeyde sağlanabil-
mesi, güvenli gıdalar üretilmesi, üretilen gıdanın eşit bir 
şekilde paylaşılabilmesi gibi birçok faktör gıda güven-
cesi ve güvenilirliği ile ilgilidir. Gıda güvencesi; “bütün 
insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli 
olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılaya-
bilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici 
gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebil-
meleri” olarak tanımlanmıştır. Gıda güvencesi ile ilgili 
sürecin başlangıç noktası, gıdanın ilk halinin ortaya çık-
tığı tarımdır. Bu bakımdan ülkelerin “gıda güvenceleri” 
ile “tarım politikaları” arasında birebir ilişki mevcuttur. 
Gıda güvencesi; gerçekte dengeli ve yeterli beslenme 
için olduğu kadar  gıdanın tüketilme düzeyi ile ilgili bir 
kavramdır. Gerçekleşmesi  gıdanın bulunabilirliği, eri-
şilebilirliği, tedarik  kararlılığı  ve kullanılabilirliği  gibi 
başlıca  dört faktöre bağlıdır.

Kasım 2019’da Çin’den başlayarak şu anda dünyayı 
tamamen sarmış olan Covid-19 salgını sadece gıda ti-
caretini, gıda tedarik zincirlerini ve piyasaları değil; aynı 
zamanda insanların hayatlarını, geçimlerini ve bes-
lenmelerini de etkilemiştir. Ayrıca Covid-19 sürecinin, 
gözden kaçırılan gerçekleri de hatırlattığını gözlemli-
yoruz. Tüm dünyada hastalığın “pandemi” ilan edildiği 
bu dönemde bir yandan virüsün bertaraf edilmesi ve 
ölümlere çare aranırken bir yandan da tüm insanların 
yaşamının devamlılığı için gerekli gıdaların temini için 

GIDA GÜVENCESİ VE 
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
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çalışmalar yapılmaktadır. İnsan sağlığını korumada tıb-
bi yöntemler dışındaki en önemli unsurlar; her insanın 
temiz sağlıklı suya ve gıdaya ulaşma haklarıdır. Bu bağ-
lamda, su ve gıda günümüzde ve gelecekte dünyadaki 
stratejik en önemli iki üründür. Bu açıdan mevcut su 
kaynakları korunurken, diğer yandan tarımsal üretimin 
artırılması mutlak bir zorunluluktur. Günümüzde tüm 
dünyada etkili olan pandemi sürecinde gıda arz zinci-
rinin ve gıda arz güvenliğinin önemi çok daha iyi anla-
şılmıştır. Gıdasız yaşamın devam ettirilemez olduğunu 
ve bu bağlamda dünyanın gelişmiş ve gelişmemiş ül-
kelerinde diğer ihtiyaçların ve ilişkilerin tarım ve gıda 
güvencesi ekseninde biçimlendirilmesinin gerekliliğini 
bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Pandemi nedeniyle, küresel gıda sistemleri büyük 
bir sorunla karşı karşıya kalmış ve tüm gıda zincirleri 
olumsuz olarak etkilenmiştir. Ülkemiz ise; aldığı etkili 
önlemlerle süreci daha rahat geçirmektedir. Pandemi-
nin başlangıcından itibaren, gıda endüstrisi ile yakın 
temas içinde olma, perakende sektörünün stok seviye-
lerinin arttırılması, mevsimlik işçilerin ulaşım ve yaşam 
koşullarının düzenlenmesi ve benzeri birçok gerekli 
önlem alınmıştır. Öte yandan salgın, online pazarlama 
yöntemlerini kullanmanın önemini ortaya çıkarmış, 
Bakanlığımız da bu doğrultuda Dijital Tarım Pazarı (Dİ-
TAP) projesini başlatmıştır. 

İnsanların tüketimi için üretilen gıdalar tarladan 
sofraya ulaşıncaya kadar miktar ve kalite bakımından 
kayıp vermektedir. Bu da gıda israfı ve gıda kaybı ola-
rak tanımlanmaktadır. Gıda kayıpları, “tedarik zincirinin 
çeşitli aşamalarında insan tüketimi için mevcut olan 
yenilebilir gıda miktarındaki azalmadır”.   Besin ve eko-
nomik değeri, gıda güvenilirliği açısından yaşanan ka-
yıplar olduğu gibi yetersiz teknoloji, üretim sürecindeki 
hatalar ve tüketici davranışlarından kaynaklanan ka-
yıplar da yaşanmaktadır. Gıdaya duyulan ve duyulacak 
olan ihtiyacın daha çok ortaya çıkması ile gıda kayıpları 
ve israf daha çok önem kazanmaya başlamıştır. 

Dünyada her yıl 1.3 milyar ton 
gıda israf edilmektedir. Bu miktar 
tüm Sahra Altı Afrika bölgesinde 
üretilen yiyecek miktarına denk-
tir. Günümüzde küresel ölçekte 
kaybedilen veya israf edilen yiye-
ceklerin yalnızca dörtte biri kur-
tarılabilse, dünyadaki 840 milyon 
aç insan doyurulabilecektir. 

7,8 milyar olan dünya nüfusunun yapılan tahmin-
lere göre 2050 yılında 10 milyara ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 2050 yılında dünya gıda talebinde de 
yüzde 60’lık bir artış beklenmektedir.  Dünyada her 9 
insandan 1’i açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan 
fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu 
yaşamaktadır.  Bugün dünyada bir yandan açlık ve yok-
sulluk, diğer yandan obezite ile mücadele ve israf gün-
demden düşmemektedir.

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 

Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar yapılmış bilim-
sel çalışmalarla, gıdaların ve gıda üretiminde kullanılan 
hayvanların Covid-19 salgınının muhtemel bir kaynağı 
veya bulaşma yolu olduğuna dair bir kanıt bulunma-
dığını açıklamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında gıda sektö-
ründe yer alan işyerlerine düşen en büyük sorumluluk;  
mevzuatla belirlenen gıda hijyeni kurallarını doğru ve 
eksiksiz biçimde uygulayarak, gıdaların hastalık etmen-
leri ile bulaşmasını önlemektir. Bir diğer önemli sorum-
luluk ise, başta çalışanlar olmak üzere, iş akışı nedeniy-
le muhatap olunan tedarikçi, taşeron vb. kişileri hastalık 
açısından korumak için COVID-19 Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberine göre hareket edilmesidir.

Gıda güvenilirliği, gıdaların üretilmesi, işlenmesi, 
hazırlanması, depolanması, son tüketiciye sunulması 
ve tüketimi sırasında taşıyabileceği biyolojik, kimyasal 
ve fiziksel her türlü zararlı etkenin bertaraf edilmesi için 
alınan tedbirler bütününü ifade eder. Güvenilir gıda ise, 
uygun şekilde hazırlanarak tüketildiğinde tüketicilere 
zarar vermeyen gıda demektir. 5996 sayılı Kanun gere-
ğince, gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depo-
ladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda 
mevzuatına uygunluğu sağlamak zorundadır. Gıdala-
rın güvenilir olmasında en büyük sorumluluk birincil 
üretimden başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu 
tüketim ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerindir.

Ulaşılabilir

Bulunması

Güvenilir &
Besleyici

Erişilebilir

GIDA GÜVENCESİ

Tüm insanların, aktif ve sağlıklı bir yaşam için 
gerekli olan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya 
fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan sürekli 

erişebilmesidir (FAO, 2018)

• Tarım politikaları
• Yerli üretim
• İthalat
• Gıda stoğu

• Gelir düzeyi
• Satınalma gücü
• Ulaşım
• Dağıtım
• Sosyal ağlar

• Gıda güvenliği
•Kalite

• Ekonomik
• Siyasi
• Çevresel etmenler
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alınan tedbirler bütününü ifade eder. Güvenilir gıda ise, 
uygun şekilde hazırlanarak tüketildiğinde tüketicilere 
zarar vermeyen gıda demektir. 5996 sayılı Kanun gere-
ğince, gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depo-
ladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda 
mevzuatına uygunluğu sağlamak zorundadır. Gıdala-
rın güvenilir olmasında en büyük sorumluluk birincil 
üretimden başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu 
tüketim ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerindir.

Ulaşılabilir

Bulunması

Güvenilir &
Besleyici

Erişilebilir

GIDA GÜVENCESİ

Tüm insanların, aktif ve sağlıklı bir yaşam için 
gerekli olan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya 
fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan sürekli 

erişebilmesidir (FAO, 2018)

• Tarım politikaları
• Yerli üretim
• İthalat
• Gıda stoğu

• Gelir düzeyi
• Satınalma gücü
• Ulaşım
• Dağıtım
• Sosyal ağlar

• Gıda güvenliği
•Kalite

• Ekonomik
• Siyasi
• Çevresel etmenler
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Gıdanın tüketici sağlığına zarar vermeyecek nite-
likte güvenilir olması zorunluluğu, her zaman önemi-
ni korumuştur. Gıda güvenilirliğinin temini, her türlü 
gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde 
ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi, iş-
leme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağ-
lığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın asli 
görevleri arasında bulunmaktadır. Bakanlığımızın gıda 
politikası; ulusal mevzuatla, gıdaların tarladan sofraya 
kadar geliş sürecinde etkin kontrolünün sağlanması ve 
tüketici haklarının korunmasıdır. Bu nedenle, gıda kay-
naklı hastalık risklerinin azaltılması için bitkisel ve hay-
vansal üretimin ilk aşamasından gıda üretim zincirinin 
son halkasına kadar uzanan risk esaslı ulusal bir dene-
tim ve kontrol politikası oluşturulmuştur. Bakanlığımız, 
gıda güvenilirliğinin sağlanması konusunda faaliyetle-
rini kararlılıkla ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

“GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, 
HERKESİN SORUMLULUĞU” 

Gıda güvenilirliğinin sağlanabilmesi için, tüm gıda 
zinciri boyunca gerekli noktalarda önlemlerin alınması, 
uygulanması ve kontrol edilmesi gerekir. Her alanı kap-
sayan mevzuat silsilesi ve iyi bir resmi yönetimin yanı 
sıra, gıda arz zincirindeki tüm aktörlerin yaygın şekil-
de işbirliği yapması ve tüm paydaşların katkılarını or-
taya koyması, gıda güvenilirliği için olmazsa olmazdır. 
Gıda tedarik zincirine dâhil olan -çiftçiden tüketiciye 

kadar- herkes; gıda güvenilirliğinin sağlanması için, gı-
dayı insan sağlığını riske atan tehlikelerden koruyacak 
önlemleri alarak sorumlulukları paylaşmalıdır. Üretimin 
devam etmesi adına yapılan çalışmaların yanında tü-
keticilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması noktasında da 
ilimizde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kap-
samda Bakanlığımızın en stratejik amaçlarından birisi-
nin tüketicilere güvenli gıda sunmak olduğu bilinciyle 
ilimizde gıda işletmelerine yönelik denetimlerimize 
kesintisiz devam ediyoruz. Şu an içerisinde bulundu-
ğumuz Covid-19 salgını nedeniyle daha da önem ka-
zanan gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetim-
lerimizi daha da sıklaştırdık. Ancak şunu da belirtmek 
isterim ki; gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi 
için tüketicilerin de bilinçli olmaları önemlidir. Unutul-
mamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi tüketicilerin de 
denetimlere katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü 
tüketicinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında 
bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara 
ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren 
şikâyet hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle; vatandaşla-
rımızın gıdalarla ilgili her türlü ihbar, şikayet, soru ve 
sorunlarına 174 Alo Gıda Hattı ve 0 (501) 174 0 174 
nolu İhbar Hattımız ile hizmet verilmektedir.

Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya erişimini temin 
etmek, tarladan sofraya gıdanın her adımını kontrol al-
tında tutmak ve güvenilir gıdayı sunmak amacıyla var 
gücümüzle çalışıyoruz.



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

4

D
ünya nüfusu artarken, sınırlı sayıdaki gıda kay-
nakları her geçen gün tükenmektedir. Her yıl 
üretilen gıdanın üçte biri kaybedilmekte ya da 
israf edilmektedir. Sağlıklı ve yeterli miktarda 

gıdaya erişimin daha da önem kazandığı günümüzde, 
gıda kaybı ve israfının önüne geçilmesi bir zorunluluk 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dünya’da Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Ra-
poru (Temmuz 2020), 2019’da yaklaşık 690 milyon in-
sanın açlıkla mücadele ettiğine dikkat çekerken, 2020 
yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla insanın CO-
VID-19 salgını sebebiyle kronik açlık yaşayabileceğine 
vurgu yapmaktadır. Dünyanın bir yanında insanlar aç-
lıktan kıvranırken, diğer yanında gıdaların çöpe atılması 
ve obezite ile mücadele büyük bir çelişki olarak gün-
demimizdeki yerini almaktadır. 2050 yılına kadar 9,7 
milyara yükselmesi beklenen dünya nüfusunun gıda 
ihtiyacını karşılayabilmek için, tamamen sürdürülebi-

lir şekilde mevcut gıda üretimini % 60 oranında arttı-
rabilmek pek de mümkün görünmemektedir. Üretim, 
tüketim, her aşamada gerçekleşen gıda kaybı ve isra-
fının önüne geçilerek alınacak tedbirlerle kaynakların 
en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) araştır-
masına göre, tarladan perakendeye gelinceye kadar 
üretilen gıdanın % 14’ü kaybolmaktadır. Perakende ve 
tüketim aşamasında ise tabakta bırakılan yemek, plan-
sız ve gereğinden fazla alışveriş ya da gıdaların uygun 
koşullarda saklanmaması gibi sebeplerle gıda israfı or-
taya çıkmaktadır. Gıda kaybı ve israfının yarattığı kayıp 
gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar doları, gelişmiş 
ülkelerde ise 680 milyar doları bulmaktadır. Gıda kaybı 
ve israfı sadece gıdanın yok olması anlamına gelme-
mektedir.  Gıda kayıpları ve israfı, yüksek düzeyde eko-
nomik kayıp meydana getirmekte, çevreyi de olumsuz 
etkilemektedir. Gıda kaybı ve israfı, üretim sürecinde 
kullanılan toprak, su, enerji ve girdi üretiminde kullanı-

GIDANI KORU, SOFRANA SAHiP ÇIK

Ahmet Volkan GÜNGÖREN
Genel Müdür Yardımcısı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Açlık ve Yetersiz Beslenme Tehdidi Altında Covid-19 Salgını ile 
Mücadele Eden Dünya İçin Sağlıklı ve Yeterli Miktarda Gıdaya Erişim 
Her Zamankinden Daha Fazla Önem Arzediyor. Her Yerde “İhtiyacın 

Kadar Al”, “Geleceğini Çöpe Atma” Mesajları ile Karşımıza Çıkan 
“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” Kampanyası ise Öncelikle Farkındalık 

Yaratarak Gıda Kayıpları ve İsrafının Önüne Geçmeyi Hedefliyor.
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lan kaynakların israfını da kapsamaktadır. 

Türkiye’de gıda kayıpları ve israfına yönelik ulusal 
düzeyde yürütülen en önemli girişimlerden biri “Ekmek 
İsrafını Önleme Kampanyası”dır. 2013 yılında başlayan 
kampanya, halkın israf konusundaki farkındalığını artır-
mayı, tedarik zinciri boyunca israfı önlemeyi ve kaliteli, 
besleyici olması ile obeziteyi önlemesinden dolayı tam 
buğday ekmeği tüketimini teşvik etmeyi amaçlamıştır. 
Kampanya çalışmalarının toplum üzerindeki etkisi bü-
yük olmuştur. 2013 yılında yapılan ölçüm araştırmasına 
göre, ekmek israfında % 18 oranında azalma ve yıllık 
yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağlandığı görülmüş-
tür. Kampanyanın etkisiyle Türk halkının tüketim alış-
kanlıkları da değişmiştir. İnsanlar tüketim miktarlarına 
uygun olarak ekmek almaya başlamış ve bu da 2,5 mil-
yar TL tutarında bir tasarruf sağlamıştır. Bir yıllık kam-
panya sonucunda; her iki tasarrufun ülke ekonomisine 
toplam katkısı günlük 7,8 milyon TL, yıllık ise 2,8 milyar 
TL olmuştur. 

2015 yılında Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığında, 
“Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Tesisi Kapsamında 
Gıda Kayıpları ve İsrafının Azaltılması” ana teması ile 
düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı’nda, gıda 
kaybının ve israfının azaltılması gerekliliği kabul edilir-
ken, Türkiye’nin girişimleriyle, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde “Gıda Kayıpları ve 
İsrafının Ölçülmesi ve Azaltılmasına Yönelik Teknik 
Platform” kurulmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekono-
mik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Tarım 

Çalışma Grubu Dokuzuncu Toplantısı ise 2017 yılında 
Türkiye’de “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkelerinde 
Gıda İsrafının Azaltılması Teması” ile gerçekleştirilmiş-
tir.

Gıda kayıpları ve israfına ilişkin kapsamlı bir strateji-
nin benimsenmesi için, 2018 yılında, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlü-
ğü koordinasyonunda, FAO-Orta Asya Alt Bölge Ofisi 
(SEC) ve Bakanlığın diğer birimlerinin temsilcilerinin 
katılımıyla bir çekirdek çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Çalışma ve istişarelerin ardından Türkiye, Tarım ve Or-
man Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, gıda kayıpları 
ve israfının azaltılmasına yönelik olarak “GIDANI KORU” 
isimli uluslararası kampanyayı başlatmıştır. Kampanya 
için gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve 
yönetimine ilişkin bir Ulusal Strateji Belgesi ve bu stra-
tejiyi hayata geçirecek bir Eylem Planı hazırlanmıştır. 
Toplumsal bilinci arttırmayı hedefleyen kampanya ile 
bireysel alışkanlıkların değiştirilerek toplumun her ke-
siminde ve gıda zincirinin her aşamasında gıda israfına 
son verilmesi hedeflenmektedir. İsraf ve kaybın önüne 
geçmek, gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak, insani 
tüketimi mümkün değilse hayvan yemi olarak kullan-
mak ve atık gıdanın geri dönüşümünün sağlanması için 
100’e yakın eylemin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda kaybı ve isra-
fı çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 
dikkat çekici bir Türkiye tablosu ortaya çıkmıştır. Ça-



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

6

lışmalarda Türkiye’de gıda 
kayıp ve israfının en fazla 
yaş meyve ve sebzede görül-
düğü, üretilen meyve ve sebzelerin % 
50’sinde kayıp yaşandığı, bunu hazır yemek ve ekme-
ğin takip ettiği belirlenmiştir. Meyve ve sebzelerde en 
fazla kaybın hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hazır yemek sektöründe 
ise kaybın hastaneler, okul yemekhaneleri, oteller, lo-
kantalar, kamu kurum yemekhaneleri gibi toplu tüke-
tim yerlerinde olduğu belirlenmiştir. Günlük olarak 4,9 
milyon ekmeğin özellikle satış aşamasında israf edildiği 
ülkemizde hizmet sektöründe ise işletme başına yılda 
4,2 ton gıdanın, 2.000 litre içeceğin israf edilmesi dik-
kat çekmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye 
İsraf Raporunda (2018) ise, tüketicilerin % 5,4’ünün ka-
lan yemekleri attığı, satın alınan gıdanın % 23’ünün ise 
tüketilmeden çöpe atıldığı belirlenmiştir. 

Aynı çalışmaya göre, alışverişe liste yaparak giden-
lerin oranı ise sadece % 31’dir. Ulusal Envanter Rapo-
ru’na göre, 2018 yılında ülkemizde 18,8 milyon ton 

gıdanın çöpe atıl-
dığı, israfın her 
gelir grubunda, 
farklı alanlarda 
gerçekleştiği tes-
pit edilmiştir. So-
nuç olarak gıda 
arz zincirindeki 
süreçlerin iyileş-
tirilmesine ihtiyaç 
duyulduğu, tüke-
tici tarafında da 
“Gıda Okuryazar-
lığı”nın geliştiril-
mesi gerektiği net 
bir şekilde ortaya 
konmuştur.

T.C. Cumhur-
başkanlığı Strateji 
ve Bütçe Baş-
kanlığı tarafından 
hazırlanan ve 
2019-2023 yılla-
rını kapsayan On 

Birinci Kalkınma Pla-
nı’nın 411. maddesinde 

“Gıda güvenliğini teminen 
etkin stok yönetimi, arz zin-

cirinde kayıpların azaltılması, israfın 
önlenmesi, piyasaların düzenlenmesine yönelik kural 
ve kapasitelerin geliştirilmesi sağlanacaktır.” ve 411.3. 
maddesinde “Gıda kayıp ve israfının önlenmesi için 
tüketici bilinci artırılacaktır.” hedefleri yer almaktadır. 
Bu hedefler doğrultusunda, “Gıdanı Koru, Sofrana Sa-
hip Çık” Kampanyası 20 Mayıs 2020 tarihinde Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin düzenlediği dijital 
basın toplantısı ile tanıtılmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya 
Alt Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu ile Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğ-
lu’nun da katıldığı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli sadece Türkiye’de gıdada israfın yüzde 2 
azaltılmasıyla, 365 bin ailenin 1 yıllık geçiminin sağla-
nacağına dikkat çekmiştir. 

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” Kampanyasının 
ana mesajlarını “İhtiyacın Kadar Al”, “Geleceğini Çöpe 
Atma” olarak özetlemek mümkün. Kampanyanın www.
gidanikoru.com adresli bir web sitesi ve bir de maskotu 
“Cano” mevcut. Cano sokakta, evde, her yerde karşı-
mıza çıkarak bizi bilgilendiriyor. Kimi zaman market-
te “Alışverişini evde planladın mı?” diye soruyor, kimi 
zaman da bir restoranda “İhtiyacın kadar sipariş ver.” 
diyerek bizi uyarıyor. Kampanyanın web sayfasında 
ve sosyal medya mecralarında; planlı alışveriş, bilinç-
li tüketim, STT (Son Tüketim Tarihi) ve TETT (Tavsiye 
Edilen Tüketim Tarihi) farkı, gıda kaybı ve israfına dair 
çarpıcı güncel bilgiler, kampanya faaliyetleri, alışveriş 
yönetimi, erzak yönetimi, saklama yöntemleri, yaratıcı 
tarifler, örnek uygulamalar, oyunlar gibi pek çok içerik 
yer alıyor.

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” kampanyası başla-
dığından bu yana her kesim ve kuruluştan büyük des-
tek aldı. Kampanya gıda kaybı ve israfının önüne ge-
çilmesine katkı sağlayacak tarifler ve tavsiye içeriklerin 
paylaşıldığı yazılı ve görsel medyada onlarca haberle 
yer aldı. Kampanyanın tanıtım videoları ve sosyal med-
yada yapılan canlı yayınları milyonlarca kez izlendi. 
Kampanya görsellerinin kullanılmasında standardizas-
yon sağlamak için dijital bir “İletişim Araç Kiti” hazırlan-
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lışmalarda Türkiye’de gıda 
kayıp ve israfının en fazla 
yaş meyve ve sebzede görül-
düğü, üretilen meyve ve sebzelerin % 
50’sinde kayıp yaşandığı, bunu hazır yemek ve ekme-
ğin takip ettiği belirlenmiştir. Meyve ve sebzelerde en 
fazla kaybın hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hazır yemek sektöründe 
ise kaybın hastaneler, okul yemekhaneleri, oteller, lo-
kantalar, kamu kurum yemekhaneleri gibi toplu tüke-
tim yerlerinde olduğu belirlenmiştir. Günlük olarak 4,9 
milyon ekmeğin özellikle satış aşamasında israf edildiği 
ülkemizde hizmet sektöründe ise işletme başına yılda 
4,2 ton gıdanın, 2.000 litre içeceğin israf edilmesi dik-
kat çekmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye 
İsraf Raporunda (2018) ise, tüketicilerin % 5,4’ünün ka-
lan yemekleri attığı, satın alınan gıdanın % 23’ünün ise 
tüketilmeden çöpe atıldığı belirlenmiştir. 

Aynı çalışmaya göre, alışverişe liste yaparak giden-
lerin oranı ise sadece % 31’dir. Ulusal Envanter Rapo-
ru’na göre, 2018 yılında ülkemizde 18,8 milyon ton 

gıdanın çöpe atıl-
dığı, israfın her 
gelir grubunda, 
farklı alanlarda 
gerçekleştiği tes-
pit edilmiştir. So-
nuç olarak gıda 
arz zincirindeki 
süreçlerin iyileş-
tirilmesine ihtiyaç 
duyulduğu, tüke-
tici tarafında da 
“Gıda Okuryazar-
lığı”nın geliştiril-
mesi gerektiği net 
bir şekilde ortaya 
konmuştur.

T.C. Cumhur-
başkanlığı Strateji 
ve Bütçe Baş-
kanlığı tarafından 
hazırlanan ve 
2019-2023 yılla-
rını kapsayan On 

Birinci Kalkınma Pla-
nı’nın 411. maddesinde 

“Gıda güvenliğini teminen 
etkin stok yönetimi, arz zin-

cirinde kayıpların azaltılması, israfın 
önlenmesi, piyasaların düzenlenmesine yönelik kural 
ve kapasitelerin geliştirilmesi sağlanacaktır.” ve 411.3. 
maddesinde “Gıda kayıp ve israfının önlenmesi için 
tüketici bilinci artırılacaktır.” hedefleri yer almaktadır. 
Bu hedefler doğrultusunda, “Gıdanı Koru, Sofrana Sa-
hip Çık” Kampanyası 20 Mayıs 2020 tarihinde Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin düzenlediği dijital 
basın toplantısı ile tanıtılmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya 
Alt Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu ile Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğ-
lu’nun da katıldığı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli sadece Türkiye’de gıdada israfın yüzde 2 
azaltılmasıyla, 365 bin ailenin 1 yıllık geçiminin sağla-
nacağına dikkat çekmiştir. 

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” Kampanyasının 
ana mesajlarını “İhtiyacın Kadar Al”, “Geleceğini Çöpe 
Atma” olarak özetlemek mümkün. Kampanyanın www.
gidanikoru.com adresli bir web sitesi ve bir de maskotu 
“Cano” mevcut. Cano sokakta, evde, her yerde karşı-
mıza çıkarak bizi bilgilendiriyor. Kimi zaman market-
te “Alışverişini evde planladın mı?” diye soruyor, kimi 
zaman da bir restoranda “İhtiyacın kadar sipariş ver.” 
diyerek bizi uyarıyor. Kampanyanın web sayfasında 
ve sosyal medya mecralarında; planlı alışveriş, bilinç-
li tüketim, STT (Son Tüketim Tarihi) ve TETT (Tavsiye 
Edilen Tüketim Tarihi) farkı, gıda kaybı ve israfına dair 
çarpıcı güncel bilgiler, kampanya faaliyetleri, alışveriş 
yönetimi, erzak yönetimi, saklama yöntemleri, yaratıcı 
tarifler, örnek uygulamalar, oyunlar gibi pek çok içerik 
yer alıyor.

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” kampanyası başla-
dığından bu yana her kesim ve kuruluştan büyük des-
tek aldı. Kampanya gıda kaybı ve israfının önüne ge-
çilmesine katkı sağlayacak tarifler ve tavsiye içeriklerin 
paylaşıldığı yazılı ve görsel medyada onlarca haberle 
yer aldı. Kampanyanın tanıtım videoları ve sosyal med-
yada yapılan canlı yayınları milyonlarca kez izlendi. 
Kampanya görsellerinin kullanılmasında standardizas-
yon sağlamak için dijital bir “İletişim Araç Kiti” hazırlan-
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dı ve paylaşıldı. Belediyelerin kampanyaya desteği sağ-
landı. Marmaray, Başkentray ve Yüksek Hızlı Trenlerin 
tüm ekranlarından kampanya reklam ve görselleri pay-
laşıldı. Survivor ve Masterchef Türkiye gibi Türkiye’nin 
çok izlenen birçok TV programında kampanya yer aldı. 
Birçok tanınmış isim sosyal medyada kampanyaya 
destek verdi. Kampanya çerçevesinde dünyada en çok 
imza toplanan çevrimiçi farkındalık kampanyası olmak 
için de birlik olundu. Türkiye, hep birlikte gıda kaybı ve 
israfına karşı mücadele edeceğine söz verdi. (https://
www.gidanikoru.com/dunyarekoru, “Sen de söz ver, 
rekor gelsin.”)

İklim sorunu, yoksulluk, gelir adaletsizliği ve aç-
lıkla birlikte küresel sorunlar arasında ilk sıralarda yer 
alan gıda kayıpları ve israfını azaltmak için öncelikle 
farkındalığı arttırmak, toplumsal bilinçlenme gerek-
lidir. Ulusal ve küresel çapta önlemlerin, uygulana-
bilir, etkili ve bütüncül stratejilerin ilgili tüm kurum 
ve kuruluşların katılımıyla geliştirilmesi önemlidir. 
Gıda kayıpları ve israfı, doğal kaynakların kısıtlı ol-
duğu ve nüfusun hızla arttığı dünyamızda büyük bir 
tehdit olarak karşımızdadır. Gelecek nesillere sağlıklı 
bir dünya bırakmak ise alacağımız tedbirler ile bizim 
sorumluluğumuzdadır.

Kampanyaya ilişkin internet adresi :  www.gidanikoru.com

Sosyal medya bağlantıları:
https://twitter.com/GIDANIKORU
https://www.facebook.com/GidaniKoruKampanyasi/
https://www.instagram.com/gidanikoru/

https://www.youtube.com/channel/UCbkhOpXlE-

8dC3hTaLHc3Nvw/  

(Gıdanı Koru adlı youtube kanalı)
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Y
unan sağlık tanrıçası “Hygieia”, hijyen felsefesi-
ne adını vermiştir. Genç tanrıça, tıp tanrısı Ask-
lepios’un kızıdır; temizlikten ve nasıl uzun bir 
hayat yaşanacağını öğretmekten sorumludur 

(koruyucu hekimlik). Klasik Hygeia heykeli, elinde ve 
kolunda büyük bir yılan (Asklepios tıbbının sembolü) 
tutan kadın olarak tasvir edilmiştir (Şekil 1). Diğer sem-
bolü büyük bir su tabağı ve bir yılandır. Tanrıça Hygie-
ia heykelleri tüm büyük şifa merkezlerinde dikilmiştir. 
Hijyen kültürü, Yunanistan’da vebanın ortaya çıkma-
sından sonra MÖ 400’lerde yayılmaya başlamış ve MS 

100’lerde Roma’da 
resmileşmiştir. Yunan 
sağlık tanrıçası “Hy-
gieia”, tıpta “hijyen” 
olarak ifade edilmiş, 
vücudun bütünlü-
ğünü korumak ve 
zinde tutmak olarak 
tanımlanmıştır. Hi-
pokrat doktorları MS 
300’lerden itibaren 
yavaş yavaş hijyen 
felsefesini şekillen-
dirmiş ve bu düşün-
cenin etkisi son iki 
yüzyılda halk sağlı-
ğının düzenlenmesi 
üzerinde hızla etkisi-
ni sürdürmüştür.

Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) hijyeni, 
“sağlığı korumaya 
ve hastalıkların ya-
yılmasını önlemeye 
yardımcı olan koşul-
lar ve uygulamalar” 
olarak tanımlamak-
tadır. Cambridge 

Sözlüğü (2020) ve Oxford Sözlüğü’nde (2020) ise hij-
yen kelimesi, “kendimizi, yaşam ve çalışma alanlarımı-
zı temiz tutmaya, sağlığımızı korumaya ve hastalıkları 
önlemeye yardımcı olan koşullar ve uygulamalar” ola-
rak tanımlanmaktadır. Hijyen, hastalıkların bulaşmasını 
önlemek ve sağlığı geliştirmek amacıyla farklı alanlarda 
uygulanmaktadır: 

Kişisel hijyen; kişilerin kendi sağlığını korudukları 
ve devam ettirdikleri öz bakım uygulamalarıdır. Kişinin 
vücuduna ve kıyafetlerine özen göstermesini içerir. Ki-
şisel hijyen vücutla ilgili her türlü hijyen dahil olmak 
üzere ağız hijyeni, el hijyeni, saç hijyeni ve menstrüel 
hijyeni kapsamaktadır. 

Su hijyeni; suyun kirletilmeden toplanması, taşın-
ması, depolanması ve kullanılmasını içermektedir. 

Gıda hijyeni; yiyeceklerin tüketime uygun olma-
sını sağlamanın pratik sürecidir. Gıda ile temas eden 
kişilerin bulaşmayı önleyebilmesi için yaptığı davra-
nışları kapsamaktadır. Gıda üretiminde iyi hijyen, kalite 
güvencesinin önemli bir parçasıdır ve ürünün kulla-
nımına uygun mikrobiyal spesifikasyonlara uymasını 
sağlamaktır.

Atık işleme hijyeni; katı, sıvı ve gaz atıklarının üre-
tim, toplama, depolama, nakliye ve bertaraf edilmesi ile 
çevrenin kirlenmesini önlemeye kadar nasıl işlendiğiy-
le ilgilidir. 

Hijyen uygulamaları, sağlığın korunması için has-
talıkların görülme sıklığını ve yayılmasını azaltmak 
için önleyici tedbirler olarak hayatın her alanında kul-
lanılmaktadır. Hijyen davranışları içerisinde el yıkama 
önemli bir yere sahiptir. Yaygın bulaşıcı hastalıkların % 
80’inin yayılmasından eller sorumludur ve ellerin yı-
kanması, bakterilerin yayılmasını önlemede en kolay 
ve en ucuz yollardan biridir. Ancak toplumda 5 kişiden 
1’i ellerini yıkamamakta ve % 30’u sabun kullanmamak-
tadır. Doğru el yıkama alışkanlığının insanlara kazandı-

EL HiJYENİ:
TEMiZ ELLER HAYAT KURTARIR

Şekil 1. Hygeia, Yunan sağlık 
tanrıçası, Altes Müzesi.
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lepios’un kızıdır; temizlikten ve nasıl uzun bir 
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kolunda büyük bir yılan (Asklepios tıbbının sembolü) 
tutan kadın olarak tasvir edilmiştir (Şekil 1). Diğer sem-
bolü büyük bir su tabağı ve bir yılandır. Tanrıça Hygie-
ia heykelleri tüm büyük şifa merkezlerinde dikilmiştir. 
Hijyen kültürü, Yunanistan’da vebanın ortaya çıkma-
sından sonra MÖ 400’lerde yayılmaya başlamış ve MS 

100’lerde Roma’da 
resmileşmiştir. Yunan 
sağlık tanrıçası “Hy-
gieia”, tıpta “hijyen” 
olarak ifade edilmiş, 
vücudun bütünlü-
ğünü korumak ve 
zinde tutmak olarak 
tanımlanmıştır. Hi-
pokrat doktorları MS 
300’lerden itibaren 
yavaş yavaş hijyen 
felsefesini şekillen-
dirmiş ve bu düşün-
cenin etkisi son iki 
yüzyılda halk sağlı-
ğının düzenlenmesi 
üzerinde hızla etkisi-
ni sürdürmüştür.

Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) hijyeni, 
“sağlığı korumaya 
ve hastalıkların ya-
yılmasını önlemeye 
yardımcı olan koşul-
lar ve uygulamalar” 
olarak tanımlamak-
tadır. Cambridge 

Sözlüğü (2020) ve Oxford Sözlüğü’nde (2020) ise hij-
yen kelimesi, “kendimizi, yaşam ve çalışma alanlarımı-
zı temiz tutmaya, sağlığımızı korumaya ve hastalıkları 
önlemeye yardımcı olan koşullar ve uygulamalar” ola-
rak tanımlanmaktadır. Hijyen, hastalıkların bulaşmasını 
önlemek ve sağlığı geliştirmek amacıyla farklı alanlarda 
uygulanmaktadır: 

Kişisel hijyen; kişilerin kendi sağlığını korudukları 
ve devam ettirdikleri öz bakım uygulamalarıdır. Kişinin 
vücuduna ve kıyafetlerine özen göstermesini içerir. Ki-
şisel hijyen vücutla ilgili her türlü hijyen dahil olmak 
üzere ağız hijyeni, el hijyeni, saç hijyeni ve menstrüel 
hijyeni kapsamaktadır. 

Su hijyeni; suyun kirletilmeden toplanması, taşın-
ması, depolanması ve kullanılmasını içermektedir. 

Gıda hijyeni; yiyeceklerin tüketime uygun olma-
sını sağlamanın pratik sürecidir. Gıda ile temas eden 
kişilerin bulaşmayı önleyebilmesi için yaptığı davra-
nışları kapsamaktadır. Gıda üretiminde iyi hijyen, kalite 
güvencesinin önemli bir parçasıdır ve ürünün kulla-
nımına uygun mikrobiyal spesifikasyonlara uymasını 
sağlamaktır.

Atık işleme hijyeni; katı, sıvı ve gaz atıklarının üre-
tim, toplama, depolama, nakliye ve bertaraf edilmesi ile 
çevrenin kirlenmesini önlemeye kadar nasıl işlendiğiy-
le ilgilidir. 

Hijyen uygulamaları, sağlığın korunması için has-
talıkların görülme sıklığını ve yayılmasını azaltmak 
için önleyici tedbirler olarak hayatın her alanında kul-
lanılmaktadır. Hijyen davranışları içerisinde el yıkama 
önemli bir yere sahiptir. Yaygın bulaşıcı hastalıkların % 
80’inin yayılmasından eller sorumludur ve ellerin yı-
kanması, bakterilerin yayılmasını önlemede en kolay 
ve en ucuz yollardan biridir. Ancak toplumda 5 kişiden 
1’i ellerini yıkamamakta ve % 30’u sabun kullanmamak-
tadır. Doğru el yıkama alışkanlığının insanlara kazandı-

EL HiJYENİ:
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Şekil 1. Hygeia, Yunan sağlık 
tanrıçası, Altes Müzesi.
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rılması halinde bulaşıcı hastalıkların sıklığında önemli 
azalmalar olacağı belirtilmektedir. Doğru el yıkama Ko-
lera, Ebola, Shigellosis, SARS ve Hepatit E gibi salgınla 
ilişkili patojenlerin bulaşmasını azaltmada önemli bir 
rol oynamaktadır. El yıkama ile ishalle seyreden hasta-
lıklarda % 30 ila % 48, akut solunum yolu enfeksiyonla-
rında % 20 oranında azalma görülmektedir. El hijyeni, 
antimikrobiyal direncin yayılmasını önlemekte ve ih-
mal edilen tropikal hastalıkların azaltılmasına katkıda 
bulunmaktadır. COVID-19 ile mücadelede de anahtar 
rol oynamaktadır. Sabunla düzenli olarak el yıkamanın 
COVID-19 enfeksiyonunu % 36 oranında azalttığı be-
lirtilmektedir. Benzer şekilde, el yıkama ile H1N1 pan-
demik influenzada % 38 oranında azalma olduğu sap-
tanmıştır.

İnsan vücudu trilyonlarca bakteri, virüs, mantar ve 
diğer birçok mikroorganizmaya ev sahipliği yapmakta 
ve farklı topluluklara ait olan bu mikroorganizmalara 
“mikrobiyom” adı verilmektedir. İnsan mikrobiyomu bir 
genetik çeşitlilik kaynağıdır ve her iki insan mikrobiyo-
mu aynı değildir. Mikroorganizmalar insan vücudunun 
deri, burun, ağız ve sindirim sistemi gibi çeşitli bölge-
lerinde yaşamaktadır. İnsan derisi, yaklaşık 2 m2’lik bir 
yüzeye karşılık gelen, vücudun en büyük organların-
dan biridir. Çok sayıda saç kökü ve ter kanalı göz önü-
ne alındığında 25 m2 bir alan kaplamaktadır. Bu devasa 
yüzey alanı, vücutta heterojendir. Sürekli dış ortama 
maruz kalmakta ve birçok yaşamsal işlevi bulunmak-
tadır. Deri fiziksel, kimyasal, immünolojik, radyasyon ve 
serbest radikal bariyeri olarak görev görmektedir. Ana 
işlevi homeostazı korumaktır. Bunu su ve hücre dışı sıvı 
kaybını önleyerek (geçirgenlik bariyeri), terleme süre-
cinde vücut ısısını sabit tutarak, vücudu enfeksiyon ve 
toksik maddelerden koruyarak sağlamaktadır. Deri yü-

zeyinin heterojenliği fizyolojik özelliklere (pH, sıcaklık, 
sebum içeriği, nem), topografya (korneositlerin pürüz-
lü veya pürüzsüz yüzeyi) ve eksojen çevresel faktörlere 
(UV maruziyeti, sıcaklık) bağlıdır.

Deri yüzeysel bir epidermis (50-100 µm), ortadermis 
(≈2 mm) ve en içteki hipodermis (1-2 mm) olmak üzere 
üç ana katmandan oluşmaktadır. İstilacı mikroorganiz-
malara karşı ilk savunma hattını oluştururken, mekanik 
darbelere karşı koruma sağlamakta ve vücuttan aşırı su 
kaybını önlemektedir. Deride yerleşik ve geçici olmak 
üzere iki çeşit mikroorganizma topluluğu bulunmak-
tadır (Şekil 2). Geçici flora, derinin yüzeysel katmanla-
rında kolonize olan ve doğal olarak kişilerin derilerinde 
bulunmayan bakteri, mantar, küf ve virüslerden oluşan 
mikroorganizmalardır. Bir kişi canlı veya cansız bir yere 
(bir lavaboya, bir kapıya, başka bir kişinin ellerine ya da 
birinin eline öksürerek) dokunduğunda kişinin ellerin-
de tutunurlar. Geçici flora günlük aktiviteler sırasında 
bulaşan mikroorganizmalardan oluşur. Geçici mikroor-
ganizmalar deri yüzeyinde canlı kalmakta ve nadiren 
çoğalmaktadır. Ellere geçici mikroorganizmalar bulaş-
tığında, yerleşik flora tarafından bir niş oluşturmaları 
engellenmektedir. Ancak ellerdeki geçici flora sebebiy-
le çok sayıda insana bulaşmalar olabilmekte ve ciddi 
bir tehdit haline gelebilmektedir. Yiyeceklerle çalışılan 
alanlarda, bu mikroorganizmalar bir çalışandan işlen-
miş gıda satın alan çok sayıda insana bulaşabilmektedir. 
Sağlık alanında çalışanlar tarafından alınan etkenler bir 
hastaya bulaşabilmekte ve hasta vasıtasıyla bu etkenler 
daha sonra başkalarına aktarılabilmektedir. Geçici flo-
ranın bulaşması mevcut türlere, yüzeydeki mikroorga-
nizmaların sayısına ve deri nemine bağlıdır. Rutin sabun 
ve su ile ellerin yıkanmasıyla uzaklaştırılmaktadır. Kalıcı 
(yerleşik) flora, stratum corneum’un yüzeysel hücreleri 



altında ve derinin yüzeyinde bulunan mikroorganiz-
malar olup derinin içinde ve kıl foliküllerinde yaşayan 
mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, koagulaz-nega-
tif stafilokoklar, mikrokoklar, propiyonibakteriler, ko-
rinebakteriler, dermobakteriler, gram-negatif basiller 
ve maya gibi mikroorganizmalar kalıcı olarak kolonize 
olabilmektedir. Bu flora var olduğu sürece, bireyin deri 
ekolojisi dengede kalmaktadır. Bu mikroorganizma-
lar uzaklaştırılır veya öldürülürse mantar gibi patojen 
mikroorganizmalar tarafından ciddi deri enfeksiyonları 
meydana gelmektedir. Genel olarak, yerleşik floranın 
enfeksiyonlarla ilişkili olma olasılığı daha düşüktür. Yer-
leşik mikroorganizmalar tarafından öldürülene kadarki 
süre içinde hastalıklara sebebiyet veren geçici floradır. 
Rutin el temizliği yetersiz kaldığında, antimikrobiyal 
içerikli el yıkama ürünleri kullanılmalıdır.

 Fekal-oral patojenler su, yiyecek, sinekler, eller ve 
cansız yüzeyler gibi birçok yolla bulaşmaktadır. Enfek-
siyonların çoğunun, patojenler ile kontamine gıda ve 
suyun tüketilmesi yoluyla veya kontamine parmakların 
ağıza temas ettirilmesiyle fekal-oral yolla gerçekleştiği 
göz önüne alındığında el hijyeninin hayati öneme sahip 
olduğu görülmektedir. Normal insan derisinde, koltuk 
altında 5×105 kob/cm2, ön kolda 1×104 kob/cm2, karın 
bölgesinde 4×104 kob/cm2 ve baş derisinde 1×106 kob/
cm2’den fazla toplam aerobik bakteri sayısı bulunmak-
tadır. Eller, patojenlerin geçişi için önemli bir yoldur. 
Rotavirus, Norovirus, Shigella spp., Cryptosporidium 
spp. dahil birçok patojen mikroorganizma ellerde; top-
raktan bulaşan helmint yumurtası ve larvaları da tırnak 
altında saptanmıştır. Rotavirüs el yüzeyinde 4 saatten 
fazla yaşayabilmektedir. Gram negatif bakterilerin çoğu 
ellerde 1 saat veya daha uzun süre hayatta kalmaktadır. 
Cansız yüzeylerde hayatta kalmanın, farklı gram-nega-
tif türler için farklı olduğu ve bunların çoğunun aylarca 
hayatta kaldığı bildirilmiştir. Genel olarak, gram-nega-
tif bakteriler cansız yüzeylerde, insan derisinden daha 
uzun süre hayatta kalmaktadır. S. aureus ellerde en az 
150 dakika, vankomisine dirençli Enterococcus ellerde 
veya eldivenlerde 60 dakikaya kadar hayatta kalmakta-
dır. Cansız yüzeylerde, S. aureus ve metisiline dirençli S. 
aureus 7 ay boyunca canlı kalabilmektedir. İnsan koro-
navirüsleri cansız yüzeylerde oda sıcaklığında 9 güne 
kadar bulaşıcı olarak kalabilirken, 30oC veya daha yük-
sek bir sıcaklıkta kalıcılık süresi kısalmaktadır. Hayvan 
koronavirüsleri ise cansız yüzeylerde 28 günden daha 
uzun süre canlı kalabilmektedir. Bu nedenle sık temas 
edilen yüzeylerin kontaminasyonu, potansiyel bir viral 
bulaşma kaynağıdır. Influenza A virusu ile 5 saniyelik 
bir temasın viral yükün % 31,6’sını ellere aktarabileceği 

belirtilmektedir. Yapılan bir çalışmada, öğrencilerin saat 
başına ortalama 23 kez kendi elleriyle yüzlerine dokun-
dukları belirlenmiş; çoğunlukla deri ile temas (% 56), 
ardından ağız (% 36), burun (% 31) ve gözlerin (% 31) 
bunu takip ettiği saptanmıştır. Bir kişi dışkıyla temas et-
mişse ve daha sonra ellerini doğru bir şekilde yıkama-
mışsa mikroorganizmaları (genellikle yemek yerken) 
parmaklar yoluyla canlı ve cansız birçok ortama bu-
laştırmaktadır. Barker ve Jones (2005) patojenler dış-
kıda 104 ila 1011 kob/g seviyesinde bulunabildiğinden 
deriye 0,1 mg dışkı maddesi bulaşması halinde, diyarel 
koşullar altında 106 kob/g düzeyine kadar enfeksiyöz 
bakteri hücresi, parazitik oositler veya viral etkenin 
çevreye bulaşabileceğini bildirmiştir. Sormaz ve Şanlıer 
(2017) turizm sektörünün yiyecek içecek bölümünde 
çalışanlarla yaptığı çalışmada katılımcıların sadece % 
7,4’ünün çiğ gıdaya temastan sonra ellerini yıkadığını 
bildirmiştir. Taşkıran ve ark. (2019) üniversite öğrencile-
rinin doğru hijyen davranışlarının negatif yönde oldu-
ğunu, sağlık bölümü öğrencilerinin puanlarının sağlık 
dışı bölümlerdeki öğrencilere kıyasla yüksek olmasına 
rağmen istenilen düzeyde olmadığını belirlemişlerdir. 
Dünyada 78 ülkeden elde edilen verilerde, mevcut sa-
bunla el yıkama seviyelerinin genellikle düşük olduğu 
görülmektedir. El yıkamaya erişim eksikliği sebebiyle, 
2017 yılında dünya genelinde toplam 707.000 ölüm 
meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde 
etkin bir el hijyeni uygulamasının ne kadar önemli ol-
duğu ortaya çıkmaktadır.

Elleri temiz tutmak, mikroorganizmaların başkala-
rına bulaşmasını sınırlarken hastalanmaktan kaçınmak 
için temel ve gerekli bir adımdır. El yıkama her gerçek-
leştiğinde tamamlanması gereken beş adım; ıslatmak, 
köpürtmek, ovalamak, durulamak, kurulamaktır. Bu 
uygulama, mikroorganizmalarla savaş olasılığını artır-
makta ve hastalığın yayılmasını azaltmaktadır. İyi bir 
el yıkama tekniği geliştirmek, ellerin tamamen temiz 
olmasını sağlamak için zorunludur. İdeal el hijyeni uy-
gulaması Şekil 3’te verilmektedir. Zararlı mikroorganiz-
maları ve kimyasalları ellerden çıkarmak için 20 saniye 
ovalamak gerekmekte ve daha kısa bir süre yıkama, 
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tif stafilokoklar, mikrokoklar, propiyonibakteriler, ko-
rinebakteriler, dermobakteriler, gram-negatif basiller 
ve maya gibi mikroorganizmalar kalıcı olarak kolonize 
olabilmektedir. Bu flora var olduğu sürece, bireyin deri 
ekolojisi dengede kalmaktadır. Bu mikroorganizma-
lar uzaklaştırılır veya öldürülürse mantar gibi patojen 
mikroorganizmalar tarafından ciddi deri enfeksiyonları 
meydana gelmektedir. Genel olarak, yerleşik floranın 
enfeksiyonlarla ilişkili olma olasılığı daha düşüktür. Yer-
leşik mikroorganizmalar tarafından öldürülene kadarki 
süre içinde hastalıklara sebebiyet veren geçici floradır. 
Rutin el temizliği yetersiz kaldığında, antimikrobiyal 
içerikli el yıkama ürünleri kullanılmalıdır.

 Fekal-oral patojenler su, yiyecek, sinekler, eller ve 
cansız yüzeyler gibi birçok yolla bulaşmaktadır. Enfek-
siyonların çoğunun, patojenler ile kontamine gıda ve 
suyun tüketilmesi yoluyla veya kontamine parmakların 
ağıza temas ettirilmesiyle fekal-oral yolla gerçekleştiği 
göz önüne alındığında el hijyeninin hayati öneme sahip 
olduğu görülmektedir. Normal insan derisinde, koltuk 
altında 5×105 kob/cm2, ön kolda 1×104 kob/cm2, karın 
bölgesinde 4×104 kob/cm2 ve baş derisinde 1×106 kob/
cm2’den fazla toplam aerobik bakteri sayısı bulunmak-
tadır. Eller, patojenlerin geçişi için önemli bir yoldur. 
Rotavirus, Norovirus, Shigella spp., Cryptosporidium 
spp. dahil birçok patojen mikroorganizma ellerde; top-
raktan bulaşan helmint yumurtası ve larvaları da tırnak 
altında saptanmıştır. Rotavirüs el yüzeyinde 4 saatten 
fazla yaşayabilmektedir. Gram negatif bakterilerin çoğu 
ellerde 1 saat veya daha uzun süre hayatta kalmaktadır. 
Cansız yüzeylerde hayatta kalmanın, farklı gram-nega-
tif türler için farklı olduğu ve bunların çoğunun aylarca 
hayatta kaldığı bildirilmiştir. Genel olarak, gram-nega-
tif bakteriler cansız yüzeylerde, insan derisinden daha 
uzun süre hayatta kalmaktadır. S. aureus ellerde en az 
150 dakika, vankomisine dirençli Enterococcus ellerde 
veya eldivenlerde 60 dakikaya kadar hayatta kalmakta-
dır. Cansız yüzeylerde, S. aureus ve metisiline dirençli S. 
aureus 7 ay boyunca canlı kalabilmektedir. İnsan koro-
navirüsleri cansız yüzeylerde oda sıcaklığında 9 güne 
kadar bulaşıcı olarak kalabilirken, 30oC veya daha yük-
sek bir sıcaklıkta kalıcılık süresi kısalmaktadır. Hayvan 
koronavirüsleri ise cansız yüzeylerde 28 günden daha 
uzun süre canlı kalabilmektedir. Bu nedenle sık temas 
edilen yüzeylerin kontaminasyonu, potansiyel bir viral 
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rağmen istenilen düzeyde olmadığını belirlemişlerdir. 
Dünyada 78 ülkeden elde edilen verilerde, mevcut sa-
bunla el yıkama seviyelerinin genellikle düşük olduğu 
görülmektedir. El yıkamaya erişim eksikliği sebebiyle, 
2017 yılında dünya genelinde toplam 707.000 ölüm 
meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde 
etkin bir el hijyeni uygulamasının ne kadar önemli ol-
duğu ortaya çıkmaktadır.

Elleri temiz tutmak, mikroorganizmaların başkala-
rına bulaşmasını sınırlarken hastalanmaktan kaçınmak 
için temel ve gerekli bir adımdır. El yıkama her gerçek-
leştiğinde tamamlanması gereken beş adım; ıslatmak, 
köpürtmek, ovalamak, durulamak, kurulamaktır. Bu 
uygulama, mikroorganizmalarla savaş olasılığını artır-
makta ve hastalığın yayılmasını azaltmaktadır. İyi bir 
el yıkama tekniği geliştirmek, ellerin tamamen temiz 
olmasını sağlamak için zorunludur. İdeal el hijyeni uy-
gulaması Şekil 3’te verilmektedir. Zararlı mikroorganiz-
maları ve kimyasalları ellerden çıkarmak için 20 saniye 
ovalamak gerekmekte ve daha kısa bir süre yıkama, 
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mikroorganizmaları temizlemeye yetmemektedir. Bu 
nedenle, avuç içleri, ellerin arkası, parmakların araları 
ve tırnaklarınızın altları dahil tüm ellerin ovalandığın-
dan emin olunmalıdır. Ellerin üstü, parmak uçları, baş-
parmak ve parmak araları gibi alanlar genellikle gözden 
kaçmaktadır ve özellikle temizlenmiş olmasına dikkat 
edilmelidir. Doğru el yıkama tekniği uygulanmadığın-
da ise Şekil 4’te gösterildiği gibi ellerde kirli alanlar kal-
maktadır.

 

Derinin yüzeysel katmanlarında kolonize olan ge-
çici bakteri florası, rutin el yıkamayla çıkarılmaya daha 
duyarlıdır ve sağlık ile ilişkili enfeksiyonların çoğuna 
neden olmaktadır. İdeal olarak, el hijyeni uygulamaları 
en azından bakterilere, mayalara ve virüslere karşı et-
kinliğe sahip olmalıdır. Ellerin kontaminasyon sonrası 
temizlenmesi için üç uygun durum bulunmaktadır: (i) 
sosyal el yıkama; kir, toprak, farklı organik maddeler ve 
bazı geçici floranın uzaklaştırılması için ellerin ilaçsız 
kalıp veya sıvı sabun ve su ile yıkanmasıdır. (ii) hijyenik 
veya antiseptik el yıkama; ellerin antimikrobiyal veya 
ilaçlı sabun ve su ile ovalama işlemi yapılarak temiz-
lenmesidir. Tüm geçici florayı ortadan kaldırarak konta-
minasyon riski ortadan kaldırılmaktadır. Çoğu antimik-
robiyal sabun, tek bir aktif madde içerir ve genellikle 
sıvı preparatlar halinde bulunmaktadır. (iii) hijyenik el 
dezenfeksiyonu; kuru ellere alkol bazlı bir el losyonu-
nun susuz uygulanmasından oluşmaktadır.

Deri yüzeyindeki her türlü mikroorganizma ve kir 
miktarını önemli ölçüde azalttığı için mümkün oldu-

ğunca ellerin sabun ve suyla yıkanması önerilmektedir. 
Hem sabunlar hem de alkol bazlı antiseptikler, mikro-
organizmaların lipit zarlarını çözerek onları etkisiz hale 
getirmektedir. Dolayısıyla antiseptikler, sabun ve su 
kolayca bulunamadığında bir alternatif olarak kullanıl-
maktadır. Alkol bazlı el antiseptikleri etanol, izopropa-
nol veya n-propanol içermekte ve hacimce % 60-% 95 
alkol konsantrasyonu optimum öldürücü etki göster-
mektedir. Etanolün (% 60-% 85), izopropanol (% 60-% 
80) ve n-propanole (% 60-% 80) kıyasla virüslere karşı 
daha fazla etkili olduğu belirtilmektedir. Sabunla kar-
şılaştırıldığında alkol bazlı antiseptikler, ishale neden 
olabilen Norovirüs ve Clostridium difficile dâhil olmak 
üzere tüm mikroorganizma türlerini ortadan kaldırma-
maktadır. Ellere yeterli miktarda ve eşit şekilde sürülme-
mesi, hemen buharlaşabilmeleri antiseptiklerin etkinli-
ğini azaltmaktadır. Eller aşırı derecede kirli olduğunda 
veya zararlı kimyasallarla kontamine olduğunda da iyi 
bir etkinlik göstermemektedir. Antiseptiklerin etkinliği-
ni en üst düzeye çıkarmak için yaklaşık 2,5-3 ml sıvı 
(bir dağıtıcıdan iki pompaya eşdeğer) avuç içine alınıp 
25-30 saniye boyunca her iki elin tüm yüzeylerine sü-
rülmelidir. Elleri yıkayarak veya alkol bazlı antiseptikler 
kullanarak yapılan el hijyeni, kontamine ellerde canlı 
SARS-CoV-2 virus sayısını azalttığı için COVID-19’un 
doğrudan veya dolaylı bulaşmasını önlemede kritik 
öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Alkol bazlı 
formülasyonlarla yapılan çalışmada, Zika virus (ZIKV), 
Ebola virus (EBOV), Şiddetli Akut Solunum Sendromu 
Coronavirusu (SARS-CoV), Orta Doğu Solunum Send-
romu Coronavirusu (MERSCoV) gibi yeniden ortaya çı-
kan viral patojenlere ve diğer zarflı virüslere karşı güçlü 
bir virusidal etki gösterdiği belirlenmiştir. Kullanılan el 
antiseptiklerinin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Sonuç olarak doğru el yıkama, hayatın her alanın-
da hastalıkların önlenmesinde kritik öneme sahiptir ve 
sıklıkla gözden kaçan bir müdahale adımıdır. Bu ne-
denle toplumun el hijyeni hakkında eğitilmesi önem-
li bir hedeftir. El hijyeni uygulamasında kullanılacak 
tek bir ideal ürün yoktur ve her bir ürün kullanımının 
çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu 
nedenle, deri yüzeyindeki her türlü mikroorganizma 
ve kir miktarını önemli ölçüde azalttığı için mümkün 
olduğunca öncelikle eller sabun ve suyla en az 20 sa-
niye süreyle ovalayarak yıkanmalıdır. El yıkama imkânı 
olmadığı durumlarda ise el antiseptikleri ellerin her ye-
rine sürülerek 25-30 saniye ovalanmalıdır. Unutulma-
malıdır ki, temiz eller hayat kurtarır.
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Şekil 4. El yıkama tekniğine 
uyulmadığında ellerde kirli kalan bölgeler.

Aktivite: +++ (mükemmel); ++ (iyi, ancak tüm bakteri spektrumunu içermez); + (orta); - (aktivite yok veya yeterli değil)
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Giriş

Dünya üzerinde her bölgenin kendine has özellikle-
ri bulunmaktadır. Bu özellikler bazen bir kültürde bazen 
ise bir üründe karşımıza çıkmaktadır. Üretildiği bölge-
nin adıyla bilinen ve pazarlanan yöresel ürünler, bir 
üretim süreci geçirerek ekonomik bir faaliyetin sonucu 
olarak ortaya çıkan ve ekonomik değeri olan ürünlerdir. 
Küreselleşen dünya ticareti çok sayıda ve çeşitte ürü-
nün üretimine imkân tanımasına rağmen işletmelerin 
aşırı kâr elde etme düşüncesi, yöresel ürünler yerine 
tüketicinin sağlığını tehlikeye atan içeriği ile oynanmış 
ürünlerin üretimini arttırmıştır. Bu durum ise tüketicile-
rin yöresel değerlere sahip çıkma düşüncesini artırdığı 
gibi yöresel ürünleri tüketme eğilimini de arttırmıştır. 
Günümüzde yerel değerler olarak nitelendirdiğimiz yö-
resel ürünlerin giderek önemli hale gelmesi, yerel kül-
türe ait bu ürünlerin taklitlerinden korunması ve haksız 
rekabete maruz kalmalarını engellemek amacıyla yasal 
düzenlemeler yapılmaktadır. Bir ürünün, sınırları bel-
li bir bölge veya alanla birlikte anılarak tescillenmesi, 
coğrafi işaret kavramının ortaya çıkmasına zemin ha-
zırlamıştır. Yöresel değerlere sahip çıkmak amacıyla 
geliştirilen coğrafi işaretleme sistemi günümüzde tüm 
dünya ülkeleri tarafından kabul gören ve uygulanan bir 
sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem ile yö-
resel ve geleneksel ürün koruması genişletilerek, doğal 
ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, ta-
rım, maden, el sanatları ve sanayi ürünlerinden gerek-
lilikleri karşılayan ürünler coğrafi işaret veya geleneksel 

ürün adı şeklinde tescillenmektedir. 2018 yılı sonuna 
kadar coğrafi işaretleme sistemi içindeki ürün grupları;  
gıda, tarım, el sanatları,  hayvan ırkları, maden ve sana-
yi türündeki ürünleri kapsarken, 2019 yılı itibariyle ürün 
gruplarında güncellemeye gidilmiştir. 

Bu kapsamda coğrafi işaretleme sistemindeki gün-
cellenen ürün grupları aşağıda belirtildiği şekildedir: 

• Alkolsüz içecekler 
• Bal 
• Biralar ve diğer alkollü içkiler 
• Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 
• Diğer ürünler 
• Dokumalar 
• Dondurmalar ve yenilebilir buzlar 
• Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar 
• Halılar ve kilimler 
• Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı 
ürünleri 
• İşlenmiş işlenmemiş et ürünleri 
• İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile man-
tarlar 
• Peynirler 
• Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri 
• Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar 
• Yemekler ve çorbalar 
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• Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz

Coğrafi işaretleme işlemleri bölgelerde yer alan 
TOBB üyesi Odalar veya Borsalar ile Belediyeler, Mülki 
İdareler, Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri veya Koopera-
tifler aracılığıyla yapılabilmektedir. 

Coğrafi İşaret: Temel olarak bir yöresel ürün 
adını ifade etmektedir. Bu anlamda coğrafi işaret, be-
lirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından 
kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile 
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Türk Patent 
ve Marka Kurumunun “Coğrafi İşaretler ve Geleneksel 
Ürün Adları” kılavuzunda coğrafi işaret, “temel olarak 
benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı 
yöreye borçlu olan bir yöresel ürün adı” şeklinde ifade 
edilmektedir. Coğrafi işaretlere konu olan ürünlerin en 
önemli özelliklerinden biri ürünün karakteristik özelliği 
ile kökeni olan coğrafya arasında bir bağın olmasıdır. 
Aslında bu özellik hem kültürel mirasın korunması 
hem de tüketicinin karar verme sürecini etkileyen ve 
ürünün bazı nitelikleri hakkında tüketicilere bilgi akta-
ran bir unsurdur. Genel olarak coğrafi işaret; ürünün 
yetiştiği veya üretildiği coğrafi yerin adından meydana 
gelmektedir.

Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti ol-
mak üzere ikiye ayrılmakta ve bunların dışında menşe 
adı ve mahreç işareti kapsamına girmeyen geleneksel 
ürün adı başlığında bir sınıflandırma da bulunmakta-
dır.

Menşe Adı

Coğrafi sınırları belirlen-
miş bir yöre, bir bölge veya 
istisnai durumlarda ülke-
den kaynaklanan, tüm 
veya esas özelliklerini bu 
coğrafi alana özgü do-
ğal ve beşeri unsurlardan 

alan, üretimi, işlenmesi ve 
diğer işlemlerin tümü bu 

coğrafi alanın sınırları içinde 
gerçekleşen ürünleri tanımlayan 

adları ifade eder. Menşe adları sadece ait oldukları coğ-
rafi bölgede üretilirler. Çünkü tescile konu olan ürün, 
sadece kendi coğrafi bölgesinde üretilmesi durumun-
da tescile konu olan özelliklere sahip olabilmektedir. 
Menşe adına örnek olarak; Malatya Kayısısı, Eskişehir 
Lületaşı, Ege Pamuğu ve Elazığ Öküzgözü Üzümü veri-
lebilir.

Mahreç İşareti

Coğrafi sınırları belir-
lenmiş bir yöre, bölge 
veya ülkeden kaynakla-
nan, belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellik-
leri bakımından bu coğ-

rafi alan ile özdeşleşen, 
üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerinden en az biri be-
lirlenmiş coğrafi alanın sınırları 

içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar şeklinde ta-
nımlanmaktadır. Burada önemli olan husus ise ait ol-
duğu coğrafi bölge dışında üretilen ürünün, üretim 

yöntemlerinin kendi orijinal bölgesine ait yöntemler 
ve kalitesi bakımından tamamen birebir aynı olmasıdır. 
Mahreç işaretli ürünlere; Antep Baklavası, Adana Keba-
bı, Çorum Leblebisi ve Isparta Kabune Pilavı verilebilir.

Geleneksel Ürün Adı

İlgili piyasada bir ürünü 
tarif etmek için geleneksel 
olarak en az 30 yıl sürey-
le kullanıldığı kanıtlanan 
adları temsil etmektedir. 
Ürün aşağıdaki şartlardan 
en az birini sağlaması ha-

linde geleneksel ürün adı 
olarak tanımlanır: 

*Geleneksel üretim veya işle-
me yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklan-
ması, 

*Geleneksel hammadde veya malzemeden üretil-
miş olması.

Geleneksel ürün adlarına örnek olarak; lokum, höş-
merim ve pastırma gibi ürünler verilebilir.

Türkiye’de coğrafi işaretlerin tescili ile ilgili sorumlu 
kurum T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığına bağlı Türk 
Patent ve Marka Kurumudur. Yurt içinden veya yurt dı-
şından yapılan tüm başvurular Türk Patent ve Marka 
Kurumuna veya onun yetkili kıldığı makamlara yapıl-
maktadır. Coğrafi işaret tescil belgesinde; tescil numa-
rası, tescil tarihi, koruma tarihi, coğrafi işaretin türü, 
başvuru sahibi/adresi, ürünün adı, coğrafi işaretin adı, 
ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri, üretim metodu 
ve denetleme gibi bilgiler yer almaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı,  5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun Gıda 
Kodeksine ilişkin hükümlerinden 23/3. maddesi gere-
ğince;  tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya gele-
neksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen 
özelliklere uygunluğunu denetlemektedir. 

Ayrıca, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin “Coğrafi 
işaretle ilgili hükümler”  başlıklı 8. maddesi; “Gıda ile 
ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kul-
lanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun 
denetimi Bakanlıkça yapılır.  Bu Yönetmelik kapsamın-
da yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen 
gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak 
koşuluyla bu adlarla üretilebilir.” hükümlerini içermek-
tedir. 

Yukarıda anılan mevzuat doğrultusunda Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen ürün-
lerle (Tescil edilen ürünlere www.turkpatent.gov.tr ad-
resinden ulaşılabilmektedir.) ilgili gıda güvenilirliği ve 
izlenebilirlik kapsamında denetimler İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerince yürütülmektedir.  

Coğrafi İşaretleme Sisteminin
Amaçları ve Avantajları

Dünya üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar ile birlik-
te sürdürülebilir kalkınma bakımından hem üreticiler 
hem de tüketiciler açısından oldukça faydalı olduğu 
vurgusu yapılan coğrafi işaretler, giderek küreselleşen 
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pazarda, yerel ve bölgesel düzeyde benzersiz olanı ko-
rumak için geliştirilmiş bir araç olarak öne çıkmaktadır. 

Coğrafi işaretin korunmasının en iyi yolu, diğer sınai 
haklarda olduğu gibi tescildir. Coğrafi işaret sistemi te-
mel olarak; coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin 
korunması, ürünün belli bir standartta üretiminin sağ-
lanması, bölgedeki coğrafi işaretli ürün üreticilerinin 
öncelikli olarak korunmasının sağlanması ve kırsal böl-
gelerdeki ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaç-
larına yönelik bir sistemdir.

Coğrafi işaret yoluyla tescillenen ürünler, üretimin 
yapıldığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere katkı sağla-
makla beraber bölgesel ve kırsal gelişim açısından da 
yararlıdır. Coğrafi işaretli ürünlerin geleneksel yöntem-
lerle üretilmiş olmaları, tarihsel ve yerel değerler sebe-
biyle tanınır hale gelmeleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda, korunma altına alınmaları ürün özgünlüğünün 
devamlılığının sağlanmasına olanak tanımaktadır. Coğ-
rafi işaretleme sisteminin başlıca amaçları ve avantajla-
rı şu şekilde sıralanmaktadır:

Coğrafi İşaretin Amacı 

• Ürünü tanımlamak ve bu tanımda yer alan kriterlere 
göre üretimin gerçekleşmesini sağlamak,
• Yerli ürünlerin kimliğini korunmak,
• Coğrafi işaretli ürünün kalitesinin devamı, mevcut 
özellikte üretim yapılmasının ve ürünlerin piyasadaki 
diğer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak, 
• Özellikleri bir yöreden, bilgi ve beceriden kaynakla-

nan bir coğrafi adı, sahte ve taklitlerine karşı koruyarak 
tarımsal üretimde çeşitliliği teşvik etmek,
• Öz varlığı korumak ve kırsal kalkınmayı sağlamak, 
• Çiftçi gelirlerini yükseltmek ve özgün ürünleri geliş-
tirmek, 
• Tüketicileri ürünlerin kökeni ile ilgili bilgilendirmek,
• Kırsal nüfusu yaşadıkları yerde tutmayı sağlamak, 
• Haksız yere kazanç sağlanmasını engellemektir. 

Coğrafi İşaretin Avantajları 

• Coğrafi işaretlemenin kökeni olan bölgede üretim ya-
panlar için işaretlemenin sağladığı korumadan önce-
likle üreticinin faydalanması sağlanmaktadır. 
• Coğrafi işaretleme, ürünleri tüketicilere tanıtarak satın 
alma kararını etkilediğinden, ait olduğu yörenin ibaresi 
aynı özelliklere sahip diğer ürünlere göre daha kolay 
pazarlanabilme imkânı sağlamaktadır. 
• Ülkelerin milli değerleri ve kültürel mirası korunmak-
tadır. 
• Bölgenin coğrafi işaretleme sistemi ile tanınması ve 
bölgede coğrafi işaret ile ilgili olmayan diğer hizmet 
ve ürünlerden ekstra gelir elde edilmesine fırsat sağ-
lamaktadır. 
• Yöresel ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışın-
da tanıtımına imkân vermektedir.
• Turizm gelirlerinin artmasına destek olmaktadır.
• Coğrafi işaretleme sadece ürünlerin ait olduğu bölge 
hakkında bilgi vermemekte, aynı zamanda söz konusu 
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Çizelge 1. Coğrafi İşaret Başvuruları (European Commission, 2020)

Ürün Başvuru Tipi Başvuru/Tescil Tarihi      Tescil Durumu

Afyon Sucuğu PGI 13/08/2012 Beklemede

Afyon Pastırması PGI 13/08/2012 Beklemede 

Antakya Künefesi PGI 14/03/2019 Beklemede 

Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası PGI 21/12/2013 Tescil Edildi

Antepfıstığı/Antep Fıstığı PDO 21/07/2017 Beklemede

Antep Lahmacunu PGI 12/04/2018 Beklemede

Aydın İnciri PDO 17/02/2016 Tescil Edildi

Aydın Kestanesi PDO 15/09/2020 Tescil Edildi

Bayramiç Beyazı PDO 01/02/2018 Beklemede

Çağlayan Cerit Cevizi PDO 18/05/2020 Beklemede 

Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini PDO 12/04/2018 Beklemede

Giresun Tombul Fındığı PDO 26/04/2018 Beklemede

İnegöl Köfte PGI 17/09/2014 Beklemede

Kayseri Mantısı PGI 22/05/2017 Beklemede

Kayseri Pastırması PGI 22/05/2017 Beklemede

Kayseri Sucuğu PGI 22/05/2017 Beklemede

Malatya Kayısısı PDO 07/07/2017 Tescil Edildi

Maraş Çöreği PGI 16/03/2020 Beklemede 

Maraş Tarhanası PGI 01/06/2020 Beklemede 

Milas Zeytinyağı PDO 13/11/2017 Beklemede

Taşköprü Sarımsağı PDO 04/01/2017 Beklemede

ürünün nasıl üretildiği ve hangi kalite kriterlerine göre 
üretileceği hakkında da sınırlamalar getirmektedir. 

• Coğrafi işaretleme, ürünlerin geleneksel özellikleri-
ni ve üretim yöntemlerini koruduğu için üreticilerinin 
mesleklerini devam ettirebilmesine imkân vermektedir. 

• Coğrafi işaretleme, turistleri bölgeye, alana ve yöre-
ye çeken tek etmen olmasa da ürünün kaynaklandığı 
coğrafi bölgenin reklamını yaparak ürünün üretimine 
ve sunulan hizmetlerin gelişmesine katkı sağlamakta-
dır. 

• Coğrafi işaretleme, üretimde çeşitliliği teşvik ederek 
çevreyi, biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları korumakta 
ve gelecek nesillere aktarılmasına destek olmaktadır. 

• Coğrafi işaret, tescilli ürünlerin diğer ürünlerden farkı-
nı ortaya koyarak üreticilerin haklarını sahte kullanım-
dan dolayı gasp edilmesinden korurken, tüketicileri de 
aldatılmaktan korumaktadır. 

• Coğrafi işaret sistemleri sayesine kültürel değerlerin 
korunarak gelecek nesillere aktarımının sağlanması 
hedeflenmektedir.

• Coğrafi işaretler ile korunan ürünün yörede üretilme-
si ve iş olanaklarının arttırılması köyden kente göçün 
önüne geçilmesine de yardımcı olmaktadır. 

• Coğrafi işaret ile tecil alan ürünlerin yurt dışında tanı-
tımı ve pazarlanması ihracat potansiyelinin artmasına, 
yöresel dokunun korunmasına, kültürel ve geleneksel 
bilginin devamına fayda sağlamaktadır. Ayrıca turizm-
de de gelir kaynaklarının çeşitlenmesine yardımcı ol-
maktadır.

Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi

Avrupa Komisyonu Tarafından Coğrafi İşaret 
ile Tescillenen Türk Ürünleri 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Kon-
seyinin 1151/2012 sayılı Yönetmeliğine uygun olarak 
menşe ve coğrafi işaretlerin tanımlarını korumak, üre-
ticilere rekabet avantajı sağlamak, yaşayan kültürel ve 
gastronomik mirasa katkı sağlamak ve tüketicileri ko-
rumak amacıyla tarım ürünleri ve gıda maddelerine 
yönelik kalite standartlarına ilişkin başvuru almakta, 
değerlendirmekte ve sonuçları duyurmaktadır. Türkiye 
bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği 2012 yılından itibaren 
toplam 21 ürün için coğrafi işaret tescil başvurusunda 
bulunmuş ve bu ürünlerden Antep Baklavası/Gazian-
tep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı ve Aydın 
Kestanesi Avrupa Komisyonu tarafından tescillenmiştir. 
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Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından 
Tescillenen Coğrafi İşaretli Ürünler 

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahibi olan Anado-
lu’nun kültürel mirası, orta iklim kuşağında yer alması 
nedeniyle iklimsel özgünlüğü ve mikroklima bölgele-
rinin sıklığı sonucunda 2500’e yakın coğrafi işaret tes-
cili alabilecek ürün olduğu tahmin edilmektedir. Türki-
ye’nin bulunduğu coğrafi konum birçok yörenin kendi-
ne özgü üne ve şöhrete sahip ürün üretimi için avantaj 
sağlamaktadır. Bu avantaj birçok farklı özellikte tarım 
ürünü üretimine, gelenek ve kültürü ise farklı lezzette 

gıda ve yemek kültürünün oluşmasına izin vermekte-
dir. Bu nedenle ülkemiz coğrafi işaret kavramını en iyi 
şekilde değerlendirebilecek bir ülke konumundadır.

Türkiye’de 15.12.2020 tarihi itibariyle toplam 606 
adet coğrafi işaret tescili bulunmakta olup bunların % 
62.9’u Mahreç işareti, % 36.7’si Menşe adı ve % 0.5’i Ge-
leneksel ürün adı ile tescillenmiştir. Toplam 680 başvu-
runun da tescil işlemleri devam etmektedir. Ülkemizde 
Ocak 2019 ile Haziran 2020 tarihleri arasında tescille-
nen coğrafi işaretli gastronomik ürünler listesine ait bil-
giler Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Coğrafi İşaretli Gastronomik Ürünler (Ocak 2019- Haziran 2020 tarihleri arası)

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl
Adana Şalgamı 06.03.2020 Mahreç İşareti Adana
Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 11.12.2019 Mahreç İşareti Afyonkarahisar
Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi 29.08.2019 Menşe Adı Konya
Akçakoca Sarı Fındığı 27.02.2019 Menşe Adı Düzce
Aksaray İnceelek Tatlısı 17.10.2019 Mahreç İşareti Aksaray
Aksaray Tulum Kebabı 15.02.2019 Mahreç İşareti Aksaray
Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba 26.09.2019 Mahreç İşareti Antalya
Amasya Misket Elması 14.03.2019 Menşe Adı Amasya
Ankara Erkeç Pastırması 08.01.2019 Menşe Adı Ankara
Antep Kurabiyesi 18.06.2019 Mahreç İşareti Gaziantep
Antep Meyan Şerbeti (Gaziantep Meyan 01.07.2019 Mahreç İşareti Gaziantep
Şerbeti, Antep Meyankökü Şerbeti)
Bafra Kaymaklı Lokum 28.01.2020 Mahreç İşareti Samsun
Boyabat Gazidere Domatesi 12.04.2019 Menşe Adı Sinop
Bursa Şeftalisi 03.05.2019 Menşe Adı Bursa
Çakallı Menemeni 25.02.2020 Geleneksel Ürün Adı 
Çankırı Sarımsaklı Et 25.07.2019 Mahreç İşareti Çankırı
Çankırı Yoka (İnce) Ekmek Muskası 03.03.2020 Mahreç İşareti Çankırı
Çaycuma Manda Yoğurdu 08.05.2020 Menşe Adı Zonguldak
Çemişgezek Ulukale Dutu 08.03.2019 Menşe Adı Tunceli
Devrekani Hindi Banduması 26.06.2019 Mahreç İşareti Kastamonu
Dörtyol Mandarini 31.10.2019 Menşe Adı Hatay
Elazığ Boğazkere Üzümü 11.02.2019 Menşe Adı Elazığ
Erdemli Lamas Limonu 21.10.2019 Menşe Adı Mersin
Ereğli Beyaz Kirazı 03.01.2019 Menşe Adı Konya
Gaziantep Oğuzeli Narı (Antep Oğuzeli Narı) 02.09.2019 Menşe Adı Gaziantep
Giresun Kalınkara Fındığı /Giresun Karası 18.09.2019 Menşe Adı Giresun
Giresun Sivri Fındığı 18.09.2019 Menşe Adı Giresun
Görele Dondurması 21.06.2019 Mahreç İşareti Giresun
Gümüşhane Şeker Fasulyesi 03.12.2019 Menşe Adı Gümüşhane
Gürsu Deveci Armudu 10.09.2019 Menşe Adı Bursa
Hekimhan Cevizi 27.05.2019 Menşe Adı Malatya
Hopa Laz Böreği 08.01.2019 Mahreç İşareti Artvin
İspir Kaymağı 22.05.2019 Menşe Adı Erzurum
İzmit Simidi 10.09.2019 Mahreç İşareti Kocaeli
Karaköprü Narı 22.08.2019 Menşe Adı Şanlıurfa
Kastamonu Simidi 21.06.2019 Mahreç İşareti Kastamonu
Kastamonu Siyez Bulguru 11.02.2019 Menşe Adı Kastamonu
Kastamonu Tiridi / Kastamonu Simit Tiridi 16.12.2019 Mahreç İşareti Kastamonu
Kavacık Üzümü 20.12.2019 Menşe Adı İzmir
Kelkit Şeker Fasulyesi 02.01.2020 Menşe Adı Gümüşhane
Konuralp Pirinci 25.06.2019 Menşe Adı Düzce
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Konya Peynir Şekeri 11.02.2019 Mahreç İşareti Konya
Kula Leblebisi 21.06.2019 Mahreç İşareti Manisa
Kürtün Araköy Ekmeği 04.09.2019 Menşe Adı Gümüşhane
Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü 18.02.2019 Menşe Adı Manisa
Mardin Bulguru 16.10.2019 Menşe Adı Mardin
Marmaris Çam Balı 06.11.2019 Menşe Adı Muğla
Mersin Kerebici 11.04.2019 Mahreç İşareti Mersin
Milas Yağlı Zeytini 28.08.2019 Menşe Adı Muğla
Muş Çorti Aşı (Yemeği) 10.01.2019 Mahreç İşareti Muş
Nevşehir Kabak Çekirdeği 11.02.2019 Menşe Adı Nevşehir
Nizip Nanesi 12.03.2020 Menşe Adı Gaziantep
Oğuzlar Cevizi 13.03.2020 Menşe Adı Çorum
Ordu Kivisi 05.09.2019 Menşe Adı Ordu
Posof Elması/Badele Elması 22.04.2019 Menşe Adı Ardahan
Rize Baston Ekmek 26.06.2019 Mahreç İşareti Rize
Rize Kavurması 15.10.2019 Mahreç İşareti Rize
Rize Simidi 24.01.2019 Mahreç İşareti Rize
Seferihisar Mandalinası 04.07.2019 Menşe Adı İzmir
Silifke Çileği 01.10.2019 Menşe Adı Mersin
Sivas Pezik Turşusu / Sivas Pezik Dal Turşusu 12.03.2020 Mahreç İşareti Sivas
Şaphane Vişnesi 27.02.2020 Menşe Adı Kütahya
Tokat Narince Salamura Asma Yaprağı 28.02.2019 Menşe Adı Tokat
Tunceli Sarımsağı 19.11.2019 Menşe Adı Tunceli
Urfa Keme Boranisi Yemeği/Şanlıurfa 04.09.2019 Mahreç İşareti Şanlıurfa
Keme Boranisi Yemeği
Urfa Kıymalı Söğürme / Şanlıurfa Kıymalı Söğürme 29.01.2019 Mahreç İşareti Şanlıurfa
Yalvaç Hamursuzu 27.02.2020 Mahreç İşareti Isparta
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Y
azılı, görsel ve sosyal medyanın tüketicinin gıda 
bilincine olumlu ve olumsuz etkilerinin bulun-
duğu gerek önceki yapılan çalışmalarda gerek-
se yapmış olduğumuz anket çalışmasının so-

nuçlarında görülmekte olup tüketici bazı nedenlerden 
dolayı kafa karışıklığı yaşamaktadır. Medyanın gücü 
tartışılamaz bir gerçektir. Bilimsel verilere dayanma-
dan, bazı şahsi yorumlamalardan tüketici etkilenerek 
beslenme konusunda endişeye kapılmaktadır. Bir gıda 
için ‘kanser yapar’, ‘zehirdir’ gibi keskin cümlelerle halk 
yanlış yönlendirilmektedir. Ancak medya reyting gibi 
endişelerle bu can alıcı açıklamaları ekranlara ve sosyal 
medyaya taşımaktadır. Bilimsel verilere bağlı olmadan 
bir gıdanın tek başına kanser yapması yerine, hastalık-
ların birçok etkene bağlı olduğu, bir gıdanın tam ola-
rak etkisinin anlaşılabilmesi için belirli sayıda gruplara 
homojen olarak testlerinin yapılması ve sonuçlarının 
benzerliği baz alınarak ancak bilimsel olarak yorum-
lanabilmektedir. Besin etkileri insanların metaboliz-
masına, cinsiyetine, yaşına, boyuna, kilosuna, genetik 
yapısına, günlük harcadığı kalori miktarına dolayısıyla 
mesleğine, yaşadığı bölgedeki coğrafyada yetişen bitki 
örtüsüne ve yapılan hayvancılığa gibi daha uzatabile-
cek birçok etkene bağlıdır. Her insanın metabolizması 
gıdalara tam olarak aynı biyolojik tepkiyi vermeyecek-
tir. Diyet listeleri oluşturulurken diyetisyenler kişiye 
özel besin tavsiyeleri listeleri oluşturmaktadır. Toplu 
ortak beslenme ancak yeterli ve dengeli beslenme tav-
siyeleri ile her metabolizma için aynı olan besin öğeleri 
(karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral, su) ile or-

talama değerlere bağlı olarak yapılabilir. 
Günümüzde yaşanılan gıda ile ilgili bilgi kirliliğinden 

dolayı tüketicinin kafasının karıştığı ortaya çıkmaktadır. 
Tüketici bilimsel verilere dayanmayan, bazı kişilerce 
medyada yapılan açıklamalardan tavsiyede bulunan 
kişilerin ünlü olması, mesleği, kimliği gibi sebeplerden 
dolayı etkilenmektedir. Bazı meslek gruplarından kişi-
lerin özellikle medya tarafından “doğru söyleyen insan”, 
“yalanlarla mücadele eden bilim insanı” olarak tanıtıl-
ması nedeniyle tüketici tarafından her söylenen kanun 
olarak kabul edilmektedir. 

Anket sonuçlarının en önemli sonuçlarından bir ta-
nesi de tüketicinin artık medyada gıda mühendislerini 
görmek istediği sonucudur. Doğru bilgi, ancak doğru 
uzman kaynağı aracılığıyla bilimsel verilere dayalı ola-
rak verilebilir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada bu se-
bepten dolayı gıda ile ilgili yorumlamalarda mutlaka 
alanında uzman olan akademisyenlere yer verilmelidir. 
Sonuç olarak teknoloji çağında olan insanlık için yazılı, 
görsel ve sosyal medyanın hızlı ve kolay ulaşılabilir ol-
ması ve kullanım kolaylığı sağlaması medya araçlarının 
tercih edilmesine karşı olan talebi arttırmıştır. Kitap gibi 
net anlamda güvenilir olan kaynaklardan uzaklaşan ve 
araştırma yapmaya daha az vakit ayıran halk sosyal 
medyayı kullanım kolaylığı sebebiyle tercih etmekte-
dir. Ancak sosyal medyada alanında uzman olmayan 
kişilerce yapılan sözlü ve yazılı açıklamalar halkı ya-
nıltmakta olup, internet kaynaklı yayınlarda da e-kitap, 
makale, derleme gibi kaynakçası belli olan yayınlar dı-

YAZILI, GÖRSEL VE SOSYAL MEDYADA 
GIDA İLE İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİĞİNİN 

HALKIN GIDA TERCİHİ ÜZERİNE ETKİSİ



Kübra SAĞLAM
Öğretim Görevlisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

20

Y
azılı, görsel ve sosyal medyanın tüketicinin gıda 
bilincine olumlu ve olumsuz etkilerinin bulun-
duğu gerek önceki yapılan çalışmalarda gerek-
se yapmış olduğumuz anket çalışmasının so-

nuçlarında görülmekte olup tüketici bazı nedenlerden 
dolayı kafa karışıklığı yaşamaktadır. Medyanın gücü 
tartışılamaz bir gerçektir. Bilimsel verilere dayanma-
dan, bazı şahsi yorumlamalardan tüketici etkilenerek 
beslenme konusunda endişeye kapılmaktadır. Bir gıda 
için ‘kanser yapar’, ‘zehirdir’ gibi keskin cümlelerle halk 
yanlış yönlendirilmektedir. Ancak medya reyting gibi 
endişelerle bu can alıcı açıklamaları ekranlara ve sosyal 
medyaya taşımaktadır. Bilimsel verilere bağlı olmadan 
bir gıdanın tek başına kanser yapması yerine, hastalık-
ların birçok etkene bağlı olduğu, bir gıdanın tam ola-
rak etkisinin anlaşılabilmesi için belirli sayıda gruplara 
homojen olarak testlerinin yapılması ve sonuçlarının 
benzerliği baz alınarak ancak bilimsel olarak yorum-
lanabilmektedir. Besin etkileri insanların metaboliz-
masına, cinsiyetine, yaşına, boyuna, kilosuna, genetik 
yapısına, günlük harcadığı kalori miktarına dolayısıyla 
mesleğine, yaşadığı bölgedeki coğrafyada yetişen bitki 
örtüsüne ve yapılan hayvancılığa gibi daha uzatabile-
cek birçok etkene bağlıdır. Her insanın metabolizması 
gıdalara tam olarak aynı biyolojik tepkiyi vermeyecek-
tir. Diyet listeleri oluşturulurken diyetisyenler kişiye 
özel besin tavsiyeleri listeleri oluşturmaktadır. Toplu 
ortak beslenme ancak yeterli ve dengeli beslenme tav-
siyeleri ile her metabolizma için aynı olan besin öğeleri 
(karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral, su) ile or-

talama değerlere bağlı olarak yapılabilir. 
Günümüzde yaşanılan gıda ile ilgili bilgi kirliliğinden 

dolayı tüketicinin kafasının karıştığı ortaya çıkmaktadır. 
Tüketici bilimsel verilere dayanmayan, bazı kişilerce 
medyada yapılan açıklamalardan tavsiyede bulunan 
kişilerin ünlü olması, mesleği, kimliği gibi sebeplerden 
dolayı etkilenmektedir. Bazı meslek gruplarından kişi-
lerin özellikle medya tarafından “doğru söyleyen insan”, 
“yalanlarla mücadele eden bilim insanı” olarak tanıtıl-
ması nedeniyle tüketici tarafından her söylenen kanun 
olarak kabul edilmektedir. 

Anket sonuçlarının en önemli sonuçlarından bir ta-
nesi de tüketicinin artık medyada gıda mühendislerini 
görmek istediği sonucudur. Doğru bilgi, ancak doğru 
uzman kaynağı aracılığıyla bilimsel verilere dayalı ola-
rak verilebilir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada bu se-
bepten dolayı gıda ile ilgili yorumlamalarda mutlaka 
alanında uzman olan akademisyenlere yer verilmelidir. 
Sonuç olarak teknoloji çağında olan insanlık için yazılı, 
görsel ve sosyal medyanın hızlı ve kolay ulaşılabilir ol-
ması ve kullanım kolaylığı sağlaması medya araçlarının 
tercih edilmesine karşı olan talebi arttırmıştır. Kitap gibi 
net anlamda güvenilir olan kaynaklardan uzaklaşan ve 
araştırma yapmaya daha az vakit ayıran halk sosyal 
medyayı kullanım kolaylığı sebebiyle tercih etmekte-
dir. Ancak sosyal medyada alanında uzman olmayan 
kişilerce yapılan sözlü ve yazılı açıklamalar halkı ya-
nıltmakta olup, internet kaynaklı yayınlarda da e-kitap, 
makale, derleme gibi kaynakçası belli olan yayınlar dı-

YAZILI, GÖRSEL VE SOSYAL MEDYADA 
GIDA İLE İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİĞİNİN 

HALKIN GIDA TERCİHİ ÜZERİNE ETKİSİ

O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VEN
LİĞ

İ

21

şında çeşitli forum sayfaları, çeşitli bireysel sayfalar ve 
kişilerce kaynakça belirtmeden gıda ve beslenme ile il-
gili yazılan, arkası olmayan birçok karşıt yazı halkta kafa 
karışıklığı oluşturmaktadır.

Tez sonuçları özet olarak aşağıdaki
gibi sıralanmıştır: 

1. Anketin 1. faktörü olan “Ambalaj” maddesinde 
tüketici üzerindeki etkisi incelenen etiket bilgilerini 
kontrol etme, son kullanma tarihini okuma, ambalajın 
içindekiler kısmını okuma, besin değeri yüksek gıdaları 
tercih etme ve katkı maddelerine dikkat etme konu-
sunda tüketicilerin gıda katkı maddelerine dikkat etme 
durumuna karşı % 31.7 katılan ve % 27.4’lük kesimi ke-
sinlikle katılmakta toplamda % 60’a yakın kitle için katkı 
maddelerinin önemli olduğu görülmektedir ve tüketici 
tarafından gıda katkı maddelerinin kontrol edildiği gö-
rülmektedir. Tüketicilerin ambalaj faktörü konusunda 
daha bilinçli olduğu tespit edilmiştir. 

2. Tüketicinin katkı maddelerine karşı tutumunun 
incelendiği anketin 2. faktörü, özellikle süt konusunda 
tüketicinin bilinçsizliğini ortaya koymuştur. Mikrobiyal 
yükünün gıda bilimcilerin yaptığı analizler sonucunda 
insan sağlığını tehdit edecek düzeyde yüksek olduğu 
gıda bilimciler tarafından bilinen sokak sütlerinin UHT 
sütlere göre daha sağlıklı olduğu fikrine tüketicinin % 
20.9’unun katıldığı, % 28.4’ünün de kararsız olduğu gö-
rülmüş; toplamda % 50’ye yakın tüketicinin yanlış bilgi 
sahibi olduğu ya da bilgisiz olduğu tespit edilmiştir. 

3. Anketin 2. faktöründe sorduğumuz halk arasında 
yaygın olarak inanıldığı düşünülen kutu sütler olarak 
ifade ettiğimiz ambalajlı sütlerin içine zararlı madde-
ler katıldığı fikrine tüketicilerin toplamda % 46.6’sının 
katıldığı, % 24.5’unun da kararsız kaldığı tespit edilmiş, 
ankete katılan % 70’e yakın tüketicinin kutu sütler ko-
nusunda bilinçsiz olduğu görülmüştür. Tetrapak deni-
len kutu süt üretim teknolojisi kullanılan sütlerin uzun 
ömürlü olmasının sebebi, UHT ve pastörizasyon iş-
lemlerinin sonucunda hedeflenen bozucu mikroorga-
nizmanın ısıl işlem ile öldürülmesi sebebiyle raf ömrü 
uzamaktadır. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmayan 
kutu sütler hakkında tüketici bilinçsizdir. 

4. Yine 2. faktörde ev yoğurdunun ambalajlı ürün-
lere göre daha güvenli olduğu fikrine inanan % 44.7’lik 
kesim ile bu konuda kararsız kalan % 21.1’lik kesimin 
yoğurt konusunda da kutu sütlerdeki gibi bilgi kirliliği 
olduğu görülmüştür. 

5. Anketin 3. faktöründe sorulan toplumda güve-
nilir bir meslek grubu olan doktorların ‘Çikolata kan-
serojendir.’ şeklinde yaptığı bir açıklama konusunda 
tüketicinin % 20.9’unun kararsız kaldığı görülmektedir. 
Herhangi bir bilimsel veriye dayandırılmadan, sebep 
belirtilmeden sosyal medyada yapılan böyle bir açıkla-
manın tüketicilerin 5’te birinde kafa karışıklığı yaratabil-
diği tespit edilmiştir. 

6. Anketin 4. faktöründe sorulan ‘Çikolata kanser 
yapar.’ fikri konusunda yine 3. faktördeki yanıtları des-
tekleyen % 23.9’luk bir kesimin kararsız olduğu görül-
mektedir. 
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7. Sosyal medyada yapılan ‘Her gün 40 zeytin ye, 
hastaneyi unut.’ kanısı hakkında % 24.4’lük kesimin 
kararsız kaldığı görülmüştür. Yine arkası olmayan, bir 
bilimsel veriye dayandırılmayan bu bilginin tüketicinin 
4’te birinde kafa karışıklığı yaratabildiği görülmüştür. Bu 
veri bize sosyal medyanın artmakta olan etkisini de is-
patlamaktadır. 

8. Organik pazarların etkisinin ölçüldüğü 5. faktör-
de yer alan organik pazarlarda satılan gıdaların daha 
sağlıklı olduğu kanısına güvenin % 43.1 olduğu görül-
müştür. 

9. TV’de gıda ile ilgili açıklama yapan kişilerin mes-
leğine dikkat etme durumunun sorulduğu 6. faktörde 
tüketicilerin bu kanıya toplamda % 82.8’inin katıldığı 
görülmektedir. Tüketici için gıda tavsiyelerini dinleme 
konusunda, açıklama yapan kişinin mesleğinin çok 
önemli olduğu görülmektedir. 

10. Gıda mühendislerinin TV’de açıklama yaptığı-
nı görmek isteyen % 80.2’lik bir kesimin bulunduğu 6. 
faktörde görülmektedir. Anketin önemli verilerinden 
biri olan bu sonuç, gıda mühendisliğinin önemini ve 
medyada da aktif yerini görmek isteyen katılımcıların 
yüksek oranda olduğunu göstermektedir. 

11. TV’de zayıflattığı iddia edilen bir bitkinin de-
nenme durumunun sorulduğu 7. faktörde tüketicilerin 
% 10’a yakınının bu kanıya katıldığı, % 10.7’sinin de ka-
rarsız kaldığı görülmektedir. Toplamda % 20’lik kitleyi 
profesyonel destek almak yerine TV’den tek başına et-

kilenebildiği görülmektedir. 

12. 8. faktörde gıda alışverişi yaparken fiyatın önemli 
olduğunu düşünen toplamda % 70’e yakın bir kitle tes-
pit edilmiştir. 

13. Margarinin tereyağı kadar besleyici olduğu ka-
nısının tüketicideki etkisinin incelendiği 9. faktörde bu 
kanıya tüketicilerin toplamda % 3.1’inin katıldığı tespit 
edilmiş, tüketicilerin margarin ve tereyağı ayrımında 
daha bilinçli olduğu görülmüştür. 

14. Soda ile maden suyunun aynı şey olduğu kanı-
sı hakkında tüketicilerin % 20’si kararsız kalmış, % 10’a 
yakın bir kitle de bunu kabul etmektedir. Tüketicilerin 
3’te birinin yanlış bilgi sahibi olduğu ya da bilgi sahibi 
olmadığı görülmektedir. 

15. Sosyal medyada hiçbir bilimsel veriye dayan-
dırılmadan, doz belirtilmeden yapılan “Şeker zehirdir.” 
ibaresine tüketicilerin % 26. 5’i katılmazken aynı oran-
daki bir kitle de kararsız kalmıştır, % 19. 3’lük kitle de bu 
kanıya katılmaktadır. 

16. Yine benzer bir şekilde bilimsel bir veriye da-
yandırılmadan “Ekmek yememeliyiz.” şeklinde yapılan 
açıklamaya tüketicilerin % 35.1’i katılmazken, % 21.3’ü 
kararsız kalmıştır. 

17. “Yemeğin tadı, kokusu bozulmamışsa zehirle-
mez, rahatlıkla tüketilebilir.” kanısına tüketicilerin % 
32.6’sı katılmamaktadır. % 20.9’luk kararsız kitle ise bu 
konuda emin olamayan bir kitlenin varlığını göster-
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7. Sosyal medyada yapılan ‘Her gün 40 zeytin ye, 
hastaneyi unut.’ kanısı hakkında % 24.4’lük kesimin 
kararsız kaldığı görülmüştür. Yine arkası olmayan, bir 
bilimsel veriye dayandırılmayan bu bilginin tüketicinin 
4’te birinde kafa karışıklığı yaratabildiği görülmüştür. Bu 
veri bize sosyal medyanın artmakta olan etkisini de is-
patlamaktadır. 

8. Organik pazarların etkisinin ölçüldüğü 5. faktör-
de yer alan organik pazarlarda satılan gıdaların daha 
sağlıklı olduğu kanısına güvenin % 43.1 olduğu görül-
müştür. 

9. TV’de gıda ile ilgili açıklama yapan kişilerin mes-
leğine dikkat etme durumunun sorulduğu 6. faktörde 
tüketicilerin bu kanıya toplamda % 82.8’inin katıldığı 
görülmektedir. Tüketici için gıda tavsiyelerini dinleme 
konusunda, açıklama yapan kişinin mesleğinin çok 
önemli olduğu görülmektedir. 

10. Gıda mühendislerinin TV’de açıklama yaptığı-
nı görmek isteyen % 80.2’lik bir kesimin bulunduğu 6. 
faktörde görülmektedir. Anketin önemli verilerinden 
biri olan bu sonuç, gıda mühendisliğinin önemini ve 
medyada da aktif yerini görmek isteyen katılımcıların 
yüksek oranda olduğunu göstermektedir. 

11. TV’de zayıflattığı iddia edilen bir bitkinin de-
nenme durumunun sorulduğu 7. faktörde tüketicilerin 
% 10’a yakınının bu kanıya katıldığı, % 10.7’sinin de ka-
rarsız kaldığı görülmektedir. Toplamda % 20’lik kitleyi 
profesyonel destek almak yerine TV’den tek başına et-

kilenebildiği görülmektedir. 

12. 8. faktörde gıda alışverişi yaparken fiyatın önemli 
olduğunu düşünen toplamda % 70’e yakın bir kitle tes-
pit edilmiştir. 

13. Margarinin tereyağı kadar besleyici olduğu ka-
nısının tüketicideki etkisinin incelendiği 9. faktörde bu 
kanıya tüketicilerin toplamda % 3.1’inin katıldığı tespit 
edilmiş, tüketicilerin margarin ve tereyağı ayrımında 
daha bilinçli olduğu görülmüştür. 

14. Soda ile maden suyunun aynı şey olduğu kanı-
sı hakkında tüketicilerin % 20’si kararsız kalmış, % 10’a 
yakın bir kitle de bunu kabul etmektedir. Tüketicilerin 
3’te birinin yanlış bilgi sahibi olduğu ya da bilgi sahibi 
olmadığı görülmektedir. 

15. Sosyal medyada hiçbir bilimsel veriye dayan-
dırılmadan, doz belirtilmeden yapılan “Şeker zehirdir.” 
ibaresine tüketicilerin % 26. 5’i katılmazken aynı oran-
daki bir kitle de kararsız kalmıştır, % 19. 3’lük kitle de bu 
kanıya katılmaktadır. 

16. Yine benzer bir şekilde bilimsel bir veriye da-
yandırılmadan “Ekmek yememeliyiz.” şeklinde yapılan 
açıklamaya tüketicilerin % 35.1’i katılmazken, % 21.3’ü 
kararsız kalmıştır. 

17. “Yemeğin tadı, kokusu bozulmamışsa zehirle-
mez, rahatlıkla tüketilebilir.” kanısına tüketicilerin % 
32.6’sı katılmamaktadır. % 20.9’luk kararsız kitle ise bu 
konuda emin olamayan bir kitlenin varlığını göster-
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GIDA KAYIP VE İSRAFI (GKİ)  AZALTMA ÖNERİLERİ

mektedir. 

18. “Küflenmiş gıdaların küflü kısmı atılarak gerisi 
tüketilebilir.” kanısının incelendiği 12. faktörde tüketi-
cilerin % 21.3’ü kararsız kalmış, % 15.8’i ise bu kanıya 
katılmaktadır. 

19. En aktif sosyal medya aracı olan televizyonlar-
da, çeşitli gıda markaları hakkında yapılan reklamların 
gıda satın almada etkileyebilirlik derecesi ile ilgili soru-
lan 13. faktörde % 32.3’lük kesim bu kanıya katılmazken, 
% 23.9’luk kitle kararsız olduğunu belirtirken, % 22.2’lik 
kesim ise TV reklamlarının marka seçiminde etkili ol-
duğunu bildirmektedir. 

Tez sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki öneriler ya-
pılmaktadır: 

1. Gıda ile ilgili TV yayınları, internet kaynakları Ta-
rım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmelidir. 
Yine Bakanlığa bağlı olan Alo 174 Gıda Hattında çalı-
şanların halkın sorunlarına bilimsel ve güvenilir yanıtlar 
verebilmesi için Gıda Mühendisleri olmalıdır. Alanında 
uzmanlaşmış olan gıda mühendislerinin gıda üretimi 
yapılan her alanda aktif bir şekilde çalıştırılması zorunlu 
bir hale getirilmelidir. 

2. Halkı gıda ve beslenme konusunda bilinçlendi-
recek gerçek TV programları yapılmalı ve halkın gıda 
konusunda sorusu olduğunda doğru kaynaklara yön-
lenebilmesi sağlanmalıdır. Halk gıda mühendisliği 
mesleğini daha iyi tanımalı ve Tarım ve Orman Bakan-
lığından onaylı olmayan hiçbir gıdayı satın almaması 
noktasında bilinçlendirilmelidir. 

3. 2015 yılından itibaren sosyal medyada bilgi kir-
liliğinin fazlalaşması ile önü alınamayan yanlış bilgi-
lendirmelere karşı düzenlenmeye başlayan kongre ve 
sempozyumların sayısı arttırılarak oturumlar halka açık 
yapılmalı ve hatta canlı TV yayını ya da online internet 

yayınları ile desteklenmeli, halkın anlayabileceği sade 
bir dil ile doğru bilinen yanlışlara karşı bilinçlendirme 
çalışmaları sıklıkla yapılmalıdır. Beslenme ile ilgili ya-
pılan TV yayınları RTÜK tarafından incelenmeli, halk 
sağlığını tehlikeye atacak yanlış bilgilendirmeler yapan 
bireyler, yayınlar veya kanallar caydırıcı cezalar ile ce-
zalandırılmalı ve gerekirse yayından men edilmelidir. 

4. Tıp Fakültesi müfredatlarına zorunlu ‘Temel Gıda 
Teknolojisi’ ve ‘Beslenme’ dersleri konularak ileride be-
sinler hakkında yapılabilecek, halkı yanlış yönlendirebi-
lecek açıklamaların önüne geçilmelidir. 

5. İşletmelerde çalışan personele iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilkyardım eğitimleri verilmesi gibi; gıda bi-
linci eğitimi, doğru yöntemler ile yeterli ve dengeli 
beslenme eğitimleri verilerek metabolizmanın gıdalar-
dan alması gereken günlük ihtiyacı olan enerjiyi doğru 
elde etme bilinci verilerek çalışma hayatında da per-
formansın artması sağlanmalıdır. “Gıda bilinci” ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversitelerde zorunlu/seçmeli ders 
olarak okutulmalıdır. Her ilde bu eğitimi verecek gıda 
mühendisleri görevlendirilmeli, halkın küçüklükten iti-
baren okul öğrenimi süresince doğru, dengeli ve yeterli 
beslenme konusunda bilinçlendirilmelidir. 

6. Sağlıklı bireyler toplumun temeli olan ailede bi-
linçli anne ve babalar tarafından yetiştirilebilir. Dola-
yısıyla geleceğin anne ve babaları olacak çocuklara 
yaşamak için temel ihtiyaç olan beslenme konusunda 
bilinç oluşturulmalıdır. Gıda Bilinci üzerine her ilde ve 
nüfusa göre ilçelerde nabız yoklaması için belli aralıklar 
ile anket çalışmaları yapılmalıdır. Tespit edilen eksikler 
üzerine projeler ve eğitimler hazırlanmalıdır.

Kaynak
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonuc-

Yeni.jsp

Tüketici seviyesinde: 

• İhtiyaçtan daha fazla gıda almamak 

• Hemen kullanılmayacak gıdaların toplu ve aşırı 
alınmaması 

• Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tari-
hi arasındaki farkı iyi anlamak 

• Evde daha iyi depolama ve stok yönetimi 

• Hazırlanacak porsiyonların daha iyi hesaplan-
ması 

• Daha iyi gıda hazırlama teknikleriyle, yenmeyen 
gıdanın azaltılması veya gıdada kalite kaybına yol 
açacak işlemlerden kaçınılması 

• Sebze ve meyvelerin tüm besin değerlerinden 
iyice faydalanmak 

• Arta kalan gıdaları atmak yerine, yeniden kulla-
nabilme yöntemlerini bilmek

Toplu Çözümler: 

• Gıda zinciri temelli bir yaklaşımla GKİ’yi azalt-
mak 

• Altyapı yatırımları 

• Soğuk zincir yatırımları 

• Gıda işlemesinin geliştirilmesi 

• Uygun kapasite geliştirme, eğitim ve yayım hiz-
metlerinin sağlanması 

• GKİ’yi azaltmada kadının rolünün öneminin an-
laşılması 

• Kurumların GKİ üzerine sosyal sorumluluk üstlenmesi 

• Tüketici davranışlarının değiştirilmesinin teşvik 
edilmesi 

• Kurtarılan gıdaya değer biçmek 

• Atık ürünlere ve kullanılmayan gıdalara fiyat biçmek

Kaynak:
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/Uzman-
l%C4%B1k%20Tez%20Eyl%C3%BCl%202015/Zeynep%20Oral.pdf
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1
-Toplum sağlığıyla birlikte ekonomiyi de et-
kileyen Koronavirüs salgını, etkisini yitirdi-
ğinde küresel tedarik zincirlerinin yeniden 
gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu-

günlerde karantina ve salgın konuşulsa da gele-
cekte küresel tedarik zincirleri nasıl şekillenecek/
şekillenmeli? Özellikle hangi sektörler ve ürünler-
de değişim ihtiyacı öne çıkacak?

Dünyada küresel ölçekte ortaya çıkacak bir krizin 
ülkeleri nasıl etkileyebileceğini anlama bakımından 
COVID-19 virüs salgını önemli sonuçlar ortaya koydu. 
Dünyada daha önce yaşamadığımız türde bir krizle 
karşı karşıyayız. Tarihe tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Ko-
ronavirüs salgınının küresel ekonomiye maliyeti büyük 
olacak gibi görünüyor. Dünyada sokağa çıkma yasak-
ları ve tedarik ihtiyaçları ile birlikte fabrikalar üretim 
yapamaz hale gelmeye başladı. Finansal piyasalar ani 
krizlerle sarsıldı. Dünya ticaretinde şimdilik yaklaşık 50 
milyar dolarlık kayıp var. Hisse senetlerinde 30 trilyon 
dolara yaklaşan kayıplar yaşanıyor. Petrol fiyatlarında-
ki düşüşle birlikte enerji piyasalarında sıkıntılar oluştu. 
Bu da dünya ekonomisinde bir daralma, yavaşlama 
ve durgunluğun olduğunu gösteriyor. ABD ve AB’nin 
faizleri düşürmesi korona salgınının dünya ekonomisi 
üzerindeki olumsuz etkilerini biraz hafifletebilir. Açık-
çası genel kanımız, küresel dünyanın bu küresel salgı-
nın etkilerini klasik piyasalara yönelik önlemler ile aşa-
mayacağı yönünde. 

COVID-19 salgını finans, imalat, sanayi, ulaşım, lo-
jistik, turizm ve tarım gibi birçok sektörü şimdiden et-
kiledi.  2019 yılının son aylarında ortaya çıkan salgın,  
gıda arz ve güvenliğini de her açıdan tehdit ediyor. 
Devletlerin korumacı politikaları, tarım ve birçok sek-
törde yaşanacak işgücü azlığı ve uçuşların yasaklan-
ması ile beraber yavaş yavaş görmeye başladığımız lo-
jistik sıkıntılar, ilerleyen süreçte dünya genelinde gıda 

krizine yol açabilecek en büyük etkenler olarak göze 
çarpıyor. Tarım alanlarının iklim değişikliği gibi neden-
lerle azaldığı, nüfusun hızla arttığı günümüzde dünyayı 
etkileyen salgınla beraber devletler, toplumlar, ulusla-
rarası kuruluşlar güvenlik ve gıda başta olmak üzere 
çeşitli önlemleri hayata geçirmeye başlamış durumda. 
Dünyada çoğu ülke nüfus artışı, kentleşme, tarım ara-
zilerinin azlığı, verimsiz üretim gibi durumlardan dolayı 
kendine yetecek gıdayı üretemiyor. Dünya nüfusunun 
büyük çoğunluğunun yaşadığı temiz, taze ve güvenli 
gıdaya ulaşamama riskini artık tüm dünya ülkeleri ya-
şıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri 
başta olmak üzere tüm ülkelerin hissettiği bu sıkıntı-
ya karşın İspanya’nın ve İtalya’nın AB’ye yaptığı  ‘salgın 
için ortak hareket edelim’ önerisinin kabul görmemesi 
ise aslında gelecekte yaşayacaklarımız hakkında ipucu 
da oluşturuyor.

Kısacası, önümüzdeki dönemde sağlık, ilaç, gıda, ta-
rım, eğitim, finans, lojistik, teknoloji ve servis hizmetle-
ri stratejik sektörler olacak gözüküyor. Özellikle sağlık, 
gıda ve su güvenliğimizi sağlamamız çok önemli. İklim 
değişikliği de bu süreçte dikkate almamız gereken, mü-
cadele için herkesin adım atması gereken ortak payda 
olmalı. 

Türkiye, geçmişteki tüm krizleri başarıyla aştı. 
1994’te, 2001’de yaşadığımız krizleri aştık, 2008’de yaşa-
nan küresel krizin üstesinden geldik. Şimdi koronavirüs 
salgını nedeniyle oluşan daralmanın olumsuzluklarını 
yaşıyoruz. Ancak sağlık sorunlarını aşabilirsek Haziran 
ayından sonra ekonomide yeniden canlılık oluşacağı-
na inanıyorum. Bu süreçte yeni bir dünya düzeni kuru-
lacak. Eğer doğru adımları atarsak, doğru önlemlerle, 
doğru desteklerle ilerlersek, Türkiye’nin uluslararası re-
kabet gücünün yüksek olacağına, bu süreçten sayısız 
fırsatı değerlendirerek çıkacağımıza inanıyorum. 

COVID-19’UN BİTKİSEL 
YAĞ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
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ve durgunluğun olduğunu gösteriyor. ABD ve AB’nin 
faizleri düşürmesi korona salgınının dünya ekonomisi 
üzerindeki olumsuz etkilerini biraz hafifletebilir. Açık-
çası genel kanımız, küresel dünyanın bu küresel salgı-
nın etkilerini klasik piyasalara yönelik önlemler ile aşa-
mayacağı yönünde. 
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jistik, turizm ve tarım gibi birçok sektörü şimdiden et-
kiledi.  2019 yılının son aylarında ortaya çıkan salgın,  
gıda arz ve güvenliğini de her açıdan tehdit ediyor. 
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törde yaşanacak işgücü azlığı ve uçuşların yasaklan-
ması ile beraber yavaş yavaş görmeye başladığımız lo-
jistik sıkıntılar, ilerleyen süreçte dünya genelinde gıda 

krizine yol açabilecek en büyük etkenler olarak göze 
çarpıyor. Tarım alanlarının iklim değişikliği gibi neden-
lerle azaldığı, nüfusun hızla arttığı günümüzde dünyayı 
etkileyen salgınla beraber devletler, toplumlar, ulusla-
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cadele için herkesin adım atması gereken ortak payda 
olmalı. 
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doğru desteklerle ilerlersek, Türkiye’nin uluslararası re-
kabet gücünün yüksek olacağına, bu süreçten sayısız 
fırsatı değerlendirerek çıkacağımıza inanıyorum. 

COVID-19’UN BİTKİSEL 
YAĞ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
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2-Salgın nedeniyle sektörünüzde yaşanan sı-
kıntıların hammaddeye ulaşım, üretim, üretim 
maliyetleri, iç ve dış talep açısından ne tür etkileri 
oldu? 

Türkiye tarım ürünleri ihracatında ve ithalatında 
dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Tür-
kiye geniş tarım topraklarıyla, farklılık gösteren çeşitli 
iklim şartlarıyla tarım konusunda şanslı bir ülke. Tarım 
ve gıda sektörünün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de kritik sektörler arasında yer alması gerektiğini, ‘stra-
tejik sektör’ ilan edilmesi gerektiğini her platformda 
dile getiriyoruz. COVID-19’un dünyaya etkileri ortada. 
Örneğin, salgınla beraber dünyanın en büyük buğday 
unu ihracatçısı Kazakistan buğday, karabuğday, soğan, 
havuç, patateste kısıtlamalara gitti.  Dünyanın üçüncü 
büyük pirinç ihracatçısı olan Vietnam, pirinç ihracat 
sözleşmelerini geçici olarak askıya aldı. Rusya’dan da 
buğday konusunda benzer bir hamle bekleniyor. Rusya 
geçen yıl ülkemize yaptığı buğday ihracatını kısıtlaya-
rak önemli bir işaret vermişti zaten. Neyse ki ülkemizde 
yeterli miktar buğday üretimi olması sebebiyle bu kısıt-
lamanın sonuçları çok etkili olmadı. Rusya Federasyo-
nu ayrıca COVID-19 virüsü salgını ve petrol krizi sonra-
sında bu kez de ayçiçeği tohumu ihracatında tarife dışı 

engellerle ihracata kısıtlama getirmeye çalışıyor. Ülke-
miz bitkisel yağ üretiminde Karadeniz havzası ülkele-
rin üretimlerine muhtaç durumda maalesef. Karadeniz 
havzasındaki diğer ülkeler, Balkan ülkeleri arzda mey-
dana gelecek bu daralmayı fırsata çevirecek şekilde 
pozisyon alabilirler diye düşünüyoruz. Bu ülkeler ikili 
anlaşmalar (STA) çerçevesinde sıfır gümrüklü ihracat 
için imtiyaz elde etme çabasına girebilirler. AB ülkeleri, 
Bosna Hersek Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriye-
ti ile devam eden STA uygulamasıyla sektörümüz zor 
durumda kalıyor. STA kapsamına gümrüksüz ham yağ 
ithalatını, hele hele de rafine yağ ithalatını dahil etme-
miz sektörümüzü ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor.  

Bitkisel yağ sektörünün yıllık ticaret hacmi yaklaşık 
9 milyar dolar. En büyük ithalat kalemlerimizden birini 
ise yağlı tohumlar ve türevleri oluşturuyor. Sektörümü-
zün en büyük sıkıntılarından birisi de yağlı tohum ve 
türevlerinde ham madde bakımından yüzde 75 oranın-
da dışa bağımlı olmasıdır. Türkiye, temel gıda madde-
lerinden en çok yağlı tohumlar ve bitkisel yağa döviz 
ödüyor. Yağlı tohumlarda ekim potansiyelimizi mutla-
ka artırmamız gerekiyor. Çiftçimiz ayçiçek tohumları-
nı aldı ve ekime başladı. Ayçiçek konusunda bir sıkıntı 
yaşamayacağız. Ancak dünyadaki gelişmeleri de göz 
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önüne alırsak sektör olarak dışa bağımlı olmayan bir 
sektör haline gelmemiz gerektiği bir kez daha ortaya 
çıkıyor. Sektörümüzde dışa bağımlılık ve bu salgının 
etkileri devam ettikçe fiyatta ortaya çıkacak farklılığın 
halkımızın geniş kesimlerini etkileme ihtimali olacak. 
Dış pazarlardaki dalgalanmalar, ülkemiz piyasasında 
yavaş yavaş etkili olmakta ve fiyat istikrarını sağlamada 
da ülke olarak zorluk yaşıyoruz.

3-Türkiye ve dünyada sektörünüz açısından ne 
tür dersler çıkarıldı/çıkarılmalı? Gelecekte aynı 
sıkıntıları yaşamamak adına neler yapılmalı ve 
yapılabilir?

Gıda arz ve güvenliğinin sağlanabilmesi için ön-
celikle ürünlerin sağlıklı, istikrarlı ve sürekli bir şekilde 
tedarik edilmesi gerekiyor. Küresel ve ülkesel gıda gü-
venliğinin sağlanması için de tohum bankaları, verimli 
tarım uygulamaları, tarım alanlarının korunması ve ge-
nişletilmesi, toplumların gıda ürünlerinde tasarruf için 
bilinçlendirilmesi ve israfın önüne geçilmesi gibi birçok 
konu öncelikli olmalı. Ülkemiz besin standart kalitesi, 
verimli gıda üretimi, gıda fiyat istikrarı, tarım arazile-
rinin verimli kullanılması, sulamada yaşanan sıkıntılar 
gibi nedenlerden dolayı Küresel Gıda Güvenliği Endek-
si’nde 113 ülke arasında 41’nci sırada yer alıyor. Alına-
cak tedbirler ve tarım kültürümüz sayesinde kısa sü-
rede bu endekste yukarılara çıkabiliriz. Küresel bir kriz 
durumunda her ülkenin besin ihtiyacının hiç olmazsa 
önemli bir kısmını kendisinin karşılamasının önemi bir 
kez daha ortaya çıktı. Bu tür bir ortamda ülkeler elbette 
ki kendi halklarını güvence altına alma eğilimi göster-

mektedir. Gıdanın ulaşılabilir olması için, ülkemizin bir-
çok tarım ürününü yetiştirmesi için harekete geçmesi 
gerekiyor.

Salgın sürecinde ülkemiz bunu çok hissetmese de 
lojistik konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Ancak bitkisel 
yağ işleme sanayimizin yurt sathında değişik bölgele-
re dağılmış olması, kriz dönemlerinde halkımıza yağ 
arzı bakımından bölgesel lojistikle avantaj sağladı. Bu 
süreçte ve ilerleyen zamanlarda yağ sektörü halkımı-
za yağ arz etmeye, market raflarına yağı ulaştırmaya 
devam edecektir.  

57 milyar dolarlık üretim kapasitesiyle dünyanın en 
büyük 10’uncu tarım ülkesi olan Türkiye’nin, gıda arz 
ve güvenliğinde uzun dönemli politika geliştirmesi, 
tarım arazilerini verimli kullanması, tarımı bir stratejik 
sektör olarak kabul edip politikalarını bu yönde belir-
lemesi ve akıllı tarım uygulamalarını hayata geçirme-
si gerekiyor. Geçmiş yıllarda ürünleri üreticiden tüke-
ticiye ulaştırırken bazı temel gıda maddelerinde fiyat 
konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Salgın günlerinde ise 
devletimiz hızlı hareket ederek fiyat istikrarı sağladı. Ta-
rımsal üretimin istikrarlı, planlı ve güvenli hale getiril-
mesi ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşımını sağlayan 
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besin zincirini denetlemekten geçiyor. Tarım sektörün-
de finansal desteklerde dünya ülkeleri arasında yer alan 
ülkemiz daha sağlıklı işleyen, planlı üretimi teşvik eden 
ve uzun vadeli bir şekilde gıda güvenliğini sağlamayı 
amaçlayan politikaları hayata geçirmelidir. Çünkü sek-
törü korumak, desteklemek fiyat istikrarını ve halkı ko-
rumayı sağlar. Tarım alanında bir bilim kurulu kurulma-
sını öneriyoruz. Bu kurul bu ülkede tarımı değer üreten 
hale getirebilecek stratejiyi ve uygulanacak politikaları 
belirleyebilir.

4-Salgın sonrasında sektörünüzde küresel te-
darik zincirleri nasıl şekillenecek? Türkiye açısın-
dan ne tür fırsatlar ve riskler içerecek?

Küresel üretimin yüzde 35’ini, küresel tüketimin ise 
yüzde 10’unu gerçekleştiren Çin’in Wuhan şehrinde 
ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan ko-
ronavirüs salgını hem küresel sağlığın hem de küresel 
ekonominin en büyük tehdidi haline geldi. ‘Dünyanın 
fabrikası’ olarak tanımlanan Çin’in küresel tedarik zin-
cirinin adeta merkezinde olması, dünyanın birçok ül-
kesindeki üretimi etkiledi. Amerika ve AB ülkeleri başta 
olmak üzere Çin’de üretim yapan çokuluslu şirketler ar-
tık yeni üretim politikaları belirleyecektir. Ülkemiz 2018 
yılında yaşanan ve etkisi devam eden döviz kuru sıkın-
tısının ardından bazı sektörler için Avrupa’nın üretim 
pazarı haline geldi. Sektörlerimiz krizleri fırsata çevir-
me kapasitesine sahip. Ülkemiz, lojistik anlamda kritik 
noktada olduğundan özellikle AB için gıda tedarikçisi 
olabilir. Tarım ve gıda politikalarımızla kendi kendine 
yeten bir ülkeden ihracatçı ülke statüsüne geçebiliriz. 
Yağlı tohumlar sektörü de dahil geliştireceğimiz politi-
kalarla gıda tedarik zincirinin en büyük halkası olabiliriz. 
Tarım destekleriyle daha sağlıklı işleyen, planlı üretimi 
teşvik eden ve uzun vadeli bir şekilde gıda güvenliğini 
sağlamayı amaçlayan politikaları hayata geçirmek için 
çalışmalıyız. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda iklim de-
ğişikliğinin de etkisi ile oldukça çok konuşulacak gıda 

arz ve güvenliğinde uzun dönemli politika geliştirmesi, 
akıllı teknolojik tarım uygulamalarını hayata geçirecek 
AR-GE faaliyetleri ile ilerlemesi gelecek nesillerimiz için 
büyük önem taşıyor. 

Küreselleşme 2018 yılından bu yana sorgulanmaya 
başlamıştı. Bu salgının etkisiyle dünyada yeni bir düzen 
anlayışı oluşacak gözüküyor. Tüm dünyada korumacı-
lık ve sertlik artıyor. İklim değişikliğinin etkilerini gör-
meye başladık. İklim krizi büyük ekosistemlerin de yok 
olmasına sebep oluyor. Temiz hava, su sorunları, tarım 
alanları sorunu büyüyor. Sağlık ve güvenlik problemle-
ri artıyor. Yeni dönemde iklim değişikliği politikalarına 
uygun stratejiler geliştirilmesi için de çalışılması gere-
kiyor. Bu durumu özellikle ülkemiz açısından değer-
lendirirsek, kuzey yarım kürenin ılıman iklim kuşağına 
yerleşmiş Anadolu coğrafyamız dünyada eşsiz ve özel 
bir konuma sahip. Ülkemizde dört mevsimin belirgin 
şekilde yaşanması ürün çeşitliliğini sağlar. Önümüzde-
ki süreçte ülkemiz için en büyük sorun su kaynakları-
mızın kaybolmasıdır. Çölleşme güneyden kuzeye doğ-
ru ilerliyor. Yer altı suyumuzu çok dikkatli kullanacak 
projelere yer vermeli, bütçemizin önemli kısmını buna 
ayırmalıyız. Bu bizim sonraki nesillerimize en büyük 
borcumuzdur. Topraklarımızı çoraklaştıran, yeraltı su 
kaynaklarımızı tüketen vahşi sulama sistemlerinden en 
kısa sürede vazgeçmeliyiz. Bölgelerimize uygun poli-
tikalarla ilerlemeliyiz. Örneğin, Türkiye’nin tahıl am-
barı Konya sulu tarımda yüksek bir potansiyele sahip. 
Konya’yı suya kavuşturarak verimliliğini artırabiliriz. Bu-
günden sonra her ülkenin hedefi, önceliği kendisi ola-
cak; önce kendi ihtiyaçlarının güvenliğini sağlayacak. 
Stratejik sektörlerde de her ülke kendi kendine yeter 
hale gelecek politikaları hayata geçirecek gibi görünü-
yor. Bu COVID-19 salgını hepimize, tüm dünyaya çok 
önemli dersler verdi. Gelecek için bunları iyi okuma-
lıyız. Türkiye’nin potansiyeline, insan gücüne inanıyo-
ruz. Biz güç birliği ve doğru politikalarla bugünleri, bu 
sıkıntıları aşacağız.
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G
ıda üretim tesisleri, dağıtıcılar, perakendeci-
ler ve toptan satış yerleri yeterli gıda arzının 
sağlanması için ülkemizin kritik altyapısının bir 
parçasıdır ve ülkeyi beslemek için faaliyetleri-

ni sürdürmelidir. COVID-19 testi pozitif çıkan bir gıda 
işletmesi çalışanına veya işletmeye karşı ortaya çıkan 
riske göre orantısız muamele yapılması, gıda tedarik 
sistemimizi tehlikeye atma potansiyeline sahiptir. 

Gıda işletmeleri yetkilileri ve çalışanları, faaliyette 
oldukları sürece Yeni Koronovirüs (COVID-19) salgınına 
karşı işyerlerinde etkin mücadele için özellikle İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanununa, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakan-
lığı ve diğer yetkili mercilerce bildirilen tedbirlere has-
sasiyetle uymalıdırlar. 

ÇALIŞAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE 
İZLENMESİ

Çalışanların sağlıklarının korunması, hastalık olması 
durumunda birbirlerine bulaşmanın engellenmesi ve 
böylece salgının yayılmasını önlemeye katkı verilmesi 
ve iş sürekliliğinin sağlanması için çalışanların sorgu-
lanması, sorumluluk verilmesi, eğitim ve motivasyon-
larının sağlanması hedeflenmektedir.

• Çalışanların COVID-19 pozitif kişi ile teması olup 
olmadığı sorgulanmalıdır.

• Çalışanlardan, ailesinde ya da yakın çevresinde 
COVID-19 pozitif bir kişi olması durumunda işyerini 
bilgilendireceği konusunda yazılı beyan alınmalıdır.

• Bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hasta-

lığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hiper-
tansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar, hamileler ve 
bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananlar ile 65 yaş 
ve üzeri çalışanların sağlık durumları değerlendirilerek 
yasal yönergelere göre hareket edilmeli ve çalışmaları 
konusunda yasal izin verildiğinde mümkünse uzaktan 
çalışmaları planlanmalıdır.

• COVID-19 riskleri ile ilgili olarak çalışan bilincinin 
artırılması için verilecek olan eğitimler, iş yerinde uy-
gun yerlere uyarıcı yazılar ve afişler asılarak destekle-
nebilir. 

• Unutmayınız ki çalışanlar riski ne kadar doğru an-
larlarsa önlemleri için o kadar çok çaba harcayacak-
lardır.

• COVID-19 ile mücadele, çalışanların etkin şekilde 
yer aldığı bir ekip çalışmasıdır.

• Çalışanların mesai başlangıcında ateş ölçümleri 
yapılmalı, ateşi 37,8 °C’den yüksek olanların en yakın 
sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanmalıdır.

• Ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, hapşırma, kusma, 
ishal, koku alma kaybı ve kas ağrısı belirtilerinden her-
hangi biri olan çalışanların mesaiye başlamasına, diğer 
çalışanlarla yakın temas kurmasına izin verilmemeli ve 
en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanmalıdır.

• Çalışanlara ilgili standartlara uygun (TS EN 14683, 
TSE EN 149 veya TSE K 599) cerrahi ya da bez maske 
kullandırılmalıdır. Maskeler burnu ve ağzı kapatacak şe-
kilde takılmalı, kullanım sırasında ön yüzüne dokunul-
mamalıdır.

• Çalışanlar için işletmenin niteliğine göre gerekli 
durumlarda kullanılması için siperlik, eldiven gibi kişisel 
koruyucu donanımlar temin edilmelidir.

GIDA ÜRETiM TESiSLERi iÇiN 
COViD-19 iLE MÜCADELE VE 

HiJYEN
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ni sürdürmelidir. COVID-19 testi pozitif çıkan bir gıda 
işletmesi çalışanına veya işletmeye karşı ortaya çıkan 
riske göre orantısız muamele yapılması, gıda tedarik 
sistemimizi tehlikeye atma potansiyeline sahiptir. 

Gıda işletmeleri yetkilileri ve çalışanları, faaliyette 
oldukları sürece Yeni Koronovirüs (COVID-19) salgınına 
karşı işyerlerinde etkin mücadele için özellikle İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanununa, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakan-
lığı ve diğer yetkili mercilerce bildirilen tedbirlere has-
sasiyetle uymalıdırlar. 

ÇALIŞAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE 
İZLENMESİ

Çalışanların sağlıklarının korunması, hastalık olması 
durumunda birbirlerine bulaşmanın engellenmesi ve 
böylece salgının yayılmasını önlemeye katkı verilmesi 
ve iş sürekliliğinin sağlanması için çalışanların sorgu-
lanması, sorumluluk verilmesi, eğitim ve motivasyon-
larının sağlanması hedeflenmektedir.

• Çalışanların COVID-19 pozitif kişi ile teması olup 
olmadığı sorgulanmalıdır.

• Çalışanlardan, ailesinde ya da yakın çevresinde 
COVID-19 pozitif bir kişi olması durumunda işyerini 
bilgilendireceği konusunda yazılı beyan alınmalıdır.

• Bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hasta-

lığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hiper-
tansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar, hamileler ve 
bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananlar ile 65 yaş 
ve üzeri çalışanların sağlık durumları değerlendirilerek 
yasal yönergelere göre hareket edilmeli ve çalışmaları 
konusunda yasal izin verildiğinde mümkünse uzaktan 
çalışmaları planlanmalıdır.

• COVID-19 riskleri ile ilgili olarak çalışan bilincinin 
artırılması için verilecek olan eğitimler, iş yerinde uy-
gun yerlere uyarıcı yazılar ve afişler asılarak destekle-
nebilir. 

• Unutmayınız ki çalışanlar riski ne kadar doğru an-
larlarsa önlemleri için o kadar çok çaba harcayacak-
lardır.

• COVID-19 ile mücadele, çalışanların etkin şekilde 
yer aldığı bir ekip çalışmasıdır.

• Çalışanların mesai başlangıcında ateş ölçümleri 
yapılmalı, ateşi 37,8 °C’den yüksek olanların en yakın 
sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanmalıdır.

• Ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, hapşırma, kusma, 
ishal, koku alma kaybı ve kas ağrısı belirtilerinden her-
hangi biri olan çalışanların mesaiye başlamasına, diğer 
çalışanlarla yakın temas kurmasına izin verilmemeli ve 
en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanmalıdır.

• Çalışanlara ilgili standartlara uygun (TS EN 14683, 
TSE EN 149 veya TSE K 599) cerrahi ya da bez maske 
kullandırılmalıdır. Maskeler burnu ve ağzı kapatacak şe-
kilde takılmalı, kullanım sırasında ön yüzüne dokunul-
mamalıdır.

• Çalışanlar için işletmenin niteliğine göre gerekli 
durumlarda kullanılması için siperlik, eldiven gibi kişisel 
koruyucu donanımlar temin edilmelidir.

GIDA ÜRETiM TESiSLERi iÇiN 
COViD-19 iLE MÜCADELE VE 

HiJYEN
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• Çalışanların kişisel koruyucu donanımları ortak 
kullanmaları engellenmelidir.

• Çalışanların temas edebileceği yüzeyler mümkün 
olduğunca azaltılmalıdır (Örneğin; kapalı tutulması ge-
rekmeyen alanlara açılan kapıların kaldırılması, kapılar-
da ayak/dirsekle açılmayı kolaylaştıracak düzenlemeler 
yapılması, ofis/toplantı masalarında gereksiz araç ve 
gereçlerin kaldırılması gibi).

• Ofis ortamlarında, klavyeler ve diğer cihazlar da 
düzenli olarak temizlenmelidir.

• Mümkün olduğunca çalışanların, diğer çalışanla-
rın telefonlarını, masalarını veya diğer çalışma araçları-
nı ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.

• Çalışanın süreçlere yönelik eğitim, motivasyon ve 
psikolojik destek kayıtları şahsi dosyalarında saklanma-
lıdır.

• Yeni işe girişlerde kurumun gerekliliğine göre iste-
nen sağlık tetkiklerine ek olarak mümkünse COVID-19 
antikor bazlı hızlı tanı testi talep edilmelidir.

FİZİKSEL MESAFE

COVID-19 hastalığının kişiden kişiye bulaşmasını 
önlemenin en temel yolu fiziksel mesafe ve gerekti-
ğinde izolasyonun sağlanmasıdır. Bu bölümde işlet-
me yönetimi tarafından işletmenin tüm iş süreçlerin-
de personel, ziyaretçi, tedarikçi, müşteri, alt işveren ve 
güvenlik personelinin fiziksel mesafe ve izolasyonunu 
sağlamak için uyulması gereken kuralların anlaşılır bi-
çimde verilmesi amaçlanmaktadır.

İşletmelerde fiziksel mesafe en az 1 metre, müm-
künse 1.5 metre (3-4 adım) olmalıdır.

A. İşyerine Giriş ve Çıkışlar

• Giriş alanında, iş yerine girecek kişilerin arasında 
fiziksel mesafeye uygun şekilde işaretlemeler yapılma-
lıdır.

• Parmak izi, kart okutma, turnike vb. temas yolu ile 
geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde temassız sis-
temlerin kullanılması; bunların kullanımının mümkün 
olmaması durumunda geçici süre ile temaslı sistemle-
rin kullanılmaması sağlanmalıdır.

• Ziyaretçi, tedarikçi ve müşteriler için mümkünse 
ayrı giriş ve çıkış yolları belirlenmelidir.

B. Çalışma Ortamı

• Çalışma alanında aynı anda en az sayıda çalışan 
bulunması için düzenleme yapılmalı, mümkün olan 
durumlarda evden çalışma seçeneği değerlendirmeye 
alınmalıdır.

• İşyerlerinde çalışanlar arasında yeterli fiziksel me-
safe sağlanmalıdır.

• Vardiyalı çalışılan işyerlerinde aynı vardiyalarda 
aynı kişilerin çalışması sağlanmalıdır.

• Çalışanların ara dinlenmeleri ve yemek molalarını 
kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde birbirleri ile 
temasını asgari düzeye indirmek için düzenleme ya-
pılmalıdır.

• Çalışma ortamında fiziksel mesafe kuralına uygun 
şekilde işaretlemeler yapılmalıdır.

(Sticker, boya vb. kullanılabilir.)
• Mümkünse sesli anons, afişler ve duyurular ile des-

teklenerek fiziksel mesafenin korunması sağlanmalıdır. 
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• Çalışanların kişisel koruyucu donanımlarının ortak 
kullanımı engellenmelidir.

• Birden fazla çalışanın birlikte taşıması gereken 
yüklerin (koli vb.), elle taşıma yerine mümkünse yük 
taşıma ekipmanlarıyla (transpalet vb.) taşınmaları sağ-
lanmalıdır.

• Depolama, yükleme ve boşaltma alanlarına geçi-
ci olarak giren tedarikçiler, şoförler vb. kişilerin fiziksel 
mesafe kuralına uyması, kişisel koruyucu donanımları-
nı giymesi sağlanmalıdır.

• Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmama-
sı, zorunlu hallerde asansörde fiziksel mesafe kuralına 
uygun kişi sayısının, maksimum kapasitesinin 3’te 1’i ile 
sınırlandırılarak kullanılması sağlanmalıdır.

• Fiziksel mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sa-
rılma gibi davranışlarda bulunulmaması ve ellerle yüz 
bölgesine dokunulmaması sağlanmalıdır.

• Ofislerde masa ve sandalye araları fiziksel mesafe 
kuralına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.

• Çalışma esnasında çalışanların mümkün olduğun-
ca fiziksel mesafeyi koruyarak tek yönlü (yan yana ge-
lecek şekilde) çalışması sağlanmalıdır.

• Çalışma alanı içerisindeki makinelerin ve ekipma-
nın mümkünse fiziksel mesafe kuralına göre düzenlen-
mesi sağlanmalıdır.

C. Sosyal Alanlar ve Uygulamalar

• Yemekhanede masalar ve sandalyeler için fiziksel 
mesafe kuralına uygun şekilde düzenleme yapılmalıdır.

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için, yemek 
saatleri ve çay molaları sabit çalışan gruplarına bölün-
melidir.

• Mümkünse aynı kişilerin aynı masada yemek ye-
meleri sağlanmalıdır.

• Yemekhaneler, çay ocakları ve kantinler gibi kapalı 
alanlarda uzun süreli durulması engellenmelidir.

• Çalışanların servislerde uymaları gereken kurallar 
aşağıdaki gibidir:

• Araçlar rutin olarak dezenfekte edilmeli, kayıtları 
tutulmalıdır. Araçlarda el dezenfektanı bulundurulma-
lıdır.

• Servise binen yolcular, servise alınma sıralarına 
göre cam kenarlarından başlanarak arkadan öne doğ-
ru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır.

• Servislerde koltuk numarası verilerek oturma liste-
si oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı 
olmalıdır.

• Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde ko-
nuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.

• Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek 
ve yiyecek kullanılmamalıdır.

• Seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların maske 
takmaları sağlanmalıdır.

• Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamaya-
cağı eğitimler fiziksel mesafe ve hijyen kuralları göz 
önünde bulundurularak mümkün olan en az kişi ile 
yapılmalıdır.

• Soyunma odalarında aynı anda mümkün olan en 
az sayıda çalışan bulunması sağlanmalı ve çalışanların 
en kısa sürede soyunma odasından çıkması sağlanma-
lıdır.

• Sağlık ünitelerinde içeriye sadece bir çalışan alın-
malı, sağlık ünitelerinin önünde çalışanların fiziksel 
mesafe kurallarına uygun olarak beklemesi için gerekli 
işaretlemeler yapılmalıdır.

• Tuvaletlerde fiziksel mesafeyi korumak için pisu-
var ve lavabolar arasındaki mesafe yeterli değilse, bir 
dolu bir boş olacak şekilde ayarlanmalı; aradaki pisuvar 
ve lavabolar mümkünse kapatılmalıdır.
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• Çalışanların kişisel koruyucu donanımlarının ortak 
kullanımı engellenmelidir.

• Birden fazla çalışanın birlikte taşıması gereken 
yüklerin (koli vb.), elle taşıma yerine mümkünse yük 
taşıma ekipmanlarıyla (transpalet vb.) taşınmaları sağ-
lanmalıdır.

• Depolama, yükleme ve boşaltma alanlarına geçi-
ci olarak giren tedarikçiler, şoförler vb. kişilerin fiziksel 
mesafe kuralına uyması, kişisel koruyucu donanımları-
nı giymesi sağlanmalıdır.

• Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmama-
sı, zorunlu hallerde asansörde fiziksel mesafe kuralına 
uygun kişi sayısının, maksimum kapasitesinin 3’te 1’i ile 
sınırlandırılarak kullanılması sağlanmalıdır.

• Fiziksel mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sa-
rılma gibi davranışlarda bulunulmaması ve ellerle yüz 
bölgesine dokunulmaması sağlanmalıdır.

• Ofislerde masa ve sandalye araları fiziksel mesafe 
kuralına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.

• Çalışma esnasında çalışanların mümkün olduğun-
ca fiziksel mesafeyi koruyarak tek yönlü (yan yana ge-
lecek şekilde) çalışması sağlanmalıdır.

• Çalışma alanı içerisindeki makinelerin ve ekipma-
nın mümkünse fiziksel mesafe kuralına göre düzenlen-
mesi sağlanmalıdır.

C. Sosyal Alanlar ve Uygulamalar

• Yemekhanede masalar ve sandalyeler için fiziksel 
mesafe kuralına uygun şekilde düzenleme yapılmalıdır.

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için, yemek 
saatleri ve çay molaları sabit çalışan gruplarına bölün-
melidir.

• Mümkünse aynı kişilerin aynı masada yemek ye-
meleri sağlanmalıdır.

• Yemekhaneler, çay ocakları ve kantinler gibi kapalı 
alanlarda uzun süreli durulması engellenmelidir.

• Çalışanların servislerde uymaları gereken kurallar 
aşağıdaki gibidir:

• Araçlar rutin olarak dezenfekte edilmeli, kayıtları 
tutulmalıdır. Araçlarda el dezenfektanı bulundurulma-
lıdır.

• Servise binen yolcular, servise alınma sıralarına 
göre cam kenarlarından başlanarak arkadan öne doğ-
ru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır.

• Servislerde koltuk numarası verilerek oturma liste-
si oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı 
olmalıdır.

• Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde ko-
nuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.

• Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek 
ve yiyecek kullanılmamalıdır.

• Seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların maske 
takmaları sağlanmalıdır.

• Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamaya-
cağı eğitimler fiziksel mesafe ve hijyen kuralları göz 
önünde bulundurularak mümkün olan en az kişi ile 
yapılmalıdır.

• Soyunma odalarında aynı anda mümkün olan en 
az sayıda çalışan bulunması sağlanmalı ve çalışanların 
en kısa sürede soyunma odasından çıkması sağlanma-
lıdır.

• Sağlık ünitelerinde içeriye sadece bir çalışan alın-
malı, sağlık ünitelerinin önünde çalışanların fiziksel 
mesafe kurallarına uygun olarak beklemesi için gerekli 
işaretlemeler yapılmalıdır.

• Tuvaletlerde fiziksel mesafeyi korumak için pisu-
var ve lavabolar arasındaki mesafe yeterli değilse, bir 
dolu bir boş olacak şekilde ayarlanmalı; aradaki pisuvar 
ve lavabolar mümkünse kapatılmalıdır.
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• Tüm toplu etkinlikler iptal edilmeli, gerekli yasal 
düzenlemelere göre hareket edilmelidir.

• Kreş ve çocuk bakım merkezleri, oyun alanları ile 
ilgili yasal düzenlemelere göre hareket edilmelidir.

• Sigara içme alanlarında fiziksel mesafe uygulama-
ları kapsamında gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

• Oturma alanı mevcut olan sigara içme alanları, 
karşılıklı oturmayı engelleyecek şekilde düzenlenme-
lidir.

D. İşyeri Dışında ve Mesai Saatleri 
Dışında Yapılması Gerekenler

• Çalışanlar çalışma saatleri dışında da fiziksel me-
safe kurallarına dikkat etmeli ve maskelerini takmalıdır.

• Çalışanlar, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara 
girmemeleri konusunda bilgilendirilmelidir.

• Tüm çalışanlar fiziksel mesafe kuralları çerçevesin-

de hareket etmeli ve diğer kişilerle temasını sınırlandır-
malıdır.

• Çalışanların zorunlu durumlarda minimum temas 
ile temaslarını sonlandırmaları konusunda farkındalığı 
artırılmalıdır.

• İşyerlerine ya da servis araçlarına toplu taşıma kul-
lanarak ulaşan çalışanlar toplu taşıma araçları ile ilgili 
yasal düzenlemelere uymaları konusunda bilgilendiril-
melidir.  

KAYNAKLAR

- http://www.ggd.org.tr/yayinlar.php (Gıda Üretim 
Tesisleri İçin COVID-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberi, 
2. Basım, Temmuz 2020)

- https://itb.org.tr/EbultenHaber/2037-gida-isletme-
lerinde-koronavirus-tedbirleri-hk

- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
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Kaynak: https://www.ggd.org.tr/resim2/gida_guvenligi_ve_covid-19_ile_ilgili_tuketicilerin_bilmesi_ge-
reken_10_madde.pdf
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Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü
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T
üketicilerin satın alma davranışlarını kolaylaş-
tırmak ve gıda tercihlerini doğru olarak yapa-
bilmeleri için etiketlemenin yararı büyüktür ve 
bazı bilgilerin sunulması zorunlu tutulmuştur. 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgi-
lendirme Yönetmeliği’nin amacı da bu doğrultuda algı 
farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında 
bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde ko-
runmasına ilişkin kuralları belirlemektir. Gıdalar hakkın-
da bilgi verilirken, özellikle sağlık bakımından ve eko-
nomik, çevresel, sosyal ve etik açıdan son tüketicinin 
bilinçli seçim yapması ve gıdanın güvenilir kullanımına 
zemin hazırlayacak şekilde tüketici sağlığının ve men-
faatlerinin en üst seviyede korunması gözetilir.

Tüketici için etiket; ürün hakkındaki tüm soru işaret-
lerinin giderileceği, ürünün tanıtımının yapıldığı, ürün 
verilerinin yazıldığı, son tüketim tarihi, kullanım ve mu-
hafaza koşulları gibi ürün alırken ihtiyaç duyulacak tüm 
bilgilerin yer alabileceği bir kılavuzdur. Bu kılavuzda yer 
alan tarih, numara, sembol, logo ve işaretler tüketicile-
rin satın almayı düşündükleri yiyecekler hakkında bilgi 
alabilmelerinin bir yoludur.

Semboller ve Logolar:

Isıl işlem veya koruyucu kullanımın mümkün olma-
dığı kimi gıda maddelerinin; sağlık açısından risk yara-
tacak bulaşanlardan arındırılması için “ışınlama” tekniği 
kullanılır. Gıda Işınlama Yönetmeliği 
gereğince; ışınlanmış ve tüketime ha-
zır olarak ambalajlanmış gıda ambalajı 
üzerinde gıdanın isminin yanında yazı 
ve yanda şekli gösterilen yeşil renkli 
uluslararası “gıda ışınlama sembo-
lü” ile tüketicilerin doğru bilgilendiril-
mesi gerekmektedir.

Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin diğer 
madde ve malzemelerden ayrılabilmesi amacı ile özel 
bir sembolün kullanılması Yönetmelikle zorunlu hale 
getirilmiştir. Ambalaj materyalinin gıda ile temasa uy-
gun olduğunu tüketiciye ifade etmek 
amacıyla; gıda ile temas eden her 
tür madde ve malzemeleri üzerinde 
“Gıda ile temasa uygundur.” ifadesi-
nin veya “çorba kaşığı”, “şarap şişesi”  
ya da “kahve makinesi için” gibi mad-
de ve/veya malzemenin kullanımına 
özgü ifadelerin veya yanda yer alan 
ve  ”Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Sem-
bolü” olarak belirlenen sembolün bulundurulması zo-
runludur.

Ülkemizde; çocuklarda iyot eksikliği nedeniyle ön-
lenebilir zeka geriliği vakaları oldukça yaygın biçimde 
görülmektedir. Önlenebilir zeka geriliği, ifadeden de 

anlaşılacağı gibi bebeklik ve küçük ço-
cukluk döneminde yeterli iyot alımı-
nın sağlanması ile tamamen önlene-
bilmektedir. Tuz Tebliği gereğince; 
iyotlu tuzda,  yanda yer alan sembol 
kolay görünen boyutta ve ürün adı ile 
aynı yüzde bulunmalıdır.

Organik gıda maddelerinin; diğer gı-
dalarla karıştırılmasını önlemek ama-
cıyla yanda yer alan “organik gıda” 
logosu kullanılmaktadır. Türkiye’de 
satışa sunulan tüm sertifikalı organik 
ürünlerin ambalajında, ürünün organik 
olduğunu gösteren özel bir logolu etiket 
bulunur. Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, si-
yah ve beyazdır.

Hazır ambalajın üzerine, Hazır Am-
balajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim 
Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair 
Yönetmelik şartlarını karşıladığını teyit 
eder, muhtevanın nominal ağırlığının 
ve hacminin gösterildiği yerle aynı gö-
rüş alanı içine en az 3 mm yüksekliğinde bir küçük “e” 
işareti yerleştirilebilir. Gıda etiketinin üzerindeki e-işa-
reti, ürünün hacminin ya da ağırlığının ortalama de-
ğerini gösterir. Bu işaret, ağırlık ya da hacim bilgisinin 
hemen yanında yer alır.

CE işareti: Avrupa Birliğinin teknik 
mevzuat uyumu çerçevesinde mal-
ların serbest dolaşımının tam anla-
mıyla sağlanması amacıyla ürünle-
rin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı 
daha basit ve genel hale getirmek 
için 1985 yılında benimsediği Yeni 
Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yakla-
şım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktif-
lere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk de-
ğerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik, 
tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uy-
gunluğunu gösteren ve Conformité Européenne keli-
melerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Geri Kazanılabilir Ambalaj Sembolü: Ambalaj atık-
larının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kaza-
nımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilme-
si amacıyla ambalajlar üretimleri sırasında işaretlenir. 
İşaretleme gönüllülük esasına dayanır. Ambalaj üre-
ticilerinin işaretlemeyi tercih etmesi halinde; ambalaj 
üreticileri, ürettikleri ambalajların 
üzerinde, yanda yer alan Ambalajla-
rın Üzerinde Kullanılacak Sembol ile 
Ambalaj İşaretleme Sistemine göre 
ambalajın cinsini belirten kısaltma 
ve malzeme cinsine ait numara bu-
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T
üketicilerin satın alma davranışlarını kolaylaş-
tırmak ve gıda tercihlerini doğru olarak yapa-
bilmeleri için etiketlemenin yararı büyüktür ve 
bazı bilgilerin sunulması zorunlu tutulmuştur. 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgi-
lendirme Yönetmeliği’nin amacı da bu doğrultuda algı 
farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında 
bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde ko-
runmasına ilişkin kuralları belirlemektir. Gıdalar hakkın-
da bilgi verilirken, özellikle sağlık bakımından ve eko-
nomik, çevresel, sosyal ve etik açıdan son tüketicinin 
bilinçli seçim yapması ve gıdanın güvenilir kullanımına 
zemin hazırlayacak şekilde tüketici sağlığının ve men-
faatlerinin en üst seviyede korunması gözetilir.

Tüketici için etiket; ürün hakkındaki tüm soru işaret-
lerinin giderileceği, ürünün tanıtımının yapıldığı, ürün 
verilerinin yazıldığı, son tüketim tarihi, kullanım ve mu-
hafaza koşulları gibi ürün alırken ihtiyaç duyulacak tüm 
bilgilerin yer alabileceği bir kılavuzdur. Bu kılavuzda yer 
alan tarih, numara, sembol, logo ve işaretler tüketicile-
rin satın almayı düşündükleri yiyecekler hakkında bilgi 
alabilmelerinin bir yoludur.

Semboller ve Logolar:

Isıl işlem veya koruyucu kullanımın mümkün olma-
dığı kimi gıda maddelerinin; sağlık açısından risk yara-
tacak bulaşanlardan arındırılması için “ışınlama” tekniği 
kullanılır. Gıda Işınlama Yönetmeliği 
gereğince; ışınlanmış ve tüketime ha-
zır olarak ambalajlanmış gıda ambalajı 
üzerinde gıdanın isminin yanında yazı 
ve yanda şekli gösterilen yeşil renkli 
uluslararası “gıda ışınlama sembo-
lü” ile tüketicilerin doğru bilgilendiril-
mesi gerekmektedir.

Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin diğer 
madde ve malzemelerden ayrılabilmesi amacı ile özel 
bir sembolün kullanılması Yönetmelikle zorunlu hale 
getirilmiştir. Ambalaj materyalinin gıda ile temasa uy-
gun olduğunu tüketiciye ifade etmek 
amacıyla; gıda ile temas eden her 
tür madde ve malzemeleri üzerinde 
“Gıda ile temasa uygundur.” ifadesi-
nin veya “çorba kaşığı”, “şarap şişesi”  
ya da “kahve makinesi için” gibi mad-
de ve/veya malzemenin kullanımına 
özgü ifadelerin veya yanda yer alan 
ve  ”Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Sem-
bolü” olarak belirlenen sembolün bulundurulması zo-
runludur.

Ülkemizde; çocuklarda iyot eksikliği nedeniyle ön-
lenebilir zeka geriliği vakaları oldukça yaygın biçimde 
görülmektedir. Önlenebilir zeka geriliği, ifadeden de 

anlaşılacağı gibi bebeklik ve küçük ço-
cukluk döneminde yeterli iyot alımı-
nın sağlanması ile tamamen önlene-
bilmektedir. Tuz Tebliği gereğince; 
iyotlu tuzda,  yanda yer alan sembol 
kolay görünen boyutta ve ürün adı ile 
aynı yüzde bulunmalıdır.

Organik gıda maddelerinin; diğer gı-
dalarla karıştırılmasını önlemek ama-
cıyla yanda yer alan “organik gıda” 
logosu kullanılmaktadır. Türkiye’de 
satışa sunulan tüm sertifikalı organik 
ürünlerin ambalajında, ürünün organik 
olduğunu gösteren özel bir logolu etiket 
bulunur. Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, si-
yah ve beyazdır.

Hazır ambalajın üzerine, Hazır Am-
balajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim 
Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair 
Yönetmelik şartlarını karşıladığını teyit 
eder, muhtevanın nominal ağırlığının 
ve hacminin gösterildiği yerle aynı gö-
rüş alanı içine en az 3 mm yüksekliğinde bir küçük “e” 
işareti yerleştirilebilir. Gıda etiketinin üzerindeki e-işa-
reti, ürünün hacminin ya da ağırlığının ortalama de-
ğerini gösterir. Bu işaret, ağırlık ya da hacim bilgisinin 
hemen yanında yer alır.

CE işareti: Avrupa Birliğinin teknik 
mevzuat uyumu çerçevesinde mal-
ların serbest dolaşımının tam anla-
mıyla sağlanması amacıyla ürünle-
rin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı 
daha basit ve genel hale getirmek 
için 1985 yılında benimsediği Yeni 
Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yakla-
şım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktif-
lere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk de-
ğerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik, 
tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uy-
gunluğunu gösteren ve Conformité Européenne keli-
melerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Geri Kazanılabilir Ambalaj Sembolü: Ambalaj atık-
larının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kaza-
nımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilme-
si amacıyla ambalajlar üretimleri sırasında işaretlenir. 
İşaretleme gönüllülük esasına dayanır. Ambalaj üre-
ticilerinin işaretlemeyi tercih etmesi halinde; ambalaj 
üreticileri, ürettikleri ambalajların 
üzerinde, yanda yer alan Ambalajla-
rın Üzerinde Kullanılacak Sembol ile 
Ambalaj İşaretleme Sistemine göre 
ambalajın cinsini belirten kısaltma 
ve malzeme cinsine ait numara bu-
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lundurulur. Sembolün merkezine ambalajın üretildi-
ği malzemenin cinsini temsil eden numara, altına da 
büyük harfler ile malzeme cinsini temsil eden kısalt-
ma yazılır. Örneğin Pet Şişe için “PET” kodu kullanılır ve 
geri kazanılabilir ambalaj sembolünün altına bu kısalt-
ma yazılır. PET kodu için Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliğince verilen özel numara olan “1” de şeklin 
içine yerleştirilerek ambalaja basılır.

İyi Tarım Uygulamaları Logosu: İyi 
Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetme-
lik gereğince; piyasaya arz edilen son 
haliyle kontrol edilebilen ve sertifikalan-
dırılmış olan veya izlenebilirliği sağlana-
bilen ürün, satış yerinde iyi tarım uygu-
lamaları sertifikası ve logosunu kullanarak satılabilir.

Ambalaj üzerindeki “Yeşil Nokta” bu 
ambalajın geri kazanım sorumluluğu-
nun, o ülkedeki Yeşil Nokta Örgütü Üye-
si kuruluşa ait olduğunu anlatır. “Avrupa 
Ambalaj Geri Kazanımı Örgütüne” ait olan 
bu işaret Avrupa’da 30’u aşkın ülkede kulla-
nılmaktadır. Yeşil Nokta Örgütünün Türkiye’deki üyesi 
ÇEVKO Vakfı’dır. “Yeşil Nokta” işareti çeşitli renk ve bo-
yutta kullanılabilmektedir.

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblemleri: 

Menşe Adı: Özelliklerini üretildiği yöreye 
borçlu olan ve tüm üretim süreçleri özdeş-
leştiği yörede gerçekleşen coğrafi işaretleri 
gösterir.

Mahreç İşareti: Belirgin bir özelliği veya 
ünü, özdeşleştiği yöreden kaynaklanan 
ürünleri gösterir.

Geleneksel Ürün Adı: Menşe adı veya 
mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgi-
li piyasada bir ürünü tarif etmek için en az 
otuz yıl süreyle kullanılan adlardır.

Okul Gıdası Logosu: Okul Gıdası, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bün-
yesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekha-
ne, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan 
öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan 
Bakanlıktan okul gıdası onayı almış ve 
ambalajında okul gıdası logosu bulu-
nan gıdayı; Okul Gıdası Onayı, okul gı-
dası kriterlerine ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine uygun olarak üretilen ha-
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zır ambalajlı gıdalara verilen onayı ifade eder. Okul gı-
dası kriterleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yerli Üretim Logosu: Ticaret Ba-
kanlığı’nın getirmiş olduğu düzen-
leme ile birlikte Türkiye’de üretilen 
ürünlerin etiket, tarife ve fiyat lis-
telerinde kullanılması zorunlu olan 
ibaredir. Bu logonun amacı Türkiye’de üretilen ürün-
lerin ön plana çıkarılmasını sağlama ve bu sayede de 
Türk ekonomisinin gelişimine katkı sağlanmasıdır. Kul-
lanılacak olan logo yönetmelik ile belirlenmiş olup bu 
yönetmelik dışında kullanılması kısıtlanmıştır. Üretimi 
Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat liste-
lerinde kullanılması zorunlu “Yerli Üretim” logosunun;

• Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, ta-
rife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okuna-
bilir şekilde bulunması zorunludur.

• Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve 
orijinal renklerinde yerleştirilmelidir.

 Tarihler:

Tüketim Tarihi (STT)/Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi 
(TETT): Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu 
yüzden kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından teh-
like teşkil etmesi muhtemel olan gıdalarda son tüketim 
tarihi, diğer gıdalarda tavsiye edilen tüketim tarihi be-
lirtilir.

Son tüketim tarihi, ‘Son tüketim tarihi’ ifadesi açık 
bir şekilde kullanılarak veya ‘… tarihine kadar tüketiniz./
tüketilir vb.’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya 
tarihin kendisi ya da etiketin üzerinde bulunduğu yere 
atıfta bulunan bir ifade yer alır.

Tavsiye edilen tüketim tarihi, ‘Tavsiye edilen tüketim 
tarihi’ ifadesi açık bir şekilde kullanılarak veya ‘… tari-
hinden önce tüketilmesi tavsiye edilir.’ şeklinde belirti-
lir. Bu ifadenin yanında ya tarihin kendisi ya da tarihin 
etiket üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade 
yer alır. 

Dondurulma Tarihi: Gıdanın dondurulduğu tarih; 
dondurulmuş et, dondurulmuş hazırlanmış et karışım-
ları ve dondurulmuş işlenmemiş balıkçılık ürünleri için 
gün, ay ve yıl olarak verilir ya da tarihin yazıldığı yere 
atıfta bulunulur.

İşaretler:

Sağlık İşareti:

Sağlık işareti; sadece Hayvansal Gıdalar İçin Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliği uyarınca ölüm öncesi ve 
ölüm sonrası muayeneden geçen ve eti insan tüketi-
mine uygun olan evcil tırnaklılar ile tavşanımsılar dı-
şında kalan, besiciliği yapılan memeli av hayvanları ve 
büyük av hayvanlarına uygulanır.

• Sağlık işareti, resmi kontrol sonucunda etin insan 
tüketimine uygun olduğunun belirlenmesi durumunda 
resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından 
veya sorumluluğu altında uygulanır.

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

*İşarette, işletmenin yer aldığı ülke adı büyük harf-
lerle yazılır veya ilgili ISO standartlarına uygun olarak 2 
harf kodu ile gösterilebilir şekilde belirtilir.

*İşarette, kesimhanenin onay numarası belirtilir.

Numaralar:

Kayıt/Onay Numarası:

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu kapsamındaki gıda ve yem işletmele-
rinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay 
ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirle-
nir.

Onay Numarası: Hayvansal gıda üreten işletmeler 
onaya tâbi işletmelerdir ve onaya tâbi işletmeler için, 
faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması 
zorunludur. 

İl Trafik Plaka No - İşletme Numarası (4 hane) 

İşletme Kayıt Belgesi ve Numarası: istenilen bilgi 
ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda iş-
letmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve 
bu belge üzerinde yer alan,  Gıda İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirtilen şekil-
de kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge 
üzerindeki numarayı ifade eder. 

TR - İl Trafik Kodu - K - İşletme Numarası (6 Hane)

Takviye Edici Gıda Onay Numarası: Normal beslen-
meyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, 
karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğe-
lerinin 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 karışım-
larının günlük alım dozu belirlenerek farklı formlarda 
piyasaya sunulan ürünler “Takviye edici gıdalar” olarak 
adlandırılır.

Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için 
onay alınması zorunludur. 

İl Müdürlükleri tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sis-
teminde takviye edici gıda için 6 haneli numara verilir.

• Takviye edici gıda onay tarihi gün, ay ve yıl olarak 
açıkça belirtilir. (Örn: 15.12.2020) 

• Onay tarihi Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden 
(GGBS) onay numarasının alındığı tarihtir.

(Takviye Edici Gıda Onay No: 000001-gün.ay.yıl)
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zır ambalajlı gıdalara verilen onayı ifade eder. Okul gı-
dası kriterleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yerli Üretim Logosu: Ticaret Ba-
kanlığı’nın getirmiş olduğu düzen-
leme ile birlikte Türkiye’de üretilen 
ürünlerin etiket, tarife ve fiyat lis-
telerinde kullanılması zorunlu olan 
ibaredir. Bu logonun amacı Türkiye’de üretilen ürün-
lerin ön plana çıkarılmasını sağlama ve bu sayede de 
Türk ekonomisinin gelişimine katkı sağlanmasıdır. Kul-
lanılacak olan logo yönetmelik ile belirlenmiş olup bu 
yönetmelik dışında kullanılması kısıtlanmıştır. Üretimi 
Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat liste-
lerinde kullanılması zorunlu “Yerli Üretim” logosunun;

• Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, ta-
rife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okuna-
bilir şekilde bulunması zorunludur.

• Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve 
orijinal renklerinde yerleştirilmelidir.

 Tarihler:

Tüketim Tarihi (STT)/Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi 
(TETT): Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu 
yüzden kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından teh-
like teşkil etmesi muhtemel olan gıdalarda son tüketim 
tarihi, diğer gıdalarda tavsiye edilen tüketim tarihi be-
lirtilir.

Son tüketim tarihi, ‘Son tüketim tarihi’ ifadesi açık 
bir şekilde kullanılarak veya ‘… tarihine kadar tüketiniz./
tüketilir vb.’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya 
tarihin kendisi ya da etiketin üzerinde bulunduğu yere 
atıfta bulunan bir ifade yer alır.

Tavsiye edilen tüketim tarihi, ‘Tavsiye edilen tüketim 
tarihi’ ifadesi açık bir şekilde kullanılarak veya ‘… tari-
hinden önce tüketilmesi tavsiye edilir.’ şeklinde belirti-
lir. Bu ifadenin yanında ya tarihin kendisi ya da tarihin 
etiket üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade 
yer alır. 

Dondurulma Tarihi: Gıdanın dondurulduğu tarih; 
dondurulmuş et, dondurulmuş hazırlanmış et karışım-
ları ve dondurulmuş işlenmemiş balıkçılık ürünleri için 
gün, ay ve yıl olarak verilir ya da tarihin yazıldığı yere 
atıfta bulunulur.

İşaretler:

Sağlık İşareti:

Sağlık işareti; sadece Hayvansal Gıdalar İçin Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliği uyarınca ölüm öncesi ve 
ölüm sonrası muayeneden geçen ve eti insan tüketi-
mine uygun olan evcil tırnaklılar ile tavşanımsılar dı-
şında kalan, besiciliği yapılan memeli av hayvanları ve 
büyük av hayvanlarına uygulanır.

• Sağlık işareti, resmi kontrol sonucunda etin insan 
tüketimine uygun olduğunun belirlenmesi durumunda 
resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından 
veya sorumluluğu altında uygulanır.

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

*İşarette, işletmenin yer aldığı ülke adı büyük harf-
lerle yazılır veya ilgili ISO standartlarına uygun olarak 2 
harf kodu ile gösterilebilir şekilde belirtilir.

*İşarette, kesimhanenin onay numarası belirtilir.

Numaralar:

Kayıt/Onay Numarası:

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu kapsamındaki gıda ve yem işletmele-
rinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay 
ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirle-
nir.

Onay Numarası: Hayvansal gıda üreten işletmeler 
onaya tâbi işletmelerdir ve onaya tâbi işletmeler için, 
faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması 
zorunludur. 

İl Trafik Plaka No - İşletme Numarası (4 hane) 

İşletme Kayıt Belgesi ve Numarası: istenilen bilgi 
ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda iş-
letmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve 
bu belge üzerinde yer alan,  Gıda İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirtilen şekil-
de kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge 
üzerindeki numarayı ifade eder. 

TR - İl Trafik Kodu - K - İşletme Numarası (6 Hane)

Takviye Edici Gıda Onay Numarası: Normal beslen-
meyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, 
karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğe-
lerinin 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 karışım-
larının günlük alım dozu belirlenerek farklı formlarda 
piyasaya sunulan ürünler “Takviye edici gıdalar” olarak 
adlandırılır.

Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için 
onay alınması zorunludur. 

İl Müdürlükleri tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sis-
teminde takviye edici gıda için 6 haneli numara verilir.

• Takviye edici gıda onay tarihi gün, ay ve yıl olarak 
açıkça belirtilir. (Örn: 15.12.2020) 

• Onay tarihi Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden 
(GGBS) onay numarasının alındığı tarihtir.

(Takviye Edici Gıda Onay No: 000001-gün.ay.yıl)

Parti Numarası:

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, 
ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan 
ürün örnekleri veya ambalajları topluluğunu ifade eder.  
Ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret 
veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemez. 

• Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça 
ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti işa-
retinin veya numarasının önünde ‘P’ veya ‘L’ harfi yer 
alır.

• Parti işareti veya numarasının, her durumda kolay-
ca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek 
şekilde olması sağlanır.

• Parti numaraları, her seferinde gıda maddelerinin 
üreticileri, imalatçıları ve ambalajlama yapan işyerleri 
tarafından belirlenir.

Balda Türkvet İşletme Numarası:

İşletme tanımlama numarası: İl/İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğü tarafından Türkvet Kayıt Sisteminde 
tanımlanan her bir işletme için verilen numarayı ifade 
eder. Hammadde ambalajı üstünde Arıcılık Kayıt Sis-
temine kayıtlı olan işletmeye ait hammaddenin kay-
nağını işaret edecek Türkvet Kayıt Sisteminden alınan 
işletme numarası bulunur.

Yumurta Üzerindeki Numaralar:

İşletme numarası: Tarım ve Orman Bakanlığının bil-
gisayar destekli veri tabanına kaydedilirken kanatlı iş-
letmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından 
verilen, bir haneli yetiştirme metodu kodu, iki haneli 
ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen 
işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 15 
haneden oluşan numarayı ifade eder.

Kümes numarası: Tarım ve Orman Bakanlığının bilgi-
sayar destekli veri tabanına kaydedilirken kanatlı işlet-
melerinde bulunan her bir kümesteki sürülere Bakanlık 
il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen 1, 2, 3, ... gibi sıra 
numarasını ifade eder.

Yetiştirme metodu kodu: İşletme ve kümes numa-

rası önüne organik yetiştiricilik için 0, free range (açık 
dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz 
yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak 
şekilde sistem tarafından verilen kodu ifade eder. 

 Diğerleri:

Zorunlu Beslenme Bildirimi: 

Tüm hazır ambalajlı gıdalarda aşağıdaki enerji ve 
besin öğesi değerlerini içerecek şekilde 100 g veya 100 

ml üzerinden beslenme bildirimi yapılması zorunludur.

Beslenme Bildiriminin İsteğe Bağlı Olarak Tekrar 
Verilmesi:

Hazır ambalajlı bir gıdanın etiketi üzerinde zorun-
lu beslenme bildirimi tekrar verilebilir.  Eğer işletme 
ambalajın temel görüş alanında beslenme bildirimini 
tekrar veriyorsa bunu yalnızca aşağıda belirtilen iki for-
mattan birini seçerek yapabilir:

• Yalnızca “Enerji” değerinin bildirimi: 

• “Enerji, Yağ, Doymuş Yağ, Şekerler, Tuz” değerleri-
nin bildirimi:

- Tekrarlanan değerlerin porsiyon/tüketim birimi 
üzerinden verilmesi durumunda enerji değerinin 100 
g veya 100 ml üzerinden belirtilmesi zorunlu olması-
na rağmen diğer besin öğeleri için böyle bir zorunluluk 
yoktur. 

- 100 g veya 100 ml üzerinden enerji ve besin öğesi 
değerlerinin belirtilmesine ilave olarak her bir porsiyon 
için % referans alım miktarı olarak da verilebilir.
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işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen, bir haneli yetiştirme metodu kodu, iki haneli 
ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte 
toplam 15 haneden oluşan numarayı ifade eder. 

Kümes numarası: Tarım ve Orman Bakanlığının bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilirken kanatlı 
işletmelerinde bulunan her bir kümesteki sürülere Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen 1, 2, 3, 
... gibi sıra numarasını ifade eder. 
Yetiştirme metodu kodu: İşletme ve kümes numarası önüne organik yetiştiricilik için 0, free range (açık 
dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 
olacak şekilde sistem tarafından verilen kodu ifade eder.  

 
 
Diğerleri: 
Zorunlu Beslenme Bildirimi:  
 
Tüm hazır ambalajlı gıdalarda aşağıdaki enerji ve besin öğesi değerlerini içerecek şekilde 100 g veya 100 
ml üzerinden beslenme bildirimi yapılması zorunludur. 
 

Enerji	ve	besin	öğeleri	 100	g	veya	100	mL	için		
Enerji		 (kj	ve	kcal)		
Yağ		 (g)		
-	Doymuş	yağ		 (g)		
-	Trans	yağ(*)		 (g)		
Karbonhidrat		 (g)		
-	Şekerler		 (g)		
Protein		 (g)		
Tuz		 (g)		

           
Beslenme	Bildiriminin	İsteğe	Bağlı	Olarak	Tekrar	Verilmesi:	
Hazır ambalajlı bir gıdanın etiketi üzerinde zorunlu beslenme bildirimi tekrar verilebilir.  Eğer işletme 
ambalajın temel görüş alanında beslenme bildirimini tekrar veriyorsa bunu yalnızca aşağıda belirtilen iki 
formattan birini seçerek yapabilir: 
 

ü Yalnızca	“Enerji”	değerinin	bildirimi:		
	

																 	
	
ü “Enerji,	Yağ,	Doymuş	Yağ,	Şekerler,	Tuz”	değerlerinin	bildirimi:	
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Gıda Yüksek Mühendisi
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A
lerji terimi ilk kez Avusturyalı pediatrist “Cle-
mens von Pirquet” tarafından 1906 yılında 
kullanılmış ve “aşırı duyarlılık (hipersensitivite), 
alerjen veya antijene karşı vücudun abartılı 

veya beklenmeyen immün yanıtı” olarak tanımlanmış 
ve şu an bu terim tüm dünyada kullanılmaya devam 
etmektedir. Ancak gıdaların insanda olumsuz tepkilere 
yol açtığı 2000 yıldan uzun süredir bilinmektedir.

Alerjenler, popülasyonun oldukça büyük bir kısmı-
nı etkilemekte olup özellikle alerjik hastalıkların preva-
lansının artışı dünya çapında önemli bir sağlık sorunu 
haline gelmiştir. Son yıllarda, gıdalara bağlı alerjiler 
giderek artmakta ve özellikle bebekler ve çocuklar bir 
veya daha fazla gıdaya karşı alerjik reaksiyonlara maruz 
kalabilmektedir. 

Gıda alerjisi, “belirli bir gıda tüketiminden sonra spe-
sifik bir bağışıklık tepkisinden kaynaklanan ve tekrarla-
nabilir bir şekilde ortaya çıkan olumsuz bir sağlık etkisi” 
olarak tanımlanmaktadır.  Gıda alerjileri, çocukluk dö-
neminden hatta anne karnından itibaren insan hayatını 
önemli düzeyde etkilemekte olup yetişkinlerin yaklaşık 
% 2-4’ünde ve çocukların % 6’sında görülebilen, vücu-
dun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla gıda proteinlerine 
saldırmasıyla meydana gelir. 

Gıda alerjinizin olması, bağışıklık sisteminizin, çoğu 
insan için zararsız olan bir gıdaya karşı normal olmayan 
bir reaksiyon gösterdiği anlamına gelir. Bunun nedeni, 
vücudunuzun bir gıdanın içeriğinde bulunan proteine 
(alerjen) karşı antikorlar üretmesi, bununla bağlantılı 
olarak da bu gıdayı aldığınızda histamin ve diğer sa-
vunucu kimyasalların sisteminize yayılarak enflamas-
yona neden olmasıdır. Gıda alerjenlerine duyarlı kişiler 
için, cilt ve sindirim sistemi rahatsızlıklarından başlaya-

rak anafilaktik şok gibi yaşamı ciddi şekilde riske atan 
alerjik reaksiyonlara kadar yol açmaktadır. Bu sebeple 
çoğu ülke alerjik tüketiciler için gıda yönetmeliklerinde 
önemli alerjenleri belirtmiş ve ürün etiketlerinde uyarı 
bulunmasını şart koşmuştur.

Günümüzde tanımlanmış 700 farklı alerjen bulun-
maktadır. Gıda alerjileri de son yıllarda dünyada sıklıkla 
karşılaşılan sağlık problemleri olup dünyada gıda kay-
naklı alerjilerin neredeyse % 90’ından sekiz gıda mad-
desi sorumludur. Bunlar; 

a) Yer fıstığı ve kabuklu yemişler: Fıstık ve ka-
buklu yemiş alerjisi en sık görülen alerjilerden olup 
potansiyel olarak ölümle sonuçlanabilen alerjik reaksi-
yonlara (anafilaksi) sebep olabilmektedir. Kısa süre ön-
ceki araştırmalar, Batı toplumlarında her 200 çocuktan 
1’inin (% 0.5), 5 yaşından önce fıstığa karşı reaksiyon 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Tüm nüfusun yaklaşık 
% 1-2’sinde klinik fıstık alerjisi vardır. Yer fıstığı alerji-
sinin belirtileri hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Yer 
fıstığı içermeyen yiyecekler, üretim sürecinde veya pa-
ketleme sırasında yer fıstığı ile kontamine olabilir. So-
nuç olarak; yer fıstığı alerjisi olan kişiler, etiketlerinde 
“yer fıstığı içerebilir” veya “kabuklu yemiş malzemeleri 
kullanan bir fabrikada üretilmiş” gibi uyarı niteliğindeki 
ifadeler içeren ürünlerden kaçınmalıdır.

b) Süt: Bu alerji özellikle bebeklerde ve küçük ço-
cuklarda inek sütüne karşı gelişmekte olup sindirim 
sonrası süt proteinlerine karşı ortaya çıkan olumsuz 
bir reaksiyondur. Süt alerjisinin belirtileri kurdeşen gibi 
hafif olabilirken şiddetli anafilaktik şoklar da yaşanabil-
mektedir. İnek sütü ve ürünlerinin diyetten çıkarılması 
alerji tedavisinde ilk seçenektir ve ürünlerin etiket içe-
rikleri detaylı bir şekilde okunmalıdır. İnek sütü alerjisi 

GIDA ALERJiSi VE ALERJiYE
NEDEN OLAN GIDALAR
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A
lerji terimi ilk kez Avusturyalı pediatrist “Cle-
mens von Pirquet” tarafından 1906 yılında 
kullanılmış ve “aşırı duyarlılık (hipersensitivite), 
alerjen veya antijene karşı vücudun abartılı 

veya beklenmeyen immün yanıtı” olarak tanımlanmış 
ve şu an bu terim tüm dünyada kullanılmaya devam 
etmektedir. Ancak gıdaların insanda olumsuz tepkilere 
yol açtığı 2000 yıldan uzun süredir bilinmektedir.

Alerjenler, popülasyonun oldukça büyük bir kısmı-
nı etkilemekte olup özellikle alerjik hastalıkların preva-
lansının artışı dünya çapında önemli bir sağlık sorunu 
haline gelmiştir. Son yıllarda, gıdalara bağlı alerjiler 
giderek artmakta ve özellikle bebekler ve çocuklar bir 
veya daha fazla gıdaya karşı alerjik reaksiyonlara maruz 
kalabilmektedir. 

Gıda alerjisi, “belirli bir gıda tüketiminden sonra spe-
sifik bir bağışıklık tepkisinden kaynaklanan ve tekrarla-
nabilir bir şekilde ortaya çıkan olumsuz bir sağlık etkisi” 
olarak tanımlanmaktadır.  Gıda alerjileri, çocukluk dö-
neminden hatta anne karnından itibaren insan hayatını 
önemli düzeyde etkilemekte olup yetişkinlerin yaklaşık 
% 2-4’ünde ve çocukların % 6’sında görülebilen, vücu-
dun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla gıda proteinlerine 
saldırmasıyla meydana gelir. 

Gıda alerjinizin olması, bağışıklık sisteminizin, çoğu 
insan için zararsız olan bir gıdaya karşı normal olmayan 
bir reaksiyon gösterdiği anlamına gelir. Bunun nedeni, 
vücudunuzun bir gıdanın içeriğinde bulunan proteine 
(alerjen) karşı antikorlar üretmesi, bununla bağlantılı 
olarak da bu gıdayı aldığınızda histamin ve diğer sa-
vunucu kimyasalların sisteminize yayılarak enflamas-
yona neden olmasıdır. Gıda alerjenlerine duyarlı kişiler 
için, cilt ve sindirim sistemi rahatsızlıklarından başlaya-

rak anafilaktik şok gibi yaşamı ciddi şekilde riske atan 
alerjik reaksiyonlara kadar yol açmaktadır. Bu sebeple 
çoğu ülke alerjik tüketiciler için gıda yönetmeliklerinde 
önemli alerjenleri belirtmiş ve ürün etiketlerinde uyarı 
bulunmasını şart koşmuştur.

Günümüzde tanımlanmış 700 farklı alerjen bulun-
maktadır. Gıda alerjileri de son yıllarda dünyada sıklıkla 
karşılaşılan sağlık problemleri olup dünyada gıda kay-
naklı alerjilerin neredeyse % 90’ından sekiz gıda mad-
desi sorumludur. Bunlar; 

a) Yer fıstığı ve kabuklu yemişler: Fıstık ve ka-
buklu yemiş alerjisi en sık görülen alerjilerden olup 
potansiyel olarak ölümle sonuçlanabilen alerjik reaksi-
yonlara (anafilaksi) sebep olabilmektedir. Kısa süre ön-
ceki araştırmalar, Batı toplumlarında her 200 çocuktan 
1’inin (% 0.5), 5 yaşından önce fıstığa karşı reaksiyon 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Tüm nüfusun yaklaşık 
% 1-2’sinde klinik fıstık alerjisi vardır. Yer fıstığı alerji-
sinin belirtileri hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Yer 
fıstığı içermeyen yiyecekler, üretim sürecinde veya pa-
ketleme sırasında yer fıstığı ile kontamine olabilir. So-
nuç olarak; yer fıstığı alerjisi olan kişiler, etiketlerinde 
“yer fıstığı içerebilir” veya “kabuklu yemiş malzemeleri 
kullanan bir fabrikada üretilmiş” gibi uyarı niteliğindeki 
ifadeler içeren ürünlerden kaçınmalıdır.

b) Süt: Bu alerji özellikle bebeklerde ve küçük ço-
cuklarda inek sütüne karşı gelişmekte olup sindirim 
sonrası süt proteinlerine karşı ortaya çıkan olumsuz 
bir reaksiyondur. Süt alerjisinin belirtileri kurdeşen gibi 
hafif olabilirken şiddetli anafilaktik şoklar da yaşanabil-
mektedir. İnek sütü ve ürünlerinin diyetten çıkarılması 
alerji tedavisinde ilk seçenektir ve ürünlerin etiket içe-
rikleri detaylı bir şekilde okunmalıdır. İnek sütü alerjisi 
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olan çocuklara protein hidrolizatı (parçalanmış protein) 
içeren mamalar verilmesi tercih edilmelidir. İnek sü-
tünün ve diğer hayvan proteinlerinin hidrolizatlarının 
veya soya hidrolizatlarının, parçalanmamış tam prote-
inlere göre daha az alerjik oldukları düşünülmektedir. 
İnek sütü alerjisi ve laktoz intoleransı sıklıkla birbiriyle 
karıştırılır Her ne kadar belirtileri bazen birbirine ben-
zese de inek sütü alerjisi ile laktoz intoleransı farklı şey-
lerdir. Her ikisinde de besin intoleransı söz konusudur, 
ama inek sütü alerjisinde bağışıklık sistemi de rol oynar. 
Laktoz intoleransı, vücut tarafından üretilen ve süt şe-
kerinin (laktoz) parçalanmasından sorumlu olan laktaz 
enziminin eksikliğinden kaynaklanır. Laktoz intoleransı 
genellikle daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde gö-
rülür. Bebeklerde ve küçük çocuklarda ise şikâyetler 
genellikle süt proteini tarafından tetiklenir. 

c) Yumurta: Yumurta alerjisi çocuklarda süt aler-
jisinden sonra en sık görülen alerji çeşididir. Yumurta 
alerjisi belirtileri genellikle yumurta veya yumurta içe-
ren yiyecekleri yedikten birkaç dakika ila birkaç saat 
sonra ortaya çıkar. Belirtiler hafif ya da şiddetli arasında 
değişir ve deri döküntüleri, kurdeşen, burun tıkanıklığı 
ve kusma veya diğer sindirim problemlerini içerebilir. 
Alerjik proteinlerin sadece yumurta akında bulunma-
sına rağmen, alerjisi olanların yumurtanın sarısını da 
tüketmemesi gerekmektedir. Bu durumun nedeni çap-
raz iletişim sonucu yumurta beyazının, sarısından ta-
mamen ayrılamamasıdır. Reaksiyonun önlenebilmesi 
için yumurta tüketilmemeli ve ürünlerin etiket içerikleri 
mutlaka detaylı bir şekilde okunmalıdır.

d) Buğday: Buğday alerjisi, besin alerjileri içinde 
yaklaşık % 18’lik bir kısmı kapsar ve en sık görülen ta-
hıl alerjisidir. Belirtileri kurdeşen kadar hafif olabilirken 
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alerjisi, gluten intoleransı veya çölyak hastalığı ile ka-
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e) Soya fasulyesi: Soya baklagiller ailesin-
den, protein açısından zengin olan bir besin 
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Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri 
Bilgilendirme Yönetmeliğinde Alerjenler

Etiket: Gıdanın ambalajının veya kabının üzerine 
yazılmış, basılmış, şablon ile basılmış, işaretlenmiş, ka-
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bartma ile işlenmiş, soğuk baskı ile basılmış, yapıştırıl-
mış veya iliştirilmiş olan herhangi bir işareti, markayı, 
damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları ifade 
eder.

Etiketleme: Gıdaya eşlik eden veya atıfta bulunan 
herhangi bir ambalaj, belge, bildirim veya etiket üze-
rinde yer alan, gıda ile ilgili herhangi bir yazı, bilgi, tica-
ri marka, resimli unsur veya işaretler olarak tanımlan-
maktadır.

26.01.2017 tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodek-
si Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönet-
meliği kapsamında toplu tüketim yerlerinde 1/1/2020 
tarihinden itibaren alerjen bilgisinin son tüketiciye 
sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Bakanlık, gıda hakkında bilgilendirme mevzuatının 
gerektirdiği zorunlu bilgilendirme kurallarını düzenler-
ken özellikle belli tüketici gruplarının sağlığına zararlı 
olabilecek içerik, güvenli kullanım, muhafaza, dayanık-
lılık ve gıdanın zararlı veya tehlikeli içeriğine ilişkin so-
nuçları ve riskleri içeren sağlık etkisine dair bilgileri içe-
recek şekilde tüketici sağlığının korunmasını ve gıdanın 
güvenilir kullanımını, özel beslenme ihtiyaçları olanlar 
dahil tüketicilerin bilinçli olarak seçim yapmasını sağ-
layacak besin öğelerine ilişkin bilgileri esas alır. Ayrıca 
gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin gerekliliği de-
ğerlendirilirken ve tüketicilerin bilinçli seçim yapmala-
rını sağlamak için, tüketicilerin çoğunluğu tarafından 
özel olarak önem verilen belirli bilgilere duyulan yaygın 
ihtiyaç ve güvenilir gıdanın piyasaya arzı dikkate alınır.

Yönetmelikteki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, aşa-
ğıdaki bilgilerin etikette belirtilmesi zorunludur:

a) Gıdanın adı.
b) Bileşenler listesi.
c) Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli 

Madde veya Ürünler.
ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı.
d) Gıdanın net miktarı.

e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi.
f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.
g) 8 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen gıda 

işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi.
ğ) 12 nci maddede belirtilen işletme kayıt numarası 

veya tanımlama işareti.
h) Menşe ülke.
ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekil-

de tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı.
i) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde 

hacmen gerçek alkol derecesi.
j) Beslenme bildirimi.
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SONUÇ
Alerjik reaksiyonlar içerisinde, “herhangi bir 

gıdanın bağışıklık sistemi tarafından yanlışlıkla 
yabancı olarak tanınıp, bu duruma karşı farklı 
mekanizmalarla reaksiyon oluşması ve klinik 
belirtilerin ortaya çıkması” şeklinde tanımlana-
bilen gıda alerjisi oldukça önem taşımaktadır. 
Reaksiyonun önlenebilmesi için alerjiye neden 
olan gıdalar tüketilmemeli, ayrıca satın alınan 
ürünlerin etiket içerikleri mutlaka detaylı bir 
şekilde okunmalıdır.
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5996 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

0
4.11.2020  tarih ve 31294 sayılı Resmi Gazete-
de yayınlanan 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkın-
da Kanun ile yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

kapsamda; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ-
lığı, Gıda ve Yem Kanununun 24. maddesinin dördün-
cü fıkrasına, “Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi 
tutulamaz, piyasaya arz edilemez.” cümlesi eklenmiştir.

Ayrıca, 5996 sayılı Kanunun 40.  maddesinin birin-
ci fıkrasının (a) ve (l) bentleri de tamamen değiştirilmiş 
ve idari yaptırımlar ağırlaştırılmıştır.  Buna göre yapılan 
yeni düzenlemeler şu şekildedir:

Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye 
Sokacak Gıdalar

“a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak 
gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piya-
sadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha 
edilir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya tica-
ri unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin 
güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin üç yıl içinde 
tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal 
eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz 
eden gıda işletmecisi beş yıldan on yıla kadar gıda sek-
törü faaliyetinden men edilir.”

Taklit ve Tağşiş Yapılmış Ürünler

“l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı ola-
rak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el ko-
nulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere 
piyasadan toplatılır. Piyasaya arz amacı dışında değer-
lendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi ta-
rafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. 

Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün 
olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ka-
rar verilir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri;

1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari un-
vanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletme-
cisine ellibin Türk lirasından,

2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden 
perakende gıda veya yem işletmecisine beşbin Türk 
lirasından aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk lirasını 
geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda 
oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa 
fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gay-
ri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası 
verilir. 

• Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması duru-
munda üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari 
unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işlet-
mecisine yukarıda belirtilen idari para cezalarının alt ve 
üst sınırları bir katı artırılarak uygulanır. 

• Fiilin aynı süre içinde ikinci kez tekrarlanması du-
rumunda, üreten veya ithal eden gıda veya yem işlet-
mecisine bin günden üçbin güne kadar adli para cezası 
verilir ve gıda veya yem işletmecisi beş yıldan on yıla 
kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilir. 

• Fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı 
veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya 
yem işletmecisine ise ikiyüzbin Türk lirasından az ol-
mamak ve iki milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, 
fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun 
hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın 
mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüz-
de biri oranında idari para cezası verilir.”

Yeni düzenlemeyle; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar ile 
taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden, kendi adı veya 
ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine ağır cezalar getiril-
di.  Ayrıca taklit ve tağşiş edilen gıda ve yemin izlenebilirliğini sağlamadan pi-
yasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine de ceza uygulanacak.



Gamze YILDIZ
Gıda Mühendisi

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü  O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

42

Y
eryüzü ekosisteminin en önemli döngülerinden 
biri su döngüsüdür. Yaşamın temel kaynağı olan 
su, yeryüzünde maddenin üç halinde bulunur; 
su buharı olarak atmosferde, su olarak bulutlar-

da, yeryüzünde ve yeraltında ve buz olarak yüksek bu-
lutlarda, kar örtülerinde ve buzullarda. Okyanuslardan 
ve karalardan buharlaşarak atmosfere karışan su mole-
külleri soğuk katmanlarda yoğunlaşarak sıvı veya buz 
halinde bulutları oluşturur, yağışlarla yeryüzüne geri 
döner, okyanuslara, toprağa, yüzey veya yeraltı sularına 
karıştıktan sonra buharlaşıp tekrar atmosfere yükselir.

DSİ raporuna göre dünyadaki toplam su miktarı 1,4 
milyar km³’tür. Bu suların yüzde 97,5’i okyanuslarda ve 
denizlerde tuzlu su olarak, yüzde 2,5’i ise nehir ve göl-
lerde tatlı su olarak bulunuyor. Bu kadar az olan tatlı su 
kaynaklarının da yüzde 90’ının kutuplarda ve yeraltında 
bulunması, insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği 
elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğunu gös-
teriyor.

Her geçen gün değişen iklim koşulları, hızla büyü-
yen endüstriler, sınırlı kaynakların maksimum verim-
lilikle kullanılması gerekliliğini beraberinde getiriyor. 
Ülkemiz bulunduğu coğrafyada geçmişten bu yana 
doğal zenginlikleri ile anılan bir ülke olduğu halde, za-
man içinde ne yazık ki gitgide su fakiri bir ülke olma 
sürecine giriyor.

Su konusunda otoriteler tarafından yapılan sınıflan-
dırmalara baktığımızda; yılda kişi başına 1.000 m³ ve 
altında su rezervi bulunan ülkeler için “su fakiri” ifadesi 
kullanıldığını görüyoruz. Bu rakam 2.000 m³ civarına 
çıktığında “su azlığı”, 8.000-10.000 m³ değerlerinde re-
zervi olan ülkeler için de “su zengini” ülke ifadesi kulla-
nılıyor. Ne yazık ki ülkemizde 90 milyona yakın nüfu-
sumuzla kişi başına düşen su rezervimiz yılda 1.519 m³. 

Su fakiri ülkeler içinde yer almasak da su azlığı yaşayan 
ve gelecekte su fakirliği ile karşı karşıya kalma riski taşı-
yan bir coğrafyadayız. TÜİK verilerine göre 2030 yılın-
da kişi başına düşen su rezervimizin -eğer bu konuda 
pozitif bir ilerleme kaydedemezsek- 1.120 m³ gibi kritik 
miktarlara kadar düşmesi bekleniyor. 

SUYUN KULLANIMI

Sanayi Sektöründe Kullanılan Tatlı Su 

Üretimde kullanılan suyun arıtılmadan doğaya bıra-
kılması Türkiye’nin birçok su havzasında önemli oran-
larda su kirliliğine neden oluyor. Günümüzde Ergene, 
Büyük Menderes, Gediz, Sakarya gibi Türkiye’nin nüfus, 
tarım ve sanayi havzaları, sanayi kaynaklı kirlilik ne-
deniyle henüz kaynağında temiz suyunu kaybediyor. 
Öyle ki bu havzalarda su, tüm canlılar için tehlikeli olan 
en düşük su kalitesi (4. derece) seviyesindedir. Bu du-
rum insan ve ekosistem sağlığının yanında, tarımsal ve 
sanayi üretimini de tehdit ediyor. Birçok alanda tarım-
sal üretim sekteye uğrarken, sanayi tesisleri ihtiyaçla-
rı olan tatlı suya, suyu ek arıtma sürecinden geçirerek 
ulaşabiliyor.

Evsel Kullanılan Tatlı Su 

Türkiye’de her yıl tatlı su kaynaklarından evsel kul-
lanım için 4,9 milyar m³ su çekiliyor. Bu suyun 2,5 mil-
yarından fazlası barajlardan, 1,5 milyara yakını kuyu-
lardan, 900 bini kaynaklardan sağlanıyor.  Çekilen tatlı 
suyun % 43’ü ise kullanıcıya ulaşmadan şebeke siste-
minde kayboluyor.  Bu rakam tüm Türkiye’nin yaklaşık 
beş aylık su ihtiyacına eşittir. Gelişmiş ülkelerde kayıp 
oranı % 20’lere kadar düşürülebiliyor.

Evsel su kullanımı evlerde, otellerde, sağlık kuruluş-
ları gibi yerlerdeki içme suyu, temizlik, bahçe sulama 

HAYATi KAYNAK: SU
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eryüzü ekosisteminin en önemli döngülerinden 
biri su döngüsüdür. Yaşamın temel kaynağı olan 
su, yeryüzünde maddenin üç halinde bulunur; 
su buharı olarak atmosferde, su olarak bulutlar-

da, yeryüzünde ve yeraltında ve buz olarak yüksek bu-
lutlarda, kar örtülerinde ve buzullarda. Okyanuslardan 
ve karalardan buharlaşarak atmosfere karışan su mole-
külleri soğuk katmanlarda yoğunlaşarak sıvı veya buz 
halinde bulutları oluşturur, yağışlarla yeryüzüne geri 
döner, okyanuslara, toprağa, yüzey veya yeraltı sularına 
karıştıktan sonra buharlaşıp tekrar atmosfere yükselir.

DSİ raporuna göre dünyadaki toplam su miktarı 1,4 
milyar km³’tür. Bu suların yüzde 97,5’i okyanuslarda ve 
denizlerde tuzlu su olarak, yüzde 2,5’i ise nehir ve göl-
lerde tatlı su olarak bulunuyor. Bu kadar az olan tatlı su 
kaynaklarının da yüzde 90’ının kutuplarda ve yeraltında 
bulunması, insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği 
elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğunu gös-
teriyor.

Her geçen gün değişen iklim koşulları, hızla büyü-
yen endüstriler, sınırlı kaynakların maksimum verim-
lilikle kullanılması gerekliliğini beraberinde getiriyor. 
Ülkemiz bulunduğu coğrafyada geçmişten bu yana 
doğal zenginlikleri ile anılan bir ülke olduğu halde, za-
man içinde ne yazık ki gitgide su fakiri bir ülke olma 
sürecine giriyor.

Su konusunda otoriteler tarafından yapılan sınıflan-
dırmalara baktığımızda; yılda kişi başına 1.000 m³ ve 
altında su rezervi bulunan ülkeler için “su fakiri” ifadesi 
kullanıldığını görüyoruz. Bu rakam 2.000 m³ civarına 
çıktığında “su azlığı”, 8.000-10.000 m³ değerlerinde re-
zervi olan ülkeler için de “su zengini” ülke ifadesi kulla-
nılıyor. Ne yazık ki ülkemizde 90 milyona yakın nüfu-
sumuzla kişi başına düşen su rezervimiz yılda 1.519 m³. 

Su fakiri ülkeler içinde yer almasak da su azlığı yaşayan 
ve gelecekte su fakirliği ile karşı karşıya kalma riski taşı-
yan bir coğrafyadayız. TÜİK verilerine göre 2030 yılın-
da kişi başına düşen su rezervimizin -eğer bu konuda 
pozitif bir ilerleme kaydedemezsek- 1.120 m³ gibi kritik 
miktarlara kadar düşmesi bekleniyor. 

SUYUN KULLANIMI

Sanayi Sektöründe Kullanılan Tatlı Su 

Üretimde kullanılan suyun arıtılmadan doğaya bıra-
kılması Türkiye’nin birçok su havzasında önemli oran-
larda su kirliliğine neden oluyor. Günümüzde Ergene, 
Büyük Menderes, Gediz, Sakarya gibi Türkiye’nin nüfus, 
tarım ve sanayi havzaları, sanayi kaynaklı kirlilik ne-
deniyle henüz kaynağında temiz suyunu kaybediyor. 
Öyle ki bu havzalarda su, tüm canlılar için tehlikeli olan 
en düşük su kalitesi (4. derece) seviyesindedir. Bu du-
rum insan ve ekosistem sağlığının yanında, tarımsal ve 
sanayi üretimini de tehdit ediyor. Birçok alanda tarım-
sal üretim sekteye uğrarken, sanayi tesisleri ihtiyaçla-
rı olan tatlı suya, suyu ek arıtma sürecinden geçirerek 
ulaşabiliyor.

Evsel Kullanılan Tatlı Su 

Türkiye’de her yıl tatlı su kaynaklarından evsel kul-
lanım için 4,9 milyar m³ su çekiliyor. Bu suyun 2,5 mil-
yarından fazlası barajlardan, 1,5 milyara yakını kuyu-
lardan, 900 bini kaynaklardan sağlanıyor.  Çekilen tatlı 
suyun % 43’ü ise kullanıcıya ulaşmadan şebeke siste-
minde kayboluyor.  Bu rakam tüm Türkiye’nin yaklaşık 
beş aylık su ihtiyacına eşittir. Gelişmiş ülkelerde kayıp 
oranı % 20’lere kadar düşürülebiliyor.

Evsel su kullanımı evlerde, otellerde, sağlık kuruluş-
ları gibi yerlerdeki içme suyu, temizlik, bahçe sulama 
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ve hizmet üretimi amaçlı olarak kullanılan suyu içeri-
yor. Birçok ülkede toplam su kullanımı içerisindeki kü-
çük bir oranı oluşturuyor. Bu kullanım günde kişi başı-
na 75 L ile 380 L arasında değişmekte olup genellikle 
ekonomik düzeyin ve yaşam standartlarının artışı ile 
doğru orantılı olarak artıyor. Türkiye’de kişi başı ortala-
ma evsel su tüketimi 216 L’dir. 

Tarım ve sanayinin dışında tatlı suyun % 16’sını kul-
lanan kentler ve diğer yerleşim yerleri su tüketiminin 
diğer sektörlere göre daha düşük olduğu noktalar. Bu-
nunla birlikte özellikle göçlerle artan kentli nüfusun ve 
kentli yaşam standartlarının kent yakınlarındaki su kay-
nakları üzerine baskısı giderek artıyor. Bu da özellikle 
kurak dönemler kentlerin sağlıklı suya ulaşma imkânını 
tehlike altına atıyor; çok daha maliyetli, ekosistemlere 
zarar veren ve havzaların sürdürülebilirliğini tehlike al-
tına atan farklı su havzalarından su transferini günde-
me getiriyor.

Ortalama günde 2 litre su içiyoruz ama gerçekte ya-
şamımız için gereken su tüketimi çok daha fazla, çünkü 
kullandığımız her şeyin bize gelene kadar bir su tüke-
tim geçmişi var.

Örneğin;
• Bir çift yumurta üretimi için 880 L su gerekir.
• Bir hamburger üretimi için 2.500 L su gerekir.
• Bir kot pantolon üretimi için 1.000 L su gerekir.

Tarımda Kullanılan Su 

Türkiye’de tatlı suyun % 70’ini tüketen tarım, bu 
suyun % 53’ünü yüzey su kaynaklarından, % 38’ini ye-
raltı suyundan sağlıyor. Su varlığının büyük bölümünü 
kullanan tarım sektörü bu suyu Türkiye’nin 28 milyon 
hektar tarım alanının sadece 5,6 milyon hektarında 
kullanıyor. Sulamalı tarım yapılan alanların (5,6 milyon 

hektar) % 82’si salma sulama ile, % 17’si yağmurlama 
sulama, %1’i su tasarruflu bir yöntem olan damla sula-
ma ile sulanıyor.

Türkiye tarım alanlarının 8,5 milyon hektarını sula-
ma potansiyeline sahiptir. Tarımda tasarruflu sulama 
sistemlerin kurulması, nakil hatlarında su kayıplarının 
azaltılması için kapalı sulama sistemlerinin kullanılması 
bu nedenle büyük önem taşır.

Tarım ve su arasındaki ilişki tarımsal ürün deseni ile 
yakından ilişkilidir. Öyle ki 2005 yılında dünyanın farklı 
yerlerinde havzalarda suların % 77 ila % 85’ini sadece 
buğday, pirinç, mısır, pamuk ve yem bitkileri yetiştir-
mek için kullanıldı.

Türkiye’nin tarımsal ürün deseninde en büyük paya 
sahip olan ürünler ve tarımsal su kullanımı da dünya-
daki genel akışa benzer. Türkiye tarımının önde ge-
len ürünleri buğday (19 milyon ton/yıl), şeker pancarı 
(16 milyon ton/yıl), arpa (6.3 milyon ton/yıl), mısır (6 
milyon ton/yıl), patates (4 milyon ton/yıl), pamuk (2.5 
milyon ton/yıl) ve ayçiçeğinden (1.5 milyon ton/yıl) 
oluşur. Diğer taraftan bu ürünlerden özellikle pamuk 
(700-1300 mm/toplam yetişme süresi), ayçiçeği (600-
1000 mm/toplam yetişme süresi), mısır (500-800 mm/
toplam yetişme süresi) ve şeker pancarı (550-750 mm/
toplam yetişme süresi) yetiştirilmeleri sırasında yüksek 
miktarda su ihtiyacı olan ürünlerdir.

Günümüzde Konya Kapalı Havzası, Gediz, Büyük 
Menderes Havzaları ve Çukurova gibi su sıkıntısı yaşa-
nan birçok havza ve alanda yüksek miktarda su ihtiyacı 
olan ürünlerin yoğun olarak yetiştirildiği görülür. Yöre-
lerin iklimsel koşullarına uygun olmayan bu tarımsal 
üretim biçimi kısıtlı su varlıklarının, suya bağlı yaşam 
alanlarının yok olmasına neden olurken orta ve uzun 
vadede üretime de büyük zarar verir. Su kıtlığı ürün ve-
rimini düşürürken ürün verimliliği düşen birçok havza-
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da kırsal göç artmaktadır.

Değişen İklimler ve Su

Son 30 yılda Türkiye’nin önemli su ve tarım rezerv-
leri olan su havzalarına düşen yağış miktarı yaklaşık 
% 25 oranında azalmıştır.  Havzalardaki su potansiyeli 
ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 
yönelik yapılan çalışmalar 2050 yılına kadar Akdeniz 
Bölgesi havzalarında % 37, Konya Havzası’nda % 70, Fı-
rat-Dicle Havzası’nda % 10’lara varan su miktarı azal-
maları öngörmektedir.

Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, arazi kul-
lanımı değişiklikleri, çimento üretimi ve sanayi süreç-
leri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki 
birikimleri sanayi devriminden beri hızla artıyor. Bu 
ise, doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, şehirleşmenin 
de katkısı ile dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına 
neden oluyor. Küresel yüzey sıcaklıklarında 19. yüzyı-
lın sonlarında başlayan ısınma, 1980’li yıllardan sonra 
daha da belirginleşti, küresel ortalama kara ve okya-
nus yüzey sıcaklığı verileri, 1880-2012 döneminde 0,85 
°C’lik bir doğrusal ısınma eğilimi gösterdi. Bu ısınmaya 
paralel olarak birçok ekstrem (aşırı) hava ve iklim olay-
larında 1950’den bu yana artış olduğu gözlendi. Küresel 
ölçekte soğuk gün ve gecelerin sayısı azalırken sıcak 
gün ve gecelerin sayısı arttı. Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu Avrupa, Asya ve Avustralya’nın geniş bölgele-
rinde sıcak hava dalgalarının sıklığı arttı. Öyle ki hemen 
her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak olmak üzere sı-
caklık rekorları kırdı.

Su döngüsünün önemli sistemlerinden birisinin at-
mosferik sistemler olması nedeniyle iklim değişikliğinin 
etkilerini en güçlü şekilde göstereceği alanlardan biri 
sudur. İklim değişikliği sebebi ile su varlığı ve kalitesi 
toplumsal ve çevresel açıdan en önemli baskı unsuru 
olacaktır.

İklim değişikliğinin etkileri en şiddetli şekilde, su 
dağılımındaki değişiklikler ile suyun mevsimsel ve yıl-
lık değişimlerinde hissedilecektir. Havzaların yağış, 
buharlaşma ve akış gibi hidrolojik süreçleri üzerinde, 
hem alan hem de zaman ölçeğinde önemli değişim-
lere yol açacağı açıktır. Bu değişimler yalnızca mevcut 
uzun dönem ortalamalarıyla sınırlı kalmayıp ekstrem 
olayların sıklık, büyüklük ve alansal dağılımlarında da 
görülecektir. Küresel ısınma konusunda yapılan çalım-
salar iklim değişikliğinin su kaynaklarını kısıtlayıcı bir rol 
oynayacağını göstermektedir.

Genel olarak, iklim değişikliğinin su kaynakları üze-
rinde yaratacağı önemli etkiler havzaların bulunduğu 
bölgelere bağlı olarak yüzeysel su potansiyellerinde 
azalma ya da artış; yeraltı akiferlerinin beslenmelerin-
de, dolayısıyla boşalımlarında değişim; ekstrem akım-

ların (taşkınlar ve kuraklık) sıklıklarında, görülme mev-
simlerinde ve büyüklüklerinde değişim; değişen yağış 
rejimi, bitki örtüsü ve arazi kullanımlarının neden oldu-
ğu erozyon sorunları; kar suları ile beslenen akarsuların 
akış rejimlerinde farklılaşma olarak özetlenebilir.

İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarındaki azal-
ma tarımsal üretimde olumsuz etki yapacaktır. Kurak 
ve yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak yıllık or-
talama sıcaklığın artması çölleşme, tuzlanma ve eroz-
yonu arttıracaktır.

Mevsimlik kar ve kar örtüsünün kapladığı alan aza-
lacak, karla örtülü dönem kısalacaktır. Kar erimesinden 
kaynaklanan akış zamanı ve hacmindeki değişiklik su 
kaynakları, tarım, ulaştırma ve enerji sektörlerini olum-
suz etkileyecektir.

Su ile ilgili hassaslıklar gıda, sağlık ve enerji gibi çok-
lu ve karşılıklı ilişkilerde kendini göstermektedir. Birçok 
ülke için (özellikle gelişmekte olan ülkeler), su kaynak-
larının durumu ve yönetimi hâlihazırda karmaşık dina-
miklerin ve problemlerin ana sebeplerinden birisidir. 
İklim değişikliği bu durumun hassaslığını daha da ar-
tırmaktadır.

İklim değişikliğine yönelik çalışmaların suya odaklı 
olması hayatidir. Su kaynaklarının yönetimi öncelikli bir 
konu olmakla birlikte hassaslıkların azaltılması ve iklim 
değişikliğine uyum önemlidir.

SUYU KORUMANIN 10 BASİT YOLU

Musluğu Açık Bırakmayın: Her gün sebzelerinizi 
elde yıkamak yerine, su dolu bir kapta yıkarsanız çok 
daha az su tüketirsiniz. 4 kişilik bir aile bu yöntemle 
yılda ortalama 18 ton su kurtarabilir.

Bulaşıklarınızı Elde Değil, Makinede Yıkayın: 4 
kişilik bir ailenin günlük bulaşığını elde yıkarsanız orta-
lama 84-126 litre su harcarsınız. Oysa bulaşık makinesi 
aynı bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Bu da bir yılda 
ortalama 26-40 ton suyu kurtarmanız demektir.

Diş Fırçalarken, Tıraş Olurken Suyu Kapatın: 
Diş fırçalarken ya da tıraş olurken, kullanmadığımız 
halde açık bıraktığımız su gideri yılda kişi başı ortala-
ma 12 tondur. 4 kişilik bir ailede bu rakam ortalama 48 
tondur.

Daha Kısa Duş Alın: 5 dakikalık bir duş sırasında 
ortalama 60 lt su harcarsınız. 4 kişilik bir ailenin her bir 
ferdi duş süresini 1 dakika azaltırsa yaklaşık 18 ton su 
kurtarırsınız.

Gereksiz Yere Sifon Çekmeyin: Tuvaleti çöp ola-
rak kullanmayın. Dört kişilik bir ailenin her bir ferdi, 
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da kırsal göç artmaktadır.

Değişen İklimler ve Su
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maları öngörmektedir.
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günde bir kez sifonu amacı dışında çekerse yılda 16 ton 
su harcamış olur.

Sifona Plastik Bir Şişe Yerleştirin: 1,5 litrelik bir 
pet şişeyi su ile doldurarak sifonunuzun içine yerleşti-
rin. Sadece bu basit önlemle bile yılda 1 ton su kurta-
rabilirsiniz.

Duş Başlığınızı Değiştirin: Yeni çıkan, suyu daha 
iyi bir şekilde püskürten ekonomik duş başlıklarından 
alın. Böylece suyu daha az açarak daha tazyikli bir duş 
alabilirsiniz.

Muslukları Tamir Ettirin: Evdeki tüm muslukların 
su kaçırmadığından emin olun. Gerekirse tamir edin. 
Her saniye bir damla damlayan musluk yılda 1 ton su 
harcar.

Su Kaçaklarını Engelleyin: Evinizdeki ya da apart-
manınızdaki su borularını yenileriyle değiştirin ya da 
tamir ettirin. Eski tip borular tonlarca su harcar.

Çamaşır Makinesini Ekonomik Kullanın: Bir ça-
maşır makinesi tek bir çalıştırmada 176 litre su harcar. 
Makinenizi haftada bir kez bile az kullanırsanız, yılda 9 
ton suyu kurtarırsınız.

Bireysel Çözümler

• Atık yağlarınızı atık yağ toplayan firmalara verin 
veya belediyenin göstereceği yerlere atın. 1 litre atık 
yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletir. Atık yağlarınızı 
lavaboya, çöpe, suya ve toprağa dökmeyin.

• Ekolojik deterjan kullanın. Suda biyolojik olarak 
çözülebilen, doğada biyolojik birikme yapmayan te-
mizlik ürünlerini tercih edin.

• Atık pilleri, özel toplama yerlerine atın.
• Plastik ambalaj tüketimini azaltın.
• Kullanılmayan ilaçları atık ilaç toplama noktalarına 

teslim edin.
Bitkisel atık yağlar, lavaboya veya çöpe döküldükle-

rinde su kaynaklarımızı kirletir. Atık yağları sadece Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından toplama lisansına 
sahip firmalar toplayabilir. Toplanan atık yağlar Bitkisel 
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca depolanır, 
biyodizel veya elektrik üretilir.

Atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler 
çöp depolama alanlarında yeraltı sularına ve topra-
ğa karışarak kirlilik yaratabilir. Hem bu nedenle hem 
de atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakla-
rın verimli kullanımını artırmak için atık pilleri naylon 
torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirerek sü-
permarketlerde, okullarda, muhtarlıklarda, belediyele-
rin belirlediği toplama merkezlerinde bulunan atık pil 
kutularına atılmalı veya satın alınan satış noktasına geri 
götürülmelidir. 

Yağ ve atık pil gibi, kullanılmayan ilaçların da çöpe 
atılması ile yer altı sularına karışması engellenebilir. Bu 
bilinçten yola çıkarak doğru biçimde toplanan, imha 
edilen ya da dönüştürülen ilaçlar çevreye zarar verme-
yecektir.

Kaynaklar:
- https://geturkiyeblog.com/dunyanin-en-onemli-kayna-
gi-suyu-nasil-kullaniyoruz/

- https://sutema.org/
- https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorI-
mages/20200326-02030608.pdf
- https://www.yarininsuyu.com/02



GİRİŞ

Çiftlikten Sofraya Güvenilir Gıda; birincil üretim aşa-
masından başlayarak çiftlikten sofraya, tüketiciye ulaşa-
na kadar geçen sürede fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk-
leri taşımayan gıdadır. Güvenilir olmayan gıda, gıda ile 
temas eden madde ve malzeme piyasaya arz edilemez. 
İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun 
olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir. Gıda 
güvenilirliği üretimle başlayıp ürünün tüketilmesine ka-
dar devam eden bir süreçtir. Bu nedenle gıda üreten-
ler, pazara sundukları ürünlerin güvenilirliği konusunda 
öncelikli ve tam sorumluluklarının, gıda güvenilirliğini 
garanti etmenin bir halk sağlığı görevi olduğunun bilin-
cinde olmalıdırlar. 

Dünyada gün geçtikçe önemli hale gelen ve hızla ya-
yılan gıda güvenilirliği kavramı ve beklentisi arıcılık sek-
töründe de etkisini göstermiştir. Özellikle bal üretiminde 
kimi zaman yaşanan kalıntı sorunu başta insan sağlığı 
olmak üzere ihracatta da sorunları beraberinde getirmiş, 
bu durumdan ekonomi de olumsuz yönde etkilenmiş-
tir. Bütün bu gelişmelerin ışığında arıcılık faaliyetinden 
elde edilen ürünlerde gıda güvenilirliği uygulamaları zo-
runluluk haline gelmiştir. Bu nedenle dünya arıcılık sek-
töründe önemli bir yeri olan Türkiye’nin arı ürünlerine 
yönelik gıda güvenilirliği uygulamaları, dünya ve AB’de 
arıcılık sektöründe ve gelecekte de konumunun sürdü-
rülebilirliği açısından oldukça önem taşımaktadır.

Başta bal olmak üzere arı ürünleri yıkanabilir, temiz-
lenebilir veya ayıklanabilir maddeler olmaması nedeniy-
le saflık, temizlik ve kalite bakımından üzerinde özenle 
durulması gereken besin maddelerinin başında gelmek-
tedir. Bu özelliğinden dolayı kalıntı düzeylerinin kabul 

edilebilir sınırları, et ve süt gibi çok daha fazla tüketilen 
diğer gıda maddelerine göre 10 kat daha düşük olabil-
mektedir. Bu nedenle üretimden pazarlamaya kadar ge-
çen bütün safhalarda hijyenik koşullara dikkat edilmesi, 
yani fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirliliğe karşı gereken 
önlemlerin alınması gerekmekte ve bu koşullar ile yapı-
lacak bütün uygulamalar, arı ürünlerinde güvenlik kav-
ramı adı altında incelenmektedir.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması kısmen, tüketilebilir 
hayvansal dokularda ilaç kalıntısı olmadan üretim yapıl-
masına bağlıdır. Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntılarından 
kaynaklanan endişeler, sadece gelişmiş ve belirli bir kül-
tür seviyesindeki ülkelerde değil, artık gelişmekte olan 
ülkelerde de artmaya başlamıştır. 

2. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Bal; bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının sal-
gılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan 
bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera 
tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle 
birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü 
ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürünü ifade 
eder. Balın ürün özelikleri de Tarım ve Orman Bakan-
lığımızca yayımlanan Bal Tebliği ile belirlenmiştir. Teb-
liğ kapsamında piyasaya sunulan veya insan tüketimi 
amacıyla herhangi bir gıda maddesinde bileşen olarak 
kullanılan balların, tebliğin Ek-1’inde (Ballara Ait Diğer 
Özellikler) yer alan kriterlere (nem, sakkaroz, prolin mik-
tarı, HMF, fruktoz+glukoz, C analizleri vb.) ve aşağıdaki 
özelliklere uygun olması gerekir:

• Bal esas olarak çoğunluğu fruktoz ve glukoz olmak 
üzere farklı şekerlerden, organik bileşiklerden, enzim-

BAL, BALDA KALINTI VE GIDA 
GÜVENiLiRLiĞi ÇALIŞMALARI

Şaban AKPINAR
Gıda ve Yem Şube Müdürü V.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü
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GİRİŞ
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kullanılan balların, tebliğin Ek-1’inde (Ballara Ait Diğer 
Özellikler) yer alan kriterlere (nem, sakkaroz, prolin mik-
tarı, HMF, fruktoz+glukoz, C analizleri vb.) ve aşağıdaki 
özelliklere uygun olması gerekir:

• Bal esas olarak çoğunluğu fruktoz ve glukoz olmak 
üzere farklı şekerlerden, organik bileşiklerden, enzim-

BAL, BALDA KALINTI VE GIDA 
GÜVENiLiRLiĞi ÇALIŞMALARI

Şaban AKPINAR
Gıda ve Yem Şube Müdürü V.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü
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lerden ve polenlerden oluşur. Bala gıda katkı maddeleri 
de dâhil olmak üzere hiçbir gıda bileşeni veya dışarıdan 
hiçbir madde katılmaz. Balın, doğal bileşiminde bulun-
mayan organik ve/veya inorganik maddelerden ari ol-
ması gerekir.

• Fırıncılık balı dışında; bal, bala ait olmayan yabancı 
tat ve kokuya sahip olamaz, balın fermantasyonu baş-
lamış olamaz, asitliği yapay olarak değiştirilmez ve bal 
içerdiği doğal enzimleri parçalayacak veya önemli dü-
zeyde inaktive edilecek şekilde ısıtılmaz.

• Balın tadı ve aroması, balın kaynağına ve üretildi-
ği bitkinin türüne bağlı olarak değişmekle birlikte, balın 
kendine özgü koku ve tada sahip olması gerekir.

• Balın rengi su beyazından koyu amber renge kadar 
değişebilir. Salgı balının renginin pfund skalasına göre 
en az 60 olması gerekir.

• Balın kıvamı akışkan, viskoz, kısmen veya tamamen 
kristalize olabilir.

• Etiketinde balın kaynağını aldığı çiçek, bitki, bölge 
veya coğrafya belirtilen ballara filtre edilmiş bal ilave edi-
lemez.

• Etiketinde botanik kaynağı belirtilen ballarda, balla-
rın bu özellikleri Ek-2’de (Botanik Kaynağı Belirtilen Mini-
mum Polen İçerikleri) verilen polen oranları ile uyumlu 
olur.

• Petekli ballarda, peteğin en az % 80’inin sırlanmış 
olması gerekir.

• Temel petekte balmumunun doğal yapısında bu-

lunmayan parafin, serezin, iç yağı, reçine, oksalik asit 
gibi organik maddeler ile ağartıcı maddeler gibi inorga-
nik maddeler bulunamaz. Ayrıca bir gram petekte Ame-
rikan Yavru Çürüklüğü etkeni Paenibacillus larvae spor 
ve vejetatif formu ile Nosemosis etkenleri Nosema apis 
ve Nosema ceranae sporları bulunamaz.

• Karakovan balı ve doğal petekli ballar süzme bal 
olarak piyasaya arz edilemez.

• Karakovan balı ve doğal petekli bal adıyla piyasaya 
arz edilecek ballarda, peteğin parçalanmaması ve süz-
me bal ilave edilmemesi gerekir.

• Bala hiçbir katkı maddesi, aroma verici ve aroma 
verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri katılamaz

Taşıma ve depolama: Ballar paketleme/dolum nok-
tasından tüketiciye ulaştırılana kadar tüm aşamalarda 
temiz ve kuru yerlerde, kokulardan ari biçimde, doğru-
dan güneş ışığından korunacak ve 25 °C’yi aşmayacak 
şekilde muhafaza edilir.                                          

3. BAL ve BALLA İLGİLİ TEHLİKELER

3.1. Biyolojik Tehlikeler 

Balda düşük miktarlarda ve çok az çeşitte mikroor-
ganizmaya rastlanır. Balda genel olarak görülen mik-
roorganizmalar mayalar ve spor oluşturan bakterilerdir 
(Clostridium botulinum). Mikroorganizmalar gıdalara 
birincil ve ikincil kaynaklardan girerler. Bala bulaşanların 
birincil kaynakları polen, bal arısının sindirim sistemi, toz, 
hava, süzme ve paketleme sırasında gıda ile temas eden 



yüzeyler, çapraz bulaşma (hayvan ve hayvan ürünleri), 
ekipman ve personeldir (deri enfeksiyonu, hapşırma, 
dışkıdan bulaşma). Zemin, duvarlar ve çatı gibi bina da 
mikrop kaynağıdır. Toprak ve çiçekler baldaki mayanın 
başlıca kaynakları olabilir.

3.1.1. Clostridium botulinum (C.botulinum)

Aslında balın doğal yapısı da içerisinde organizma 
yaşamasına çoğu zaman izin vermez. Çünkü bal çok 
düşük su aktivitesi nedeniyle mikroorganizmaların yaşa-
ması ve gelişmesi için elverişli bir ortam değildir. Baldaki 
C.botulinum sporları, bir yaşın altındaki bebekler dışında 
insanlar için sorun teşkil etmemektedir. Ancak bir yaşın 
altındaki bebeklerde, bağışıklık sistemi ve bağırsak florası 
tam gelişmediğinden dolayı “bebek botulizmi” denilen 
hastalığa neden olabilmektedir. Bu nedenle bir yaşın al-
tındaki bebeklere bal yedirilmesi tavsiye edilmez.

   3.1.2. Mayalar

Mayalar fermantasyona neden oldukları için bal sek-
töründe önemli bir kalite problemi teşkil ederler. Balın 
bozulması fermantasyonla gerçekleşir.  Fermantasyon, 
balda bulunan mayaların, yine balda bulunan şekerle-
ri enerji kaynağı olarak kullanarak çoğalmaları sonucu 
meydana gelen bir durumdur. Mayaların faaliyeti esna-
sında balın aroma ve lezzetini bozan pek çok madde de 
oluşur. Mayalar çiçeklerde bulunur ve bala nektarla bu-
laşır. Pek çoğu nektarın bala dönüştürülmesi esnasında 
ölür ama hayatta kalan birkaç maya şartlar uygun oldu-
ğunda gelişerek balı fermente eder. Balın fermente olma 
ihtimali nem oranı ve içerdiği maya sayısı ile ilişkilidir. 
Nem oranı % 20’nin üzerinde olan ballarda fermantas-
yon riski yüksektir. 

3.2. Kimyasal Tehlikeler

Balla ilgili kimyasal tehlikeler, kalıntılar ve bulaşanlar 
olmak üzere iki grupta incelenebilir. Balda kalıntı soru-
nu, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede bazı bitki 
koruma ürünleri ve veteriner ilaçlarının (antibiyotikle-
rin vb.) kullanımı neticesinde ortaya çıkmıştır. Arıcıların 
petek saklamada ve arı hastalıklarına veya zararlılarına 
karşı kullandıkları veteriner ilaçları ve bitki koruma ürün-
lerinin kalıntılarının balda, MRL değerlerinin üzerindeki 
seviyelerde bulunma riski vardır. Ayrıca bala teneke, am-
balaj kapları, alet, ekipman, hatlar vb. kaynaklardan da 
ağır metal, boya gibi toksik kimyasalların bulaşma riski 
de söz konusudur. Tablo 1’de balda ortaya çıkabilecek 
kimyasal tehlikelere ait örnekler verilmiştir.

Balın kimyasal yapısı (balda bulunan şekerler, enzim-
ler, asitler vb. maddelerin miktarları ve yapıları) zamanla, 
muhafaza ve depolama sırasında veya bala uygulanan 
işlemlerle değişebilmektedir.

3.3. Fiziksel tehlikeler

Fiziksel tehlikeler ambalaj malzemesinden, alet, ekip-
mandan veya dış ortamdan bala bulaşabilecek yaban-
cı maddeler olup tüketici açısından risk arz etmektedir. 
Tüketicinin yabancı maddeyi yutması durumunda bo-
zulma, yaralanma ya da benzer başka sağlık problemleri 
ortaya çıkabilir. Fiziksel tehlikeler genellikle tüketici şikâ-
yeti olarak gözlenir. Bunun nedeni de, şeffaf bal kavano-
zunda hemen fark ediliyor olması ve tanımlanabilmesi-
dir. Tablo 2’de balda rastlanabilecek fiziksel tehlikelere ait 
örnekler verilmiştir.
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toksik kimyasalların bulaşma riski de söz konusudur. Tablo 1’de balda ortaya çıkabilecek kimyasal 
tehlikelere ait örnekler verilmiştir. 

Tablo 1. Balla ilgili kimyasal tehlikeler 
Kaynak Tehlike 

Bal, petek Veteriner ilaçları kalıntıları, naftalin ve bitki koruma ürünleri 
 
Ambalaj 

Farklı amaçlar için kullanılmış teneke ve varillerin iç yüzeyindeki boya, 
kaplama maddelerinden kaynaklanan kimyasal tehlikeler, laksız 
tenekelerin kullanımıyla kimyasal maddenin ürüne karışması (ağır 
metaller; kurşun, çinko, arsenik) 

Metal kapaklar İç kaplama ya da contasından kaynaklanan kimyasal tehlikeler. 
Bakım için kullanılan kimyasallar 
(makine yağı, boya vb.)  

 
Bakım sonrası makine, alet, ekipmandan bulaşma tehlikesi. 

Temizleme kimyasalları 
(Kostik soda) 

Ürünlere temas eden yüzeylerde temizlik maddesi kalıntılarının kalması ve 
ürüne bulaşması 

Temizleme suyundan gelebilecek 
kimyasallar 

Ürünlere temas eden yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan suda bulunan 
kalıntıların ürüne bulaşması 

Balın kimyasal yapısı (balda bulunan şekerler, enzimler, asitler vb. maddelerin miktarları ve 
yapıları) zamanla, muhafaza ve depolama sırasında veya bala uygulanan işlemlerle 
değişebilmektedir. 

3.3. Fiziksel tehlikeler 
Fiziksel tehlikeler ambalaj malzemesinden, alet, ekipmandan veya dış ortamdan bala 

bulaşabilecek yabancı maddeler olup tüketici açısından risk arz etmektedir. Tüketicinin yabancı 
maddeyi yutması durumunda bozulma, yaralanma ya da benzer başka sağlık problemleri ortaya 
çıkabilir. Fiziksel tehlikeler genellikle tüketici şikâyeti olarak gözlenir. Bunun nedeni de, şeffaf bal 
kavanozunda hemen fark ediliyor olması ve tanımlanabilmesidir. Tablo 2’de balda rastlanabilecek 
fiziksel tehlikelere ait örnekler verilmiştir. 

Tablo 2. Balda ortaya çıkabilecek fiziksel tehlikeler 
 

Malzeme / İşlem Aşaması Tehlike 
Cam kavanozlar Ürün ya da ham balda kırık cam kavanoz parçaları bulunabilir. 
Metal kapaklar Metal parça içerebilir. Koparak ürün içerisine düşebilir. 
Metal olmayan Ham bal odun, taş vb. parçalar içerebilir. 
Metal kaplar (Teneke, varil)  Metal parçalar içerebilir. 
Filtrasyon Filtrenin yırtılması ya da bozulması durumunda ürüne yabancı madde düşme riski 

(arı kalıntıları vb.). 
Dinlendirme / Bekletme Kapağı açık tanka yabancı madde düşme riski. 
 
Isıtma, karıştırma 

Mikser bıçaklarının anormal bir temasından dolayı metal parça oluşması ya da metal-
metal temasından, bozulmadan dolayı oluşabilecek metal parçalar. 

Metal parçaların bakımı  
(Bilemek vb.)  

Matkapla metal temasından dolayı oluşabilecek metal parçalar. 

Cam kavanoz kontrol / Hava 
püskürtme 

Hava basıncı azsa ya da cam kavanoz içerisi iyi kontrol edilmemişse cam parçanın 
kalması. 

Kapama (Cam kavanoz) Kapama sırasında boyun kısmında aşırı zorlamadan dolayı kırılma sonucunda 
oluşacak cam parçaları. 

4. KALINTI VE BALDA BULUNABİLECEK MAKSİMUM KALINTI 
LİMİTLERİ 
Kalıntı; hayvansal kökenli, birincil ürünlere geçen ve halk sağlığına zararlı olabilecek 

farmakolojik tesire sahip maddelerin metabolitlerine veya diğer maddelerin kalıntısına denir. 

Hastalıklara karşı mücadelede yasal olmayan antibiyotik ve pestisitlerin kullanılması, yasal 
olarak kullanılmasına müsaade edilen diğer ilaçların bile çok uzun süreli uygulama, doz aşımı, nektar 
akımı döneminde uygulama (uygulamadan hemen sonra bal hasadı) gibi işlemler sonucunda 
insanların tüketimine sunulan balda arzu edilmeyen bulaşmalar olmaktadır. Ayrıca naftalin de balda 
istenmeyen kalıntıya yol açabilmektedir. Balın bu şekilde bulaşması saf, doğal ürün özelliğinin 
kaybolmasına ve tüketicilerin ilgisinin azalmasına yol açmaktadır. Balda yaşanan kalıntı sorunu balın 
ihracatını da güçleştirmektedir.   

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de arıcılıkta kullanılan ilaçların arı ürünlerinde, özellikle 
balda maksimum kalıntı miktarları belirlenmiştir. Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla 

Tablo 1. Balla ilgili kimyasal tehlikeler



yüzeyler, çapraz bulaşma (hayvan ve hayvan ürünleri), 
ekipman ve personeldir (deri enfeksiyonu, hapşırma, 
dışkıdan bulaşma). Zemin, duvarlar ve çatı gibi bina da 
mikrop kaynağıdır. Toprak ve çiçekler baldaki mayanın 
başlıca kaynakları olabilir.

3.1.1. Clostridium botulinum (C.botulinum)

Aslında balın doğal yapısı da içerisinde organizma 
yaşamasına çoğu zaman izin vermez. Çünkü bal çok 
düşük su aktivitesi nedeniyle mikroorganizmaların yaşa-
ması ve gelişmesi için elverişli bir ortam değildir. Baldaki 
C.botulinum sporları, bir yaşın altındaki bebekler dışında 
insanlar için sorun teşkil etmemektedir. Ancak bir yaşın 
altındaki bebeklerde, bağışıklık sistemi ve bağırsak florası 
tam gelişmediğinden dolayı “bebek botulizmi” denilen 
hastalığa neden olabilmektedir. Bu nedenle bir yaşın al-
tındaki bebeklere bal yedirilmesi tavsiye edilmez.

   3.1.2. Mayalar

Mayalar fermantasyona neden oldukları için bal sek-
töründe önemli bir kalite problemi teşkil ederler. Balın 
bozulması fermantasyonla gerçekleşir.  Fermantasyon, 
balda bulunan mayaların, yine balda bulunan şekerle-
ri enerji kaynağı olarak kullanarak çoğalmaları sonucu 
meydana gelen bir durumdur. Mayaların faaliyeti esna-
sında balın aroma ve lezzetini bozan pek çok madde de 
oluşur. Mayalar çiçeklerde bulunur ve bala nektarla bu-
laşır. Pek çoğu nektarın bala dönüştürülmesi esnasında 
ölür ama hayatta kalan birkaç maya şartlar uygun oldu-
ğunda gelişerek balı fermente eder. Balın fermente olma 
ihtimali nem oranı ve içerdiği maya sayısı ile ilişkilidir. 
Nem oranı % 20’nin üzerinde olan ballarda fermantas-
yon riski yüksektir. 

3.2. Kimyasal Tehlikeler

Balla ilgili kimyasal tehlikeler, kalıntılar ve bulaşanlar 
olmak üzere iki grupta incelenebilir. Balda kalıntı soru-
nu, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede bazı bitki 
koruma ürünleri ve veteriner ilaçlarının (antibiyotikle-
rin vb.) kullanımı neticesinde ortaya çıkmıştır. Arıcıların 
petek saklamada ve arı hastalıklarına veya zararlılarına 
karşı kullandıkları veteriner ilaçları ve bitki koruma ürün-
lerinin kalıntılarının balda, MRL değerlerinin üzerindeki 
seviyelerde bulunma riski vardır. Ayrıca bala teneke, am-
balaj kapları, alet, ekipman, hatlar vb. kaynaklardan da 
ağır metal, boya gibi toksik kimyasalların bulaşma riski 
de söz konusudur. Tablo 1’de balda ortaya çıkabilecek 
kimyasal tehlikelere ait örnekler verilmiştir.

Balın kimyasal yapısı (balda bulunan şekerler, enzim-
ler, asitler vb. maddelerin miktarları ve yapıları) zamanla, 
muhafaza ve depolama sırasında veya bala uygulanan 
işlemlerle değişebilmektedir.

3.3. Fiziksel tehlikeler

Fiziksel tehlikeler ambalaj malzemesinden, alet, ekip-
mandan veya dış ortamdan bala bulaşabilecek yaban-
cı maddeler olup tüketici açısından risk arz etmektedir. 
Tüketicinin yabancı maddeyi yutması durumunda bo-
zulma, yaralanma ya da benzer başka sağlık problemleri 
ortaya çıkabilir. Fiziksel tehlikeler genellikle tüketici şikâ-
yeti olarak gözlenir. Bunun nedeni de, şeffaf bal kavano-
zunda hemen fark ediliyor olması ve tanımlanabilmesi-
dir. Tablo 2’de balda rastlanabilecek fiziksel tehlikelere ait 
örnekler verilmiştir.
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toksik kimyasalların bulaşma riski de söz konusudur. Tablo 1’de balda ortaya çıkabilecek kimyasal 
tehlikelere ait örnekler verilmiştir. 

Tablo 1. Balla ilgili kimyasal tehlikeler 
Kaynak Tehlike 

Bal, petek Veteriner ilaçları kalıntıları, naftalin ve bitki koruma ürünleri 
 
Ambalaj 

Farklı amaçlar için kullanılmış teneke ve varillerin iç yüzeyindeki boya, 
kaplama maddelerinden kaynaklanan kimyasal tehlikeler, laksız 
tenekelerin kullanımıyla kimyasal maddenin ürüne karışması (ağır 
metaller; kurşun, çinko, arsenik) 

Metal kapaklar İç kaplama ya da contasından kaynaklanan kimyasal tehlikeler. 
Bakım için kullanılan kimyasallar 
(makine yağı, boya vb.)  

 
Bakım sonrası makine, alet, ekipmandan bulaşma tehlikesi. 

Temizleme kimyasalları 
(Kostik soda) 

Ürünlere temas eden yüzeylerde temizlik maddesi kalıntılarının kalması ve 
ürüne bulaşması 

Temizleme suyundan gelebilecek 
kimyasallar 

Ürünlere temas eden yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan suda bulunan 
kalıntıların ürüne bulaşması 

Balın kimyasal yapısı (balda bulunan şekerler, enzimler, asitler vb. maddelerin miktarları ve 
yapıları) zamanla, muhafaza ve depolama sırasında veya bala uygulanan işlemlerle 
değişebilmektedir. 

3.3. Fiziksel tehlikeler 
Fiziksel tehlikeler ambalaj malzemesinden, alet, ekipmandan veya dış ortamdan bala 

bulaşabilecek yabancı maddeler olup tüketici açısından risk arz etmektedir. Tüketicinin yabancı 
maddeyi yutması durumunda bozulma, yaralanma ya da benzer başka sağlık problemleri ortaya 
çıkabilir. Fiziksel tehlikeler genellikle tüketici şikâyeti olarak gözlenir. Bunun nedeni de, şeffaf bal 
kavanozunda hemen fark ediliyor olması ve tanımlanabilmesidir. Tablo 2’de balda rastlanabilecek 
fiziksel tehlikelere ait örnekler verilmiştir. 

Tablo 2. Balda ortaya çıkabilecek fiziksel tehlikeler 
 

Malzeme / İşlem Aşaması Tehlike 
Cam kavanozlar Ürün ya da ham balda kırık cam kavanoz parçaları bulunabilir. 
Metal kapaklar Metal parça içerebilir. Koparak ürün içerisine düşebilir. 
Metal olmayan Ham bal odun, taş vb. parçalar içerebilir. 
Metal kaplar (Teneke, varil)  Metal parçalar içerebilir. 
Filtrasyon Filtrenin yırtılması ya da bozulması durumunda ürüne yabancı madde düşme riski 

(arı kalıntıları vb.). 
Dinlendirme / Bekletme Kapağı açık tanka yabancı madde düşme riski. 
 
Isıtma, karıştırma 

Mikser bıçaklarının anormal bir temasından dolayı metal parça oluşması ya da metal-
metal temasından, bozulmadan dolayı oluşabilecek metal parçalar. 

Metal parçaların bakımı  
(Bilemek vb.)  

Matkapla metal temasından dolayı oluşabilecek metal parçalar. 

Cam kavanoz kontrol / Hava 
püskürtme 

Hava basıncı azsa ya da cam kavanoz içerisi iyi kontrol edilmemişse cam parçanın 
kalması. 

Kapama (Cam kavanoz) Kapama sırasında boyun kısmında aşırı zorlamadan dolayı kırılma sonucunda 
oluşacak cam parçaları. 

4. KALINTI VE BALDA BULUNABİLECEK MAKSİMUM KALINTI 
LİMİTLERİ 
Kalıntı; hayvansal kökenli, birincil ürünlere geçen ve halk sağlığına zararlı olabilecek 

farmakolojik tesire sahip maddelerin metabolitlerine veya diğer maddelerin kalıntısına denir. 

Hastalıklara karşı mücadelede yasal olmayan antibiyotik ve pestisitlerin kullanılması, yasal 
olarak kullanılmasına müsaade edilen diğer ilaçların bile çok uzun süreli uygulama, doz aşımı, nektar 
akımı döneminde uygulama (uygulamadan hemen sonra bal hasadı) gibi işlemler sonucunda 
insanların tüketimine sunulan balda arzu edilmeyen bulaşmalar olmaktadır. Ayrıca naftalin de balda 
istenmeyen kalıntıya yol açabilmektedir. Balın bu şekilde bulaşması saf, doğal ürün özelliğinin 
kaybolmasına ve tüketicilerin ilgisinin azalmasına yol açmaktadır. Balda yaşanan kalıntı sorunu balın 
ihracatını da güçleştirmektedir.   

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de arıcılıkta kullanılan ilaçların arı ürünlerinde, özellikle 
balda maksimum kalıntı miktarları belirlenmiştir. Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla 

Tablo 1. Balla ilgili kimyasal tehlikeler
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toksik kimyasalların bulaşma riski de söz konusudur. Tablo 1’de balda ortaya çıkabilecek kimyasal 
tehlikelere ait örnekler verilmiştir. 

Tablo 1. Balla ilgili kimyasal tehlikeler 
Kaynak Tehlike 

Bal, petek Veteriner ilaçları kalıntıları, naftalin ve bitki koruma ürünleri 
 
Ambalaj 

Farklı amaçlar için kullanılmış teneke ve varillerin iç yüzeyindeki boya, 
kaplama maddelerinden kaynaklanan kimyasal tehlikeler, laksız 
tenekelerin kullanımıyla kimyasal maddenin ürüne karışması (ağır 
metaller; kurşun, çinko, arsenik) 

Metal kapaklar İç kaplama ya da contasından kaynaklanan kimyasal tehlikeler. 
Bakım için kullanılan kimyasallar 
(makine yağı, boya vb.)  

 
Bakım sonrası makine, alet, ekipmandan bulaşma tehlikesi. 

Temizleme kimyasalları 
(Kostik soda) 

Ürünlere temas eden yüzeylerde temizlik maddesi kalıntılarının kalması ve 
ürüne bulaşması 

Temizleme suyundan gelebilecek 
kimyasallar 

Ürünlere temas eden yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan suda bulunan 
kalıntıların ürüne bulaşması 

Balın kimyasal yapısı (balda bulunan şekerler, enzimler, asitler vb. maddelerin miktarları ve 
yapıları) zamanla, muhafaza ve depolama sırasında veya bala uygulanan işlemlerle 
değişebilmektedir. 

3.3. Fiziksel tehlikeler 
Fiziksel tehlikeler ambalaj malzemesinden, alet, ekipmandan veya dış ortamdan bala 

bulaşabilecek yabancı maddeler olup tüketici açısından risk arz etmektedir. Tüketicinin yabancı 
maddeyi yutması durumunda bozulma, yaralanma ya da benzer başka sağlık problemleri ortaya 
çıkabilir. Fiziksel tehlikeler genellikle tüketici şikâyeti olarak gözlenir. Bunun nedeni de, şeffaf bal 
kavanozunda hemen fark ediliyor olması ve tanımlanabilmesidir. Tablo 2’de balda rastlanabilecek 
fiziksel tehlikelere ait örnekler verilmiştir. 

Tablo 2. Balda ortaya çıkabilecek fiziksel tehlikeler 
 

Malzeme / İşlem Aşaması Tehlike 
Cam kavanozlar Ürün ya da ham balda kırık cam kavanoz parçaları bulunabilir. 
Metal kapaklar Metal parça içerebilir. Koparak ürün içerisine düşebilir. 
Metal olmayan Ham bal odun, taş vb. parçalar içerebilir. 
Metal kaplar (Teneke, varil)  Metal parçalar içerebilir. 
Filtrasyon Filtrenin yırtılması ya da bozulması durumunda ürüne yabancı madde düşme riski 

(arı kalıntıları vb.). 
Dinlendirme / Bekletme Kapağı açık tanka yabancı madde düşme riski. 
 
Isıtma, karıştırma 

Mikser bıçaklarının anormal bir temasından dolayı metal parça oluşması ya da metal-
metal temasından, bozulmadan dolayı oluşabilecek metal parçalar. 

Metal parçaların bakımı  
(Bilemek vb.)  

Matkapla metal temasından dolayı oluşabilecek metal parçalar. 

Cam kavanoz kontrol / Hava 
püskürtme 

Hava basıncı azsa ya da cam kavanoz içerisi iyi kontrol edilmemişse cam parçanın 
kalması. 

Kapama (Cam kavanoz) Kapama sırasında boyun kısmında aşırı zorlamadan dolayı kırılma sonucunda 
oluşacak cam parçaları. 

4. KALINTI VE BALDA BULUNABİLECEK MAKSİMUM KALINTI 
LİMİTLERİ 
Kalıntı; hayvansal kökenli, birincil ürünlere geçen ve halk sağlığına zararlı olabilecek 

farmakolojik tesire sahip maddelerin metabolitlerine veya diğer maddelerin kalıntısına denir. 

Hastalıklara karşı mücadelede yasal olmayan antibiyotik ve pestisitlerin kullanılması, yasal 
olarak kullanılmasına müsaade edilen diğer ilaçların bile çok uzun süreli uygulama, doz aşımı, nektar 
akımı döneminde uygulama (uygulamadan hemen sonra bal hasadı) gibi işlemler sonucunda 
insanların tüketimine sunulan balda arzu edilmeyen bulaşmalar olmaktadır. Ayrıca naftalin de balda 
istenmeyen kalıntıya yol açabilmektedir. Balın bu şekilde bulaşması saf, doğal ürün özelliğinin 
kaybolmasına ve tüketicilerin ilgisinin azalmasına yol açmaktadır. Balda yaşanan kalıntı sorunu balın 
ihracatını da güçleştirmektedir.   

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de arıcılıkta kullanılan ilaçların arı ürünlerinde, özellikle 
balda maksimum kalıntı miktarları belirlenmiştir. Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla 

Tablo 2. Balda ortaya çıkabilecek fiziksel tehlikeler

4. KALINTI VE BALDA BULUNABİLECEK 
MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ

Kalıntı; hayvansal kökenli, birincil ürünlere geçen ve 
halk sağlığına zararlı olabilecek farmakolojik tesire sahip 
maddelerin metabolitlerine veya diğer maddelerin ka-
lıntısına denir.

Hastalıklara karşı mücadelede yasal olmayan anti-
biyotik ve pestisitlerin kullanılması, yasal olarak kulla-
nılmasına müsaade edilen diğer ilaçların bile çok uzun 
süreli uygulama, doz aşımı, nektar akımı döneminde 
uygulama (uygulamadan hemen sonra bal hasadı) gibi 
işlemler sonucunda insanların tüketimine sunulan balda 
arzu edilmeyen bulaşmalar olmaktadır. Ayrıca naftalin 
de balda istenmeyen kalıntıya yol açabilmektedir. Balın 
bu şekilde bulaşması saf, doğal ürün özelliğinin kaybol-
masına ve tüketicilerin ilgisinin azalmasına yol açmak-
tadır. Balda yaşanan kalıntı sorunu balın ihracatını da 
güçleştirmektedir.  

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de arıcılıkta 
kullanılan ilaçların arı ürünlerinde, özellikle balda mak-
simum kalıntı miktarları belirlenmiştir. Gıda güvenilirli-
ğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda buluna-
bilecek veteriner ilaçlarına ait bilimsel ve teknik olarak 
tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif mad-
delerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri-
nin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Türk Gıda Kodeksi 
Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif 
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limit-
leri Yönetmeliği 07.03.2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik-
le; gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal 
gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait bilimsel 
ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farma-
kolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum 
kalıntı limitleri belirlenmiştir. Bu limitlerin uygun olması 
veya olmaması, ürünlerin iç ve dış pazarlaması açısın-
dan da önemlidir. Aksi durumda balda kalıntısı tespit 
edilirse 5996 sayılı Kanun gereğince idari para cezası ve 
idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bal arılarında mikroplardan (bakterilerden) ileri gelen 
hastalıklar (Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru 
Çürüklüğü, Septisemi), mantarlardan (Fungus) ileri ge-
len hastalıklar (Kireç hastalığı, Taş hastalığı) ve virüsler-

den ileri gelen hastalıklar (Tulumsu Yavru Çürüklüğü, 
Kronik Arı Felci Hastalığı) için kullanımına izin verilmiş 
ilaç etkin maddesi bulunmadığından ruhsatlı bir müs-
tahzar da (ilaç, preparat) yoktur.   

“Nosemosis” yaygın bir arı hastalığıdır. Sadece Fuma-
gillin bu hastalıktan korunmada oldukça önemli bir aktif 
madde olup alternatifi yoktur. Fumagillin, hastalığa karşı 
korumada çok önemli bir aktif maddedir. Bu nedenle, 
fumagillin halen Türkiye’de ruhsatlıdır. Bununla birlikte, 
Türkiye’de fumagillin’in lisansı, bal üretiminin olmadığı 
dönemlerde arılarda Nosemosise karşı kullanım için-
dir. Fumagillin, 2003 yılından beri ulusal kalıntı izleme 
programı kapsamında balda aranmaktadır ve bu güne 
kadar pozitif sonuçla karşılaşılmamıştır. Fumagillin için 
Türk Gıda Kodeksinde MRL değeri bulunmadığından, 
“maddenin varlığının teyidi” yasal işlem başlatma karar 
limitidir. Bu nedenle, sadece izin verilen türlerde ve dö-
nemlerde kullanılmasına izin verilmektedir. İzin verilen 
türlerde kullanılması durumunda da, yasal kalıntı arınma 
süresini tamamlamadan gıda değeri olan ürünlerin gıda 
olarak kullanımı yasaklanmıştır. 

Avrupa Birliği, onaylanmış birtakım anti-varroa ilaç-
larının dışındaki hiç bir ilacın arıcılıkta kullanımına izin 
vermemektedir. Dolayısıyla AB’de lisanslı olan bu ilaçla-
rın dışındaki hiçbir ilaç için belirlenmiş Maksimum Ka-
lıntı Limitleri (MRL) yoktur ve kalıntılarının balda ve diğer 
arıcılık ürünlerinde bulunmasına müsaade edilmemek-
tedir. AB’ye bal ihracatı yapan ülkelerin ürünlerinde sü-
rekli olarak kalıntı problemi yaşanması halinde, AB bu 
ülkeyi listesinden çıkarmakta ve bu ülkeden AB’ye bal 
ihracatını yasaklamaktadır. 

Ballarda zirai ilaç kalıntıları başlıca iki yoldan kaynak-
lanır. Bunlardan ilki arı hastalıklarının sağaltımı amacıyla 
kovanda ilaç uygulanmasıdır. İlaç kalıntısının diğer ne-
deni zirai mücadelede kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar işçi 
arıların balın ham maddesi olan bitki özlerini emmesi ile 
arılar tarafından alınıp kovana getirilir. Gerek ülkemizde 
gerekse Dünyada bal arıları pestisitlerden etkilenen en 
önemli böcek türlerinden birisini oluşturmaktadır. Pesti-
sitlerin yoğun ve bilinçsiz kullanılmaları sonucunda her 
yıl binlerce kovan zarara uğramaktadır.

Bal Tebliği kapsamında yer alan ürünlerde buluna-
bilecek pestisit kalıntı miktarları için, Türk Gıda Kodeksi 
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde 
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yer alan hükümler uygulanır. Balda günümüze kadar ya-
pılan çalışmalarda bulunan pestisit kalıntıları insan sağlı-
ğı için akut nitelikli bir sorun oluşturmamıştır.

Ağır Metaller: Bal arıları nektar ve salgı toplama sıra-
sında çok geniş yüzeylerle temas ederler. Ağır metallerle 
kirlenmiş yüzeylere temas eden arılar bu kirlilikleri kova-
na ve ürünlerine taşırlar. Ağır metaller atmosferden arı-
ların kılları üzerinde taşınabildiği gibi; polen, su, nektar 
veya salgı balları ile de kovana taşınabilmektedir. Metal-
ler için kabul edilen bir MRL değeri yoktur. Ağır metalle-
rin zararlı etkilerinden korunmak için arılık yeri seçilirken 
ana yollardan ve sanayi tesislerinden uzak yerler tercih 
edilmelidir.

Arıcılıkta kullanılan ve bal ile temas eden tüm alet-
lerin bala kalıntı bırakmayan maddelerden seçilmesine 
özen gösterilmelidir. Gıda ile Temas Eden Madde ve 
Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üre-
tim Uygulamalarına Dair Yönetmelik gereğince işletme 
kayıt belgesi bulunan, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas 
Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak üretilmiş madde ve malze-
meler kullanılmalıdır.

5. ULUSAL KALINTI İZLEME PLANLARI 

Gıda ve ürünlerinin küreselleşmesi, gıda güvenilir-
liğinin sıkı kontrolünün sağlanmasının daha önce hiç 
olmadığı kadar gerekli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gıda gü-
venilirliğini sağlamaya yönelik etkin ve yeterli gıda de-
netimi sağlayan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ça-
lışmaları sürdürülmektedir. Canlı hayvan ve hayvansal 
ürünlerde gıda güvenilirliğinin sağlanabilmesi için insan 
sağlığına zararlı olabilecek belirli maddeler ve bunların 
varlığının araştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda Ta-
rım ve Orman Bakanlığı tarafından kalıntı izleme planları 
hazırlanmaktadır. Türkiye’de ilk olarak 1998 yılında yetiş-
tiricilik yolu ile elde edilen su ürünlerinde kalıntı izleme 
planları uygulanmaya başlanmıştır. Kalıntı izleme plan-
ları, gıda değeri olan canlı hayvan ve hayvansal birin-
cil gıdalarda gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik 
olarak yıllık bazda yürütülen izleme ve denetim prog-
ramlarıdır. Ulusal Kalıntı İzleme Planı, kanatlı hayvan et-
leri ile kırmızı eti, su ürünleri-yetiştiricilik ürünlerini, çiğ 

süt, yumurta ve balı kapsar. Numuneler, çiftliklerden ve/
veya birincil ürün tesislerinden canlı hayvanlardan ve/
veya hayvansal ürünlerden alınır.

Ulusal Kalıntı İzleme Planı, hayvan türlerine göre be-
lirlenen madde ve ürün grupları ile bu maddelerin ka-
lıntılarının varlığının tespiti için alınacak önlemleri içerir. 
Bu programların uygulamasında AB mevzuatı (96/23/EC 
ve 96/22/EC sayılı Konsey Direktifleri ile 98/179/EC sayılı 
Konsey Kararı) ile uyumlaştırılması tamamlanmış Türk 
Gıda Mevzuatı dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, ulusal kalıntı kontrolü “Canlı Hayvan-
lar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunla-
rın Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair 
Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe bağlı “Canlı Hayvan ve 
Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi”nde belir-
tilen kurallara göre hazırlanan ulusal kalıntı izleme planı 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

1996 yılında, AB’nin 96/23/EC Direktifi ile üye ülkeler-
de zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 96/23/EC 
Direktifi, ilk olarak kırmızı ete yönelik olarak hazırlanmış 
olup daha sonra Avrupa Birliği Komisyon Kararları ile di-
ğer hayvansal gıdaları da kapsamıştır. Bu direktife göre, 
hayvansal gıda ihracatı yapan ülkelerin ihraç ettikleri 
ürünler için kalıntı izleme planları hazırlamaları ve AB 
Komisyonu’na sunmaları gerekmektedir. 

AB, 2000 yılında 2000/159/EC sayılı Kararı yayınlaya-
rak o tarih itibariyle AB’ye ihracat yapan ülkeleri kalıntı 
izleme planlarına bakmaksızın, AB’ye ihracatı güvenli 
kabul edilen üçüncü ülkeler listesine eklemiştir. Bu karar 
ile üçüncü ülkelere, kalıntı izleme planlarını AB Komis-
yonuna onaylatma zorunluluğu olduğu duyurulmuştur. 
Ülkemiz kanatlı eti, süt, bal, su ürünleri ve bağırsak kılı-
fında üçüncü ülkeler listesine alınmıştır. Bu listeler za-
manla uluslararası ticarette kullanılan önemli bir belge-
ye dönüşmüştür. 

6. BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞE SIKI KONTROL

5996 sayılı Kanun ile bal dahil tüm gıdalarda taklit ve 
tağşiş (ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin 
değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzua-
ta aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi 
veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o mad-

Tablo 3. Arıcılık ürünlerinde kalıntı limitleri
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yer alan hükümler uygulanır. Balda günümüze kadar ya-
pılan çalışmalarda bulunan pestisit kalıntıları insan sağlı-
ğı için akut nitelikli bir sorun oluşturmamıştır.

Ağır Metaller: Bal arıları nektar ve salgı toplama sıra-
sında çok geniş yüzeylerle temas ederler. Ağır metallerle 
kirlenmiş yüzeylere temas eden arılar bu kirlilikleri kova-
na ve ürünlerine taşırlar. Ağır metaller atmosferden arı-
ların kılları üzerinde taşınabildiği gibi; polen, su, nektar 
veya salgı balları ile de kovana taşınabilmektedir. Metal-
ler için kabul edilen bir MRL değeri yoktur. Ağır metalle-
rin zararlı etkilerinden korunmak için arılık yeri seçilirken 
ana yollardan ve sanayi tesislerinden uzak yerler tercih 
edilmelidir.

Arıcılıkta kullanılan ve bal ile temas eden tüm alet-
lerin bala kalıntı bırakmayan maddelerden seçilmesine 
özen gösterilmelidir. Gıda ile Temas Eden Madde ve 
Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üre-
tim Uygulamalarına Dair Yönetmelik gereğince işletme 
kayıt belgesi bulunan, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas 
Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak üretilmiş madde ve malze-
meler kullanılmalıdır.

5. ULUSAL KALINTI İZLEME PLANLARI 

Gıda ve ürünlerinin küreselleşmesi, gıda güvenilir-
liğinin sıkı kontrolünün sağlanmasının daha önce hiç 
olmadığı kadar gerekli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gıda gü-
venilirliğini sağlamaya yönelik etkin ve yeterli gıda de-
netimi sağlayan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ça-
lışmaları sürdürülmektedir. Canlı hayvan ve hayvansal 
ürünlerde gıda güvenilirliğinin sağlanabilmesi için insan 
sağlığına zararlı olabilecek belirli maddeler ve bunların 
varlığının araştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda Ta-
rım ve Orman Bakanlığı tarafından kalıntı izleme planları 
hazırlanmaktadır. Türkiye’de ilk olarak 1998 yılında yetiş-
tiricilik yolu ile elde edilen su ürünlerinde kalıntı izleme 
planları uygulanmaya başlanmıştır. Kalıntı izleme plan-
ları, gıda değeri olan canlı hayvan ve hayvansal birin-
cil gıdalarda gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik 
olarak yıllık bazda yürütülen izleme ve denetim prog-
ramlarıdır. Ulusal Kalıntı İzleme Planı, kanatlı hayvan et-
leri ile kırmızı eti, su ürünleri-yetiştiricilik ürünlerini, çiğ 

süt, yumurta ve balı kapsar. Numuneler, çiftliklerden ve/
veya birincil ürün tesislerinden canlı hayvanlardan ve/
veya hayvansal ürünlerden alınır.

Ulusal Kalıntı İzleme Planı, hayvan türlerine göre be-
lirlenen madde ve ürün grupları ile bu maddelerin ka-
lıntılarının varlığının tespiti için alınacak önlemleri içerir. 
Bu programların uygulamasında AB mevzuatı (96/23/EC 
ve 96/22/EC sayılı Konsey Direktifleri ile 98/179/EC sayılı 
Konsey Kararı) ile uyumlaştırılması tamamlanmış Türk 
Gıda Mevzuatı dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, ulusal kalıntı kontrolü “Canlı Hayvan-
lar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunla-
rın Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair 
Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe bağlı “Canlı Hayvan ve 
Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi”nde belir-
tilen kurallara göre hazırlanan ulusal kalıntı izleme planı 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

1996 yılında, AB’nin 96/23/EC Direktifi ile üye ülkeler-
de zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 96/23/EC 
Direktifi, ilk olarak kırmızı ete yönelik olarak hazırlanmış 
olup daha sonra Avrupa Birliği Komisyon Kararları ile di-
ğer hayvansal gıdaları da kapsamıştır. Bu direktife göre, 
hayvansal gıda ihracatı yapan ülkelerin ihraç ettikleri 
ürünler için kalıntı izleme planları hazırlamaları ve AB 
Komisyonu’na sunmaları gerekmektedir. 

AB, 2000 yılında 2000/159/EC sayılı Kararı yayınlaya-
rak o tarih itibariyle AB’ye ihracat yapan ülkeleri kalıntı 
izleme planlarına bakmaksızın, AB’ye ihracatı güvenli 
kabul edilen üçüncü ülkeler listesine eklemiştir. Bu karar 
ile üçüncü ülkelere, kalıntı izleme planlarını AB Komis-
yonuna onaylatma zorunluluğu olduğu duyurulmuştur. 
Ülkemiz kanatlı eti, süt, bal, su ürünleri ve bağırsak kılı-
fında üçüncü ülkeler listesine alınmıştır. Bu listeler za-
manla uluslararası ticarette kullanılan önemli bir belge-
ye dönüşmüştür. 

6. BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞE SIKI KONTROL

5996 sayılı Kanun ile bal dahil tüm gıdalarda taklit ve 
tağşiş (ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin 
değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzua-
ta aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi 
veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o mad-

Tablo 3. Arıcılık ürünlerinde kalıntı limitleri
de yerine aynı maddeymiş gibi katıl-
ması) yasaklanmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığımız-
ca, balda taklit ve tağşişin önlenmesi, 
haksız rekabetin oluşmaması, tüketici 
sağlığının korunması ve gıda güvenilir-
liğinin sağlanması için yapılan denetim 
ve numune alma çalışmaları devam et-
mektedir. Taklit ve tağşişe açık bir ürün 
olan balda denetim çalışmaları bal pa-
ketleme/dolum işyerlerinin denetimi ve 
numune alınması, gıda satış işyerlerinin 
denetlenmesi ve numune alınması şek-
linde yürütülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı yap-
tığı kontroller sonucunda sahip ol-
duğu bilgileri, 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu’nun 31/6., Gıda ve Yemin 
Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 
8. maddeleri gereğince; laboratuvar 
sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı 
kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal 
eden firmanın adı, ürün adı, markası, 
parti ve/veya seri numarasını Bakanlık 
resmi internet sitesinde kamuoyunun 
bilgisine sunabileceği hükmü yer al-
maktadır.  Bu kapsamda taklit ve tağşiş 
yapıldığı kesinleşen ürünler belirli dö-
nemlerde kamuoyunun bilgisine su-
nulmaktadır. Ayrıca 5996 sayılı Kanun-
da yapılan değişiklikle taklit ve tağşişle 
ilgili cezalar da ağırlaştırılmıştır.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 
ile; aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şu-
rup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle 
bal izlenimi veren ürünler üretilmesi yasaklanmıştır. Bal 
aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, 
yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ürettikleri ürünler 
31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasada bulunamaya-
caktır. 

7.  SONUÇ

Görüldüğü üzere arıcılıktaki kalıntının asıl nedeni, 
çevresel etkilerden çok arıcılık sırasında yapılan yanlış 
uygulamalardır. Arıcının biraz daha dikkatli olmasıyla 
bu kalıntıların birçoğu önlenebilir. Baldaki kalıntının en 
büyük nedeni antibiyotiklerdir. Arı ürünlerinden olan bal 
üretildikten sonra herhangi bir kimyasal işleme tabi tu-
tulmadan insan tüketimine sunulmaktadır.

Gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları; tüketici sağlı-
ğı ve refahı, hayvan refahı,  ülke ekonomisi ve ulusla-
rarası boyutu olan bir husustur. İlaç kullanıldığı sürece 
hayvansal kaynaklı gıdalarda ilaç kalıntıları bulunacaktır; 
önemli olan kalıntıların sıklığını ve düzeyini kontrol al-
tında tutmaktır. Gıdalarda bulunmasına izin verilen mik-
tarın üzerindeki kalıntılar toksikolojik yönden tüketiciler 
için potansiyel tehlike oluştururlar. Bu nedenle Tarım ve 
Orman Bakanlığınca arı hastalık ve zararlıları için ruh-
satlandırılmış ilaçlarla, veteriner hekim reçetesi doğrul-
tusunda uygun zaman ve uygun dozda yasal mücadele 
yapılmalıdır. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı, kalıntı so-
rununa sebep olmanın yanı sıra arıların bağışıklık siste-
mini zayıflatmakta ve hastalık yapıcı bakterilerin antibi-

yotiklere direnç kazanmasına sebep olmaktadır. Ruhsatlı 
arı ilaç ve antibiyotikleri bal hasadından sonra en geç 
sonbaharda veya en erken ilkbaharda kullanılmalıdır.

Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve 
yem ile ilgili faaliyet gösteren işletmeciler, kendi faaliyet 
alanının her aşamasında 5996 sayılı Kanunda belirtilen 
şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.

Arıcılar ve tüm sektör paydaşları bütün arı ürünleri-
nin doğal yapısını korumalıdırlar. Başta bal olmak üze-
re, tüm arı ürünlerinin değerli ve yararlı olabilmesi için, 
bu ürünlerin kalıntı içermemesi gerekmektedir. Arıcının, 
yasal ve uygun olmayan pestisit ve antibiyotik kullanımı 
ile kalıntı içeren balı ve diğer arı ürünlerini üretmemesi 
birinci derecede yasal sorumluluğudur. 
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Emeğinle, çabanla sahibisin bu yurdun,
Tohum olup, toprağa kendi sancını vurdun!
Kara yerin karnından ne güneşler doğurdun,
Sen, analar anası, Anadolu kadını!

ANADOLU KADINI
Senden alır türküler ezgisini, tadını;
Sen, analar anası, Anadolu kadını,
Yurt aşkına, dillere destan ettin adını,
Sen, analar anası, Anadolu kadını!

Ya er meydanlarında balta-satır baştasın,
Ya dört mevsim azıkla, sabanla savaştasın;
Harman oldun, un oldun, ekmektesin, aştasın,
Sen, analar anası, Anadolu kadını! 

Bekir Sıtkı ERDOĞAN
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5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun idari para 
cezası başlıklı 17. maddesinin 7. fıkrasında, “idari para 
cezalarının yeniden değerleme oranında arttırılarak 
uygulanacağı hükmü” yer almaktadır. Yeniden 
Değerleme Oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
2020 yılı için % 9,11 olarak tespit edilmiştir. 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 4733 
sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,  5262 
sayılı Organik Tarım Kanunu gibi kanunlardaki idari 
para cezaları miktarları 2020 yılında uygulanan 
miktarlar üzerinden 2021 yılı içerisinde  %  9,11 
oranında artırılarak uygulanacaktır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ; % 9,11

COVID-19’un 
Bitkisel Yağ 
Sektörüne 
Etkileri
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