
GIDA
G Ü V E N L İ Ğ İO

RD
U

’D
A

Yıl: 16  Sayı: 40 Temmuz- Aralık 2022

24 Dünya Sofralarında Türk Unu Var

04 Gıdada Bilgi Kirliliği ve Gıda Sektörüne Etkisi

18 Dünya ve Türkiye’de Makarna Sektörü



İ ç i n d e k i l e rİçindekiler

12

01

08
Gıdalarda Dirençli 
Nişasta Kaynakları ve 
Faydaları

Gıda Güvenliği
ve Etik

Konaklama 
Sektöründe 
Gıda İsrafı

35

24

42
Güvenilir Gıdanın
Anahtarı Etiket

Gıda İşletmelerinde 
Zararlılarla Mücadele

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü
Yayın Organıdır.

Yıl: 16 Sayı: 40
Temmuz - Aralık 2022

Sahibi
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ordu İl Müdürlüğü Adına
Kemal YILMAZ
İl Müdürü

Yazı İşleri Müdürü
Şaban AKPINAR
Gıda ve Yem Şube Müdürü V.

Dergide hukuki sorumluluklar yazarlara aittir.
Derginin ismi kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Akyazı Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. 
52200 - Altınordu/ORDU

Tel : 0 452 233 95 30
Faks : 0 452 233 95 39

ordu.tarimorman.gov.tr
52.gidayem@tarimorman.gov.tr

ISSN-2147 - 2947

Yayına Hazırlayanlar

Şaban AKPINAR
Ziraat Mühendisi

Pınar ORAL
Gıda Mühendisi

Merve Nur OĞURLU
Gıda Yüksek Mühendisi

Gamze YILDIZ
Gıda Mühendisi

Grafik Tasarım
Serkan ŞAHİN

Dünya Sofralarında
Türk Unu Var

18
Dünya ve Türkiye’de 
Makarna Sektörü

Gıdada Bilgi 
Kirliliği ve Gıda 
Sektörüne 
Etkisi

04



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VEN
LİĞ

İ

1

O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VEN
LİĞ

İ

1

GIDA GÜVENLİĞİGIDA GÜVENLİĞİ
VE ETİKVE ETİK

Beslenme, üretken olarak hayatı sürdürebilmek 
açısından birincil fizyolojik gereksinimdir. Yeterli, 
besleyici ve güvenli gıdaya ulaşılması bir insan hak-
kı olarak tanımlanmaktadır. Beslenme ile ilgili birincil 
sorun gıda güvencesidir. Gıda güvencesi; tüm hane 
halkı üyelerinin fiziksel ve ekonomik olarak yeterli gı-
daya ulaşmasının yanında güvenilir, kaliteli, sağlıklı 
beslenme alışkanlığını geliştirecek gıdaları satın alma 
ve tüketme hakkına sahip olmalarının güvence altına 
alınması olarak ifade edilmektedir. Beslenme husu-
sunda yaşanan ikincil bir sorun ise, gıda güvenliğinin 
sağlanmasında yaşanan aksaklıklardır. Gıda güvenli-
ği, gıdaların tarladan sofraya kadar olan zincirini kap-
samaktadır. Gıdaların üretim, işleme, saklama, taşıma 
ve dağıtım aşamalarının uygun şartlarda yapılmasıdır.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu ile gıda ve yem güvenilirliğini, halk 
sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve re-
fahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da 
dikkate alınarak korumak ve sağlamak amaçlanmıştır.

Gıda Güvenliği 
Gıda, insanın en önemli fizyolojik ihtiyaçları ara-

sında yer almaktadır. İnsanoğlunun en temel gerek-
sinimlerinden, hak ve özgürlüklerinden birinin yeterli, 
kaliteli ve güvenli gıdaya erişim olduğu bilinmektedir. 

Gıda güvenliği; gıdalarda olabilecek fiziksel, 
kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların berta-
raf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür. İnsan 
sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun ol-
mayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.

Gıda güvenliği, birincil üretim aşamasından (bitki-
sel üretim, hasat, bakım, sulama, hayvan sağlığı, hay-
vanların aşılanması, tükettikleri yemlerin kontrolü ve 
nakliyatları vb.) tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamaları 
kapsar. Gıdalardan kaynaklanan riskler gıdanın üretim-
den tüketim aşamasına kadar geçirdiği işleme, taşıma, 
depolama, satın alma, saklama, hazırlama, pişirme aşa-
malarında ayrı ayrı değerlendirilmekte ve fiziksel, kim-
yasal ve biyolojik riskler olarak gruplandırılmaktadır.

Kemal YILMAZ
İl Müdürü
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Günümüzde gıda üretiminde her türlü hile veya 
aldatmaya yönelik eylemlerin mevcut olduğu bi-
linmektedir. Gıda endüstrisindeki hileli üretimler, 
tüketicilerin güvenli gıdaya olan gereksinimlerini 
artırmaktadır. Ayrıca kaliteli ve güvenilir ürünlerin üre-
timinin, tüketiminin, tüketici haklarının korunması-
nın ve denetimlerinin sürekliliği önem arz etmektedir. 

Gıda ürünlerinde en çok karşılaşılan hile çeşidi taklit 
ve tağşiştir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ-
lığı, Gıda ve Yem Kanununun 3/63. maddesinde tağşiş; 
‘’Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini ve-
ren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir 
bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya 
miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan 
başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş 
gibi katılması’’ olarak belirtilirken, Kanunun 3/64. mad-
desine göre taklit ise; ‘’Bu Kanun kapsamındaki ürün-
lerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bu-
lunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün 
aynısıymış gibi göstermeyi’’ olarak tanımlanmaktadır. 
Gıdalarda yapılan taklit ve tağşişin, tüketiciyi aldatma 
ve tüketici sağlığını bozmasının yanında haksız rekabet 
oluşturarak haksız kazanç elde edilmesine neden olan, 
hem sağlık hem de ticari ahlak açısından önlenmesi 
gereken bir hile durumu olduğu da izah edilmektedir.

Ülkemizde mevzuat dâhilinde gıdalardaki resmi 
kontroller; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe 
müdürlüklerinde görev yapan 5996 sayılı kanunun 
Ek-2’sinde yer alan üretim, işleme ve dağıtım aşamala-
rında resmi kontrollerden sorumlu meslek mensupları 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar analizleri 
sonucunda taklit veya tağşiş yaptıkları saptanan ya da 
insanların hayatlarını ve sağlıklarını tehlikeli duruma 
sokacak biçimde bozulmuş, değişiklik yapılmış ürün-
lerin üretimini ve/veya satışını yapan şirketlere yönelik 
çeşitli idari yaptırımlar, para cezaları uygulanmaktadır. 
Gıda İfşa Komisyonu tarafından gözlemlenip incele-
nerek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 
belgeler listeler halinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

Gıda güvenliği konusunda; izlenebilirliğin sağlan-
masında yaşanan sorunlar, teknolojinin zaman zaman 
uygunsuz amaçlarla da kullanılması, üretimde bu ko-
nuda eğitim almış uzman kişilerin bağımsız bir biçimde 

bulunması yönünde bir kararlılık sergilenememesi, ka-
liteli ürünlerle kalitesiz ürünlerin karıştırılması gibi çok 
farklı yollarla hileli ürünlerin piyasaya sürülmesi sonu-
cunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Gıda üretimin-
de etik ilkelere uyulması, hem tüketici sağlığı açısından 
(gıda üretiminde insan sağlığı için risk oluşturmayan 
maddelerin kullanılması) hem de tüketicinin ekonomik 
olarak korunması açısından (taklit ürünler veya tağ-
şiş edilmiş ürünlerin satılmaması) önem taşımaktadır.

Gıda Güvenliğinde Etik
Gıda pazarında artan rekabet gücü, bilim ve teknolo-

jideki gelişmelerin yeni gıda ürünleri oluşturmak ve var 
olan gıda güvenliği ve güvencesi sorunlarına çözüm 
yaratmak için kullanılması, tüketicilerin gıda tüketmek-
ten başka, gıda üretimine pratik katılımdan uzaklaşması 
ile birlikte, gıda endüstrisinin davranışları doğrultusun-
da hassas bir şekilde yönetilmesi gereken birçok sorun 
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar, gıda etiği meseleleridir.

Gıda etiği, gıdanın bilim ve teknolojisinde birta-
kım uygulamaların yanlış olmayan ve zararsız kabul 
edilebilir değerleri araştırıp bularak veri edinmeyi ve 
sistematik hale getirip insanların hizmetine sunmayı 
amaçlar.  Gıda etiği; ne yediğimizin (üretilme, dağıtıl-
ma, pazarlanma, hazırlanma ve nihayetinde tüketilme 
şekli dahil) insan, hayvan ve gezegen sağlığını ve refa-
hını nasıl etkilediğine dair disiplinlerarası bir çalışmadır. 
Bir gıda işletmesinin benimsemesi gereken etik kodlar; 

(i)güvenli gıda üretimi, 
(ii)yüksek değerli gıda üretimi, 
(iii)iş dünyasında mesleki standartlar çerçevesinde 

faaliyet göstermek, 
(iv)sürekli gelişim, 
(v)sürdürülebilirlik ve 
(vi)tüketicilere karşı dürüstlük şeklinde özetlenebilir.
Gıda alanındaki etik davranışın temelinde güven-

li gıda üretimi yer almaktadır. Gıda üretiminde insan 
sağlığına ve çevre gerekliliklerine uygun maddelerin/
yöntemlerin kullanılmaması, taklit ve tağşiş, gıdalar-
la ilgili iletişimin tüketicileri yanıltacak ve tercihlerini 
olumsuz biçimde etkileyecek şekilde yapılması, hij-
yen ve gıda güvenliği ilkelerine uygun olmayan koşul-
lar başlıca etik sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Eski zamanlarda gıdaların tat ve fiziksel yapısının, 
özelliklerinin incelenmesi ile birlikte içeriğinde bir hile 
olup olmadığı tespit edilebiliyordu. Ancak günümüz-
de bu yeterli olmamaktadır. Öte yandan teknoloji ve 
bilimin geliştirdiği analitik teçhizatlarla yapılan bilimsel 
araştırmalar uygulanabilir, çabuk ve güvenli izlenile-
bilir yollarla, gıdalarda yapılan hilenin değişimlerin bu 
zamanlarda daha kolay tespiti yapılabilmektedir. Gü-
nümüzde birçok insan satın aldığı gıdaların etiketinde 
bulunan üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi ve 
son tüketim tarihine göz gezdirmektedir. Fakat ürünün 
içerik bilgisi, üründe ne olup olmadığı aynı duyarlılıkla, 
tam anlamıyla kontrol edilmemektedir.

İnsanların güvenilir gıda elde etme haklarına saygı 
duyarak yapılan üretim sistemlerinin bütünü “tarım ve 
gıda etiğini” oluşturmaktadır. Bu üretim sistemleri ge-
rek hayvansal üretim gerekse bitkisel üretimde, ürünle-
rin hem tarlada hem de sanayide görmüş olduğu mua-
melelerin bütünüdür.

Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması tüm 
insanlığın sorumluğundadır, dolayısıyla etiğin alanına 
da girmektedir. Bu sorumluluk ancak etik kararlar alı-
narak yerine getirilebilir. Gıda güvenliğini göz ardı eden 
ve etik olmayan pek çok uygulama nedeniyle binler-
ce insan ve hayvan ölebilmekte, çeşitli çevre sorunları 
ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle; dünya nüfusunu 
besleyebilmek, açlığı ve gıda kaynaklı hastalıkları önle-
yebilmek, dünyanın gıda üretim kapasitesini korumak 
ve gelecek nesiller için sürdürülebilir doğal ekosistem-
ler bırakabilmek için; karar verici kuruluşlar, devletler, 
üreticiler, gıda şirketleri ve tüketiciler de dahil olmak 
üzere tüm insanların, gıda güvenliğinin sağlanması ile 

ilgili kararlar alırlarken etik değerlere ve ilkelere önem 
vermeleri gerekmektedir.

Sonuç
Tüm insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için gıda-

ya muhtaçtır. Gıdanın da insanların ihtiyacını giderip 
fayda verebilmesi için herhangi bir zararı olmaması ge-
rekir. İnsan ve gıda ilişkisinin fayda-zarar doğrultusun-
da; bitkinin, hayvanın, doğada bulunan diğer canlıların, 
doğa ve çevrenin tümüyle korunması esastır.

Bilindiği gibi üretimden tüketime kadar geçen sü-
recin her aşamasında yaşanan etik sorunlar ekono-
mik kayıplara neden olmakta, tarım ve gıda sektörün-
de haksızlıklara yol açabilmekte, tüketicide önemli 
bir güvensizlik oluşturmakta, bu zeminde tüketicinin 
yanılmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda sağlık 
problemlerine de neden olabilmekte ve sürdürülebilir 
güvenli üretimin önünde engel oluşturmaktadır. Çevre 
sorunlarına, iklim değişikliğine katkıları da azımsanma-
yacak düzeyde olmaktadır.

Üreticinin ve özellikle de tüketicinin bilinçlendiril-
mesi ve yine özellikle üreticinin sorumluluklarının ar-
tırılması son derece önemli görünmektedir. Bilinçsiz 
kullanılan katkı maddeleri, bilindiği halde kontamine 
(pestisitler, ağır metaller, hormonlar ve diğer bulaşan-
larla) gıdaların tüketime sunulması insan sağlığını teh-
dit edebilmektedir.

Gıda güvenliği, besleyicilik ve doğallık yanında gıda 
tüketiminde de çok önemli yer tutmaktadır. Her alanda 
olduğu gibi, bu alanda da etik uygulamalar ve etik yak-
laşımların geliştirilmesi ve kararlılıkla uygulanması gıda 
güvenliğini sağlamada çok büyük katkı sağlayacaktır.

Candoğan, K., & Deniz, E. Gıda hileleri, etik sorunlar ve artan endişeler. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası katılımlı), 341.
Erbaş, H. (2017). Tarım-gıda etiği/politikası ve geleceğimiz: ekonomi-politik ve ötesi sosyolojik bir çerçeve. Türkiye Biyoetik Der-

gisi, 4(1), 14-28.
Evren, M., & Ataman, R. P. (2020). Gıda güvenliği ve etik. Türkiye Biyoetik Dergisi, 7(4), 169-177.
Giray, H., & Soysal, A. (2007). Türkiye’de gıda güvenliği ve mevzuatı. TSK koruyucu hekimlik bülteni, 6(6), 485-490.
Karabal, A. (2019). Gıda mevzuatı ve gıda güvenliği. International Journal of Social and Humanities Sciences, 3(1), 179-198.
Onurlubaş, E., & Gürler, A. Z. (2016). Gıda güvenliği konusunda tüketicilerin bilinç düzeyini etkileyen faktörler. Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 132-141.
Taniş, M. E. (2022). Gıda güvenliği ve etik  (Master’s thesis, Bursa Uludağ Üniversitesi).
Vural, H. (2015). Tarım ve gıda güvenliğinde etik ilkelerin önemi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2).
Yılmaz, İ., & Ekşi, A. (2020). Yanıltıcı Gıda Yayınlarına Karşı Yasak mı Yoksa Etik mi?. Türkiye Biyoetik Dergisi, 7(4), 178-182.

KAYNAK:
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Yeterli ve dengeli beslenme, tüm canlılar için, özel-
likle de insanlar için gereklidir. Sağlıklı bir yaşamın sü-
rekliliğinin sağlanmasında doğru ve dengeli beslenme 
yadsınamaz öneme sahiptir. Bu nedenle toplumun gü-
venilir gıdaya erişiminin sağlanması, başta devlet olmak 
üzere ilgili her kurum ve kuruluşun asli görevleri arasın-
da görülmektedir. Buna ilişkin politika ve stratejiler ele 
alınmaktadır. İnsanların temel hakkı olan güvenli gıda 
tüketimine yönelik olarak önlemler alınmaya çalışılmak-
tadır. Son yıllarda gıdaya dair bilgilendirme adı altında 
olumsuzluğu öne çıkaran ve bununla medya organla-
rında kendisine yüksek izlenme karşılığı yer bulan uz-
man (!) görüşleri, toplumun gıda ile ilgili bilgilerine kay-
nak teşkil etme düzeyine ulaşmıştır. Bu durum, ciddi bir 
bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Medyadaki yayınlarda 
gıdada uzmanlığı ve yetkisi olmayan kişiler, tüketicileri 
doğru ve güvenilir gıda tüketmekten alıkoymaktadır. 

Gıdada bilgi kirliliği sadece Türkiye’de değil dünya 
genelinde de yaşanmaktadır ve beslenme uzmanı ol-

mayan bazı kişiler aykırı şeyler söyleyerek gündem-
de kalmayı ve süreci kendi menfaattarına yönlen-
dirmeyi tercih etmektedirler. Söz konusu süreçte 
bilimsellik dışına çıkan bir durumla gıda üzerinden 
spekülatif değerlendirmeler yaşanmaktadır. Birey-
ler medya ve sanal ortamlarda takip ettikleri haber 
veya programların, gazetelerde okudukları haberle-
rin etkisiyle gıdalardan korkar hale gelmektedirler. 

Bu süreçte kamu, üniversite ve sivil toplum örgütleri 
çeşitli zamanlarda bilimsel görüş ve çalışmalarla top-
lum üzerindeki yanlış bilgilenmeyi önlemeye yönelik 
çalışmalarda bulunmaktadır. Her toplumun yapısal ve 
geleneksel durumuna göre yanlış bilgi kaynaklarına 
yönelimin farklı düzeylerde olduğu görülmektedir. Bu 
çalışma gıda sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlar 
ile üniversite kamu ve sivil toplum örgütlerinin gıda-
da algı yönetimi ile yanlış yönelimleri ortadan kaldır-
mada tarafların üstenecekleri rollerin katılımcı esaslı 
önlenmesine yönelik düzenlenmesini amaçlamıştır.

Prof. Dr. Nevzat ARTIK
Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

GIDADA BİLGİ KİRLİLİĞİ VE 
GIDA SEKTÖRÜNE ETKİSİ
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GIDADA BİLGİ KİRLİLİĞİ 
KAVRAMSAL TEMELLERİ
“Bilgi kirliliği” kavramına ilişkin çalışmalar Dünyada 

1960’lı yılların sonunda ve 1970’li yılların başında baş-
lamış, bu yıllardan sonra artış göstermiştir. Bu yıllarla 
bilgi kirliliği kavramına değinilmeye başlansa da ay-
rıntılı çalışmaların ve tartışmaların sonraki dönemler-
de yoğunluk kazandığı dikkati çekmiştir. Bilgi kirliliği 
ve benzeri problemler yabancı çalışma ve eserlerde 
farklı isimlerle, fakat benzer anlamlarda incelenmiş-
tir. Bu kavramlar çeşitli akademik çalışmalarda  “in-
formation pollution”, “information overload”, “infollu-
tion”, “misconception”, “mispercepiton” gibi ifadelerle 
yer almaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojisinin 
gelişmesiyle beraber asıl sorun bilginin üretimi de-
ğil; bilginin alan kişiler tarafından doğru bir şekilde 
özümsenmesi haline gelmiştir. Çok fazla bilgi kafa 
karıştırarak bilgi kirliğine sebep olabilmektedir. Bu ne-
denle önemli olan mevcut tüm bilgileri değerlendi-
rerek bunları anlamlı ve uygun bir bilgiye dönüştüre-
bilmektir. Ancak bu sürece ilişkin yönetimin de uygun 
olması ve nitelikli ortamın sağlanması gerekmektedir. 

Günümüzde bilgi kirliliğinin çok farklı etkilerinin ol-
duğu görülmektedir. Kişiler, toplum ve iş kolları üzerin-
de farklı seviyelerde etki yapan bilgi kirliliğinin sosyal, 
ekonomik, psikolojik, teknik vb. etkileri farklı biçimlerde 
ortaya çıkmakta, yerel ölçekte işletme ve hane halkları-
nı, ulusal ölçekte de toplumu etkilediği görülmektedir. 

Bilgi kirliliği de ülkemizde gıda ile ilgili en büyük 
sorunlardan biridir. Gıdaların üretim teknolojileri ve 
ürün özellikleri hakkında bilimsel-mesleki yetkinli-
ğe sahip olmayan, konusunda uzman olmayan kişi-
lerin popüler olmak, kitaplarının reklamını yapmak, 
satışını artırmak ve hasta sayısını arttırmak adına, bil-
gi sahibi olmadığı halde herhangi bir gerçekçi daya-
nağı olmadan yaptıkları yanlış ve bilimsellikten uzak 
bazı açıklamalar kamuoyuna yanıltıcı bilgiler ve-
rerek insanların akıllarını karıştırmaktadır. Bu geliş-
meler, bireyin seçenekleri değerlendirme ve uygun 
çözümü bulma konusundaki kapasitesini olumsuz 

etkileyerek beslenmesini yanlış yönlendirmektedir. 
Beslenmede yapılan hatalar, sağlıkla ilgili geri dö-
nüşü olmayan birçok tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır. 

Sanal ortamın da etkisi ile artan bilgi kirliliği gı-
danın çeşitli aşamalarında (üretim, işleme, am-
balajlama) görünür hale gelmektedir. Kötü olan 
durum, bu ortamlarda yayılan bilgi ve mesajların ta-
şıdığı algıların yayılarak bir süre sonra sanki bilim-
sel gerçekmiş gibi inandırıcı etkisinin artmasıdır.

BİLGİ KİRLİLİĞİ
Bilgi kirliliği; halk sağlığı, içecek ve gıda sanayii 

saygınlığını tehdit eden bir durumdur. Bilgi kirliliği ile 
bilginin kişi, kurum ve/veya bir lobi çıkarları doğrultu-
sunda çarpıtılarak yanlı kullanımı söz konusu olmak-
tadır. Bilgi kirliliğinin nedenleri arasında bilgi sahteci-
liği de yer almaktadır. Aslında gıda sahteciliği taklit ve 
tağşiş şeklinde ortaya çıkmakta ve bilgi kirliliğinden 
ayrılmaktadır. Bilgi kirliliği ile konu “sana göre, bana 
göre” şeklinde kafa karıştırıcı durumun oluşmasına 
neden olmaktadır. Bazı bilimsel çalışmalar arasındaki 
farklılıklar da gıdada sıkça rastlanılan bilgi kirliliğinin 
artmasına neden olabilmektedir. Bu konuda basın-
da sıkça çıkan çalışmalar olduğu bilinmektedir. Ancak 
sonuçta yaşanan bilgi kirliğinin bireylerde kafa karışık-
lığı yanında yanlış beslenme süreci ile sağlık sorun-
larına kadar birçok soruna yol açtığı görülmektedir. 

Gıda konusunda faaliyette bulunan farklı mes-
lek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin 
bir araya gelerek “gıdada yaratılan bilgi kirliliğini” ne-
densellik ve çözüm odaklı tartışmalarını sağlamak ve 
öneriler ile bu alanda mücadele yöntemlerini belir-
lemektir. Her bir sektör temsilcisinin kendi alanların-
da yaratılan bilgisel kirliliği ve etkisi konusundaki de-
neyimleri ve çözüme yönelik önerileri dile getirilmiş, 
bu süreçte konu grupların katılımcı fikirlerine açılarak 
tartışılmıştır. Her bir grup çalışma sürecinde örneklerle 
bilgi kirliliğine yönelik mücadele ve stratejiler konu-
sunda fikirlerini beyan etmişlerdir. Çalışmada genel 
olarak sektörün başarılı ve zayıf yanları ortaya konu-
larak bilgi kirliliğinin bu sürece etkisi sosyal, kurum-
sal, teknik, ekonomik yönleriyle değerlendirilmiştir. 



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

6

Gıdada bilgi kirliliğine karşı mücadele sü-
recinde sektörün güçlü yönleri aşağıda sunul-
muştur. Bu yönler nedeniyle, oluşan bil-
gi kirliliğinde mücadele başarısı artabilecektir.

•Genç nüfusun varlığı ve tüketim gücünün artışı
•Toplumun konuya ilgisinin canlılığı ve duyarlılığı
•Gıda mevzuatının AB’ye uyumunda sağlanan ba-

şarı 
•Hijyen ve teknoloji kalitesindeki iyileşmeler
•Sektörde insan gücünün yeterliliği ve bilgiye ula-

şımdaki kolaylık
•Sektörde yetişmiş akademisyenler ve güçlü meslek 

odalarının varlığı 
•Gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili farklı alanlarda 

üniversite ve enstitü düzeyinde çalışmalarda bulunan 
kurumların varlığı

•Sektörde küresel kimliği bulunan ve güçlü olarak 
ifade edilebilen firmaların varlığı. (Aynı zamanda bu fir-
maların laboratuvar teknolojisinin güçlülüğü de dikkati 
çekmektedir.)

Özellikle gıdanın vazgeçilemez ve sürekli talep edi-
lebilir yapısı nedeniyle de bu alanda önemli fırsatların 
oluşu, konunun önemini artırmaktadır. Bu fırsatlar;

•Uluslararası bilgilenme ve risk iletişimi stratejilerine 
sektörün ticari ilişkileri ile ulaşabilmesi

•STK’ların uluslararası kuruluşlarla yaptığı projelere 
ulaşabilmesi

•Sektörün reklama ve Ar-Ge faaliyetlerine bütçe 
ayırabilmesi

•Kamunun sorunun çözümüne yönelik istekli ol-
ması

Ancak gıda sektörünün kimi zayıf yönleri ve 
buna eklenen yanlış ve spekülatif düşünce ve eği-
limlerle kirliliğin artması kolaylaşmaktadır. Buna 
ilişkin olarak aşağıdaki maddeler sıralanabilir:

•Kamunun bilgi kirliliğine karşı gerekli müdahalesi, 
zamanında ve etkili olmamaktadır.

•Popülarite arayan diyetisyen, tıp doktoru gibi mes-
lek grubundakilerin gıda konusunda bilgi eksikliği, kir-
liliği artırmaktadır.

•Diyetisyen ve gıda beslenmesi çalışanlarının özel-

likle gıda proses aşamasını bilmemeleri nedeniyle, iş-
lenmemiş gıda çeşitlerinin güvenli olduğu gibi yanlış 
algılar oluşmaktadır. 

•Sürece gıda firmalarının kurumsal savunuculuk ya-
pamaması veya bu şekilde örgütlenmede sorun ortaya 
çıkması, tüketicilerin tıp doktorlarına duyduğu sorgu-
suz ve sonsuz itibar duygusu, Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı ile Sağlık Bakanlığı arasında iletişim yetersizliği ve bu 
konuda sektörlerle ilişkiyi kurabilecek bir ofisin olmayı-
şı sorunu artırmaktadır. 

•Sağlık Bakanlığının yeni komisyonunda konu uz-
manlarının olmayışı gıdada bilgi kirliliğini yaratanların 
ortamını serbest bırakmaktadır.

•Gıda tüketim yerlerinde hijyen eksikliği tüm sek-
törü olumsuz etkilemekte ve bu durum gıdaya ilişkin 
spekülasyonları artırarak kirliliği artırmaktır. 

•Kamu denetçisi sayısının azlığı sorun (zayıflık) ola-
rak görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER / 
GELECEĞE İLİŞKİN YOL HARİTASI
Bilgi kirliliğini önlemek için öneriler aşağıda belir-

tilmiştir:
•Beslenme olgusu ve tüketicilerin yanlış yönlendi-

rilmesi sonucunda sağlıklı nesil gelişmemektedir. 
•Hastalık ve beslenme arasında ilişki kurulması so-

runu bulunmaktadır ve bu kapsamda Cumhurbaşkan-
lığı kurulunda gıda konusunda görevli uzman sayısı 
yetersiz görülmektedir. 

•Gıdada bilgi kirliliği yabancı sermayenin güvensiz-
liğini artırarak ülkeye gelişini engellemektedir. 

•Doğru bilgi kaynağına erişim, sektörün ve tüketi-
cilerin temel sorunu olarak görülmekte, sürdürülebilir 
geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

•TV kanallarının gıda ile ilgili konularda bilgi kirliliği-
nin artmasına yönelik yayınları sorun oluşturmaktadır. 

•Bilgi kirliliği gıda ihracatının artmasına engel ola-
bilmektedir. 

•Gıda alanında kamu denetçisinin yetersizliği sorun 
olarak görülmektedir.

•Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 
ayrı ayrı çalışması sorun yaratmaktadır. 
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Gıdada bilgi kirliliği problemini tartışabilmek ve bil-
gi kirliliği ile mücadele etmek için hem üretici firmala-
rın hem tüketicilerin hem de araştırmacıların bir araya 
gelebildiği bağımsız platformların oluşturulması çok 
önemlidir. Ayrıca konu ile ilgili yapılacak araştırmaların 
desteklenmesi, bu araştırmaların sayısının artması, bilgi 
kirliliği konusunun farklı açılardan tartışılması proble-
min çözümüne katkıda bulunacaktır.

Bilgi kirliğinin azalmasına yönelik öneriler şu şekilde 
sıralanmıştır: 

•Gıda ile ilgili yalan haberlerin sorumsuzluğunun 
cezai yaptırımı sağlanmalıdır. Medyada konuşacak ki-
şiler yetkili olmalı ve yanlış yönlendirenlere yaptırım 
uygulanmalıdır.

•Reklamlarda gıda kirliliğinin her türlü etkileri dikka-
te sunulmalıdır.

•Tüketici kararsızlığını ortadan kaldırmak ve üreti-
ci güçlülüğünü artırmak amacıyla AB etiket sisteminin 
yenilikleri uygulanmalıdır.

•Tarım ve gıda paydaşları, meslek odaları ve ilgili ta-
raflar sürekli olarak belli çalışma amaçlarıyla bir araya 
gelmelidir.

•Bu alanda bilgi kirliliğini yaratanlar kadar toplumun 
gıdaya yönelik tutum ve davranışlarını doğru yönlen-
direbilecek ve eğitsel sürece katkıda bulunacak kanaat 
önderleri olmalıdır.

•Öğretmenlere gıda eğitimi verilmelidir.
•TRT kanalında Bu Toprağın Sesi programı devam 

etmeli, sosyal medya iyi kullanılmalıdır. TRT Belgesel 
kanalında görsel anlatımlar ile gıdaların üretim prose-
sinin dizi halinde yayımlanması sağlanmalıdır.

•Kuşak ve yemek programlarında gıda güvenliği ve 
beslenmeye yönelik danışmanlık hizmetinin sunulması 
ve tüketicilere doğru mesajın program içine yerleştiri-
lerek iletilmesi sağlanmalıdır.

•Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ile birlikte çalışıl-
malıdır.

•Türkiye’de EFSA benzeri bir otorite olmalıdır. Ba-
ğımsız ve proaktif olarak faaliyette bulunan gıda gü-
venliği otoritesi ile RTÜK, TTB, Odalar ve akademik yapı 
birlikte çalışmalıdır.

•Kurumlar arası fikir iletişimi olmalı, TOBB ve Sağ-
lık Bakanlığı medyadaki yanlış bilgilendirmelere karşı 
açıklama yapılmalıdır.

•Gıda biliminin yerini algı değil, bilimsel gerçekler 

ve yönelimler almalıdır.
•Tebliğ çalışmalarında bilim insanı ve akademisyen-

ler yer almalı, bu şekilde belli ürün gruplarındaki yanlış 
algı giderilmelidir. 

•Şeffaf olunmalı, üreticiler ve STK’lar yerine kamu 
yönlendirmesi olmalı, sosyal medyanın olumlu etki-
sinden yararlanılmalı, bu süreçte kamu spotları artarak 
kullanılmalı ve genç neslin sosyal medyaya düşkünlü-
ğü fırsata çevrilmelidir. 

•Gıda ve beslenmede okuryazarlık konusu işlenme-
li, doğru etiket okuma öğretilmeli, tüketicilerin doğru 
bilgilendirilmesi projesi gibi çalışmalar yapılmalı ve tü-
keticilere yönelik metinler hazırlanmalıdır.

•Sivil topluma ve meslek odalarına güven konusun-
da ilgili kesimlerin birlikte hareket etmeleri sağlanmalı, 
MEB ile işbirliği yardımıyla okullarda gıda ve beslenme 
konusunda etkili ve güncel eğitimlerle gıdalara karşı 
önyargı aşılmalıdır.

•Tarım ve Orman Bakanlığının gıda ile ilgili iletişim 
ofisi kurulmalı, medyadaki yanlış bilgilendirmelere kar-
şı doğru açıklamalar yapılmalıdır.

•Gıda Güvenliği Uzman Portalı oluşturulmalıdır. 
Doğru bilgi kaynaklarına ya da doğru uzmanlara ulaş-
ması, tüketicilerin kanıta ve araştırmaya dayalı bilgi ile 
buluşması ve gıda konusunu algılarla değil de bilimsel 
gerçeklerle yönetmek sağlanmalıdır.

Gıda ve beslenmeye yönelik bilgi kirliliğini ortadan 
kaldırmak için doğru bilginin doğru kaynaktan elde 
edilmesi gerekir. Oluşan kirlilik; bir yandan halk sağ-
lığını olumsuz etkilerken diğer yandan Türkiye’nin en 
önemli dış satım kalemlerinden olan ve net dış ticaret 
hacminin oluşmasını sağlayan gıda sanayiinin saygın-
lığına gölge düşürmektedir. 

Son Kalkınma Planında da belirtildiği gibi, gıda sek-
törünün haksız yere karalanmasını engellemek ama-
cıyla bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla; 

•Toplumda gıda tüketimi ve beslenmeye yönelik 
eğitim ve bilgilendirme eksikliğinin giderilmesi 

•Meslek etiği kurallarının geliştirilmesi ve bu kural-
ların uygulanıp uygulanmadığının meslek odalarınca 
takip edilmesi 

•Tüketicilerde gıda sanayiine karşı bilgi kirliliği ne-
deniyle oluşan olumsuzluklara bilimsel temelli müda-
halenin yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin ha-
yata geçirilmesi gerekmektedir.
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Doç. Dr. Aybuke CEYHUN SEZGİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gıda israfı; hızla artan dünya nüfusu, birçok 
ülkede insanların açlıkla yüzleşmesi ve önem-
li ölçüde olumsuz sosyoekonomik ve çevre-
sel etkileri nedeniyle günden güne önemini ar-
tırmış ve küresel bir sorun haline dönüşmüştür. 

Dünyada her yıl üretilen yaklaşık 1,3 milyar ton gıda 
ya kaybedilmekte ya da israf edilmektedir. Bunun yanı 
sıra artan dünya nüfusuna paralel olarak israf edilen gıda 
miktarı da artmaktadır. Birleşmiş Milletlere göre küresel 
nüfusun 2050 yılına kadar 9,7 milyarı bulması beklenir-
ken gıda talebinin de %60’a kadar artması öngörülmek-
tedir. Bu durum ise gıda güvencesi ve gıda güvenliğini 
acil müdahale edilmesi gereken bir konu haline getir-
mektedir. Gıdanın yetişmesi için toprağa, suya, tohuma, 
güneş ışığına, enerjiye ve emeğe ihtiyaç vardır. Gıdanın 
israf edilmesinin engellenmemesi ve doğal kaynak-
ların aşırı kullanılması gıda fiyatlarının artmasına ve 
gıda tedarik zincirinin zayıflamasına sebep olmaktadır.

Gıda israfının ortaya çıkması, tarımsal üretimden 
başlayarak gıdanın üretimi, dağıtımı ve tüketimine ka-
dar birçok alanda söz konusudur. Tarladan başlayarak 
oteldeki müşteri de dâhil olmak üzere uzun bir zinciri 

kapsamaktadır. Ancak gıda israfını anlamak için gıda 
israfı, gıda atığı ve gıda kaybı kavramlarının doğru an-
laşılması gerekmektedir. İnsan tüketimi için üretilen 
gıdada kuru madde miktarında azalma veya besin de-
ğerinde kaybın oluşması gıda kaybını ifade etmektedir. 
Gıda atığı, kullanıldıktan sonra atılmasında herhangi 
bir mahzur görülmeyen gıdalardır. Gıda israfı ise bo-
zulan ve atılan gıdaları ifade etmektedir. Dolayısıyla 
gıda israfı gıda kaybını da içine almaktadır. Gıda israfı 
gelişmiş ülkelerde, gıda kaybı ise gelişmekte olan ül-
kelerde sıklıkla görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki 
gıda israfı tüketicilerin sorumluluğundadır ve onların 
gıdaya karşı tutumlarını yansıtmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde teknoloji alanındaki yetersizlik ve hasat-
tan sonraki kısıtlı alt yapı gıda kaybının ana nedenidir.

Yirminci yüzyılda gelişmiş ülkelerde gelir sevi-
yesindeki artış, teknolojinin gelişmesi, tarım ve gıda 
sanayiindeki ilerlemeler kaliteli gıdaya ulaşımın ko-
laylaşmasına imkân sağlamıştır. Gıda kalitesinin ve 
çeşitliliğinin artması, fiyatının ucuzlaması ve kolay 
ulaşım imkânı ise israfın artmasına neden olmuştur.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE 
GIDA İSRAFIGIDA İSRAFI
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Bulunabilirliğin bol ve gıdaya erişimin kolay oldu-
ğu toplumlarda, aşırı yemekten kaynaklı gıda israfının 
arttığı gözlemlenmektedir. Gerektiğinden daha fazla 
kalori alımına sahip insan sayısı, obezite oranına kat-
kıda bulunarak artmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde 
çöpe atılan gıda miktarının (yaklaşık 200 milyon ton) 
Afrika’daki mevcut gıda üretimine (yaklaşık 230 milyon 
ton) neredeyse eşit olduğu FAO tarafından bildirilmiş-
tir. Bu oran kişi başına 280-300 kg gıda israfına denk 
gelmektedir. Avrupa’daki mevcut gıda atığı miktarla-
rının yaklaşık 88 milyon ton olduğu tahmin edilmek-
tedir. Bu gıda atığı miktarları, gıda tedarik zincirinin 
çevresel etkisinin yaklaşık %15-16’sına neden olmakta 
ve yılda yaklaşık 186 milyon ton CO

2
 eşdeğerine kar-

şılık gelmektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler 2030 
yılına kadar perakende ve tüketici düzeyinde küre-
sel gıda atıklarını yarı yarıya azaltmayı hedeflemiştir.

2020 yılında sadece yetersiz beslenmeden ve aç-
lıktan muzdarip olan 640 milyondan fazla insan var-
ken gıda israfının kabul edilmemesi gerekliliği vur-
gulanmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
tarafından yapılan bir araştırmaya göre Dünya çapın-
da üretilen gıdanın hemen hemen 1/3’ü (toplam 1,3 
milyar ton) israfa uğramaktadır. Gelir seviyesi düşük 
ülkelerde yiyecekler, genel olarak gıda katma değer 
zincirinin başında israf edilirken, gelir seviyesi yük-
sek ülkelerde bu zincirin sonunda israf edilmektedir. 
Tüm bu süreçler dikkate alındığında gıda israfının, kü-
resel bazda çevre üzerinde üçüncü sırada en büyük 
etkiye sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla israfın 
çevresel ve sosyal sonuçları göz ardı edilmemelidir.

Gıda israfı en fazla gıda sektörü ve konaklama işlet-
melerinde ortaya çıkmaktadır. Bu işletmelerin sorunun 
farkında olmaları önemlidir. İşletmelerde mevcut kay-
naklar ile doğal sistemlerden ve çevreden taviz veril-
meden ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması gerekli-
liği için çaba sarf edilmelidir. Sağlıklı bir çevrenin uzun 
vadede devamı ve sürekliliği bu şekilde mümkündür.

Dinlenmek, gezmek, tatil yapmak ya da sağlık ve 
sportif faaliyetler gibi çeşitli nedenlerle kendi bulun-
dukları mekânlardan farklı bir yere seyahat eden in-
sanların, bu süreç içerisinde dinlenme, beslenme ve 
barınma gibi ihtiyaçlarını uygun mekânlarda (pan-
siyon, otel, tatil köyü, motel, hostel, kamping) kar-
şılama hizmetini konaklama sektörü sunmaktadır. 

Konaklama sektöründe oluşan gıda atık ve israf 
miktarları hizmetin türüne göre farklılık göstermekte-
dir. Gıda atıklarının fazla oluştuğu hizmet sektöründen 
biri de açık büfe hizmeti veren işletmelerdir. Konak-
lama sektöründe ise her şey dâhil sistemde hizmet 
veren oteller israfın en fazla oluştuğu mekânlardır. 
Yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda gıda atıklarının 
büyük kısmını ana yemeğe eşlik eden garnitürlerin 
(salata, pirinç, makarna, patates, ekmek) oluşturdu-
ğu tespit edilmiştir. Hazırlık aşamasında en fazla israf 
edilen ürünler meyve ve sebzelerden oluşmaktadır. 
Gıda atıklarının nedenleri farklılık göstermektedir. Ürün 
temini ile sorumlu birim olan satın alma ve sonrasın-
daki aşama olan depolamada gıda israfı oluşumunun 

en yaygın sebebi, personel tarafından alınan ürünlerin 
raf ömürlerine bakılmaması, bilgi eksikliği ve hijyen 
koşullarına yeterince dikkat edilmemesidir. Depolar-
da “ilk giren ilk çıkar” ilkesi, depo düzeni ve temizliği, 
sıcaklık kontrollerinin düzenli periyotlarda yapılarak 
derecelerinin gıda için uygun koşullarda olması gıda 
israfı oluşmasına engel olmaktadır. Gıda temini konu-
sunda hatalı planlanan tedarikler, toplu gıda tedariği-
ne neden olduğundan plansız yapılan alımlar ürünle-
rin yeterince kullanılmamasına ve tüketim tarihlerinin 
geçmesine sebep olmaktadır. Resepsiyon, satın alma, 
hazırlık (mutfak) ve servis birimleri arasında iletişim 
eksikliği ve zayıf koordinasyon normalden fazla gıda 
israfı oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle 
konaklama işletmelerinde faaliyet gösteren birimle-
rin müşteri sayısı ve türü konusunda iş birliği yapması 
ve bilgi alışverişinin yeterli düzeyde olması önemlidir.

Konaklama işletmelerinde her şey dâhil sistem-
de fiyatların sabit olması müşterileri daha çok yemek 
alarak tabaklarını daha fazla doldurmaya teşvik et-
mektedir. Porsiyon ve tabak boyutlarının büyük ol-
ması ve acıkmanın etkisiyle müşteriler fazla yemek 
almaya yönelmekte ve daha fazla israf ortaya çıkmak-
tadır. Yiyecek çeşidi ve miktarının müşteri memnuni-
yeti üzerinde olumlu etkilerini gören işletmeler, müş-
teri kaybetmektense gıda israfını tercih etmektedir.

Fransa’nın öncülük ettiği ve bütün ülkelere yayılan 
açık büfe sistemi, ülkemizde de yaygın bir şekilde ter-
cih edilen kültürel bir sistem olarak benimsenmiştir. 
Restoranlar, kahvaltı mekânları ve otellerde sıklıkla uy-
gulanan bu sistem, müşterilere bir defada birçok çeşit 
yemeği aynı anda sunduğundan ve kolay uygulanabilir 
olduğundan sahiplenilmiş bir sistem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sistem müşterilerin tüketebileceklerin-
den daha fazla yemek almalarına ve yeniden yemek 
aldıklarında tabaklarını doldurmalarına imkân verebil-
mektedir. Bu durum, müşterilerin tabaktaki yemeklerin 
büyük bir bölümünü tüketemeyerek atık olarak masa-
da bırakmalarına sebep olmaktadır. Her şey dâhil siste-
mini uygulayan kuruluşların kullandığı açık büfe servis 
şekli, gıda israfı konusunda oluşan düşünceleri doğru-
lar niteliktedir. Yapılan bir çalışmada restoran ve lokan-
taların neden olduğu gıda israfında bu işletmelerin ver-
diği hizmet şeklinin etkisinin olduğu vurgulanmaktadır. 

Ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren uygulanan her 
şey dâhil sistemini ilk defa hayata geçiren kuruluş Mar-
co Polo Tatil Köyü olmuştur. Ardından Magic Life ko-
naklama zincirinin de kullandığı bu sistem, geliştirilerek 
özellikle Akdeniz Bölgesi kıyılarındaki işletmelerde de 
tercih edilen bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Her şey dâhil sistemini zincir işletmelerin yanı sıra An-
talya, Bodrum ve Marmaris’te bulunan çoğu kuruluş 
ve otel benimseyerek bünyelerinde uygulamaya koy-
muşlardır. Daha sonraki dönemlerde bu uygulamanın 
daha sık kullanılır hale gelmesi sonucu, sistem içinde 
varlığını devam ettirmek isteyen 3 ve 4 yıldızlı kuru-
luşlar, bazı apartlar ve pansiyonların da mümkün ol-
duğunca bu sisteme dâhil oldukları görülmektedir.
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İ Konaklama sektöründe gıda atığı yönetimi ko-
nusu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapı-
lan bilimsel yayın sayısı oldukça azdır. Bazı bi-
limsel çalışmalardan örnek verilecek olursa; 

Otel restoranlarına gelen misafirler üzerine yapı-
lan uygulamalı bir çalışmada, tabak boyutunun kü-
çültülmesinin gıda israfını %19,5 azalttığı belirlen-
miştir. Tabak boyutunda 1 cm’lik bir azalmanın gıda 
israfını 2,5 kg azalttığı, 3 cm’lik bir azaltmanın atık-
ları yaklaşık %22 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

Restoranda yapılan bir çalışmada, açık büfe konsep-
tinin hazırlık aşamasının, müşteri başına daha düşük 
gıda atığına sahip olmasına rağmen, servisten sonra 
yüksek miktarda gıda atığına sebep olduğu ve bunun 
da açık büfe hizmetini daha israflı bir hale getirdiği 
belirlenmiştir. Ayrıca gelen gıdanın ve giden yiyecek 
atığının analizine göre, satın alınan gıdanın yaklaşık 
%30’unun gıda atığı şeklinde kaybolduğu saptanmıştır. 
Açık büfe hizmet sunan otellerde konaklama ücretinin 
önceden ödenmesi, atıkların otelin yönetim kısmında 
önemli bir sorun olarak görülmemesi gıda israfının art-
masında önemli bir etken olarak kabul edilmektedir.

Yapılan başka bir bilimsel çalışmada; gıda kayıp-
larının başlıca grubunu neredeyse tamamen önle-
nebilir servis kayıplarının oluşturduğu belirlenmiştir. 
Çalışmada dört haftalık süre içerisinde her haftada 
birbirini izleyen beş gün boyunca yapılan gözlemler 
sonucunda gıda kayıpları dört kategoriye ayrılmıştır.

•Depolama kayıpları: Yanlış depolamadan kay-
naklanan kayıplar (ayrıca hazırlandıktan sonra 
bir gün daha fazla muhafaza edilen, büfede ser-
vis için hazırlanmış yiyecekler, örneğin salatalar)

•Hazırlık kayıpları: Yemek hazırlama ve pişirme sıra-
sında meydana gelen kayıplar (çoğunlukla meyve ve seb-
ze kabuğu, bozulmuş yiyecekler veya düşen yiyecekler)

•Servis kayıpları: Öğle yemeği sırasında ve sonra-
sında toplanan, büfede ve tezgâhta servis kâselerinde 
kalan yiyecekler.

•Tabak atığı: Öğle yemeğinden sonra topla-
nan, tüketicilerin tabaklarında kalan kalıntı/artıklar

Konaklama Sektöründe Gıda İsrafını 
Önlemeye Yönelik Uygulamalar
Yeşil Anahtar: Dünya çapında konaklama sektö-

ründe 100’ün üzerinde gönüllü eko-etiket bulunmak-

tadır. Bu eko-etiketler, gıda atığı yönetimi dâhil çevre 
yönetimi faaliyetlerinin çeşitli yönlerine atıfta bulun-
maktadır. Küresel ölçekte Yeşil Anahtar konaklama 
sektöründe verilen en tanınmış ve en yaygın eko-eti-
kettir. Yeşil Anahtar, Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından destek-
lenmektedir. Eko-etiket uygulamalarında gönüllülük 
ilkesinin bulunması ve bireysel varlıklar için pahalı ol-
ması sorun teşkil etmektedir. Sırbistan’da sadece dört 
otel Yeşil Anahtar Sertifikasına sahiptir. Sertifikalı Yeşil 
Restoran ABD ve Kanada’da verilen restoran eko-eti-
ketidir, ancak bu tür bir sertifikanın diğer ülkelere de 
genişletileceğine dair bazı göstergeler bulunmaktadır.

Turuncu Bayrak: Gıda israfına yönelik olarak gı-
danın korunmasını ve israfa engel olunmasını, top-
lumda bu hususta bilinç oluşmasını ve bu yolda ka-
lıcı çözümlerin üretilmesini sağlayan bir sistemdir. 
Bu sistem, gıdanın üretimiyle başlayıp işlenmesiyle 
devam ederek depolama aşamasından satış ve tü-
ketime dek gıdaya dair tüm işlemleri içine alan bir 
sistemdir. Turuncu Bayrak sahibi olan kuruluşların 
ve şirketlerin sistemli bir şekilde denetimleri yapıl-
makta ve personeline gerekli eğitimler verilmektedir.

Turizm şirketleri, eğitim kurumları, hastane ve as-
keri birimler de dahil olmak üzere Turuncu Bayrak 
projesinin ülkenin genel kurumlarına yayılması he-
deflenmektedir. Bu proje için israfa en çok sebep olan 
turizm sektörüne öncelik verilmektedir. Özellikle ko-
naklama tesislerinde resort kuruluşların sembolü olan 
açık büfe ve her şey dahil sistemli çalışan otellerde 
ortaya çıkan israfa engel olmak, kurum personelini ve 
müşterileri bilinçlendirmek için oluşturulan şartların 
tümü Turuncu Bayrak adıyla birleştirilmiştir. Gıda is-
rafına engel olmak ve bu konuda insanların da bilinç-
lenmesini sağlamak için şirketlerin doğrudan katılımı 
hedeflenmektedir. Halihazırda ülkemizde bulunan 15 
konaklama şirketi ve 1 alışveriş merkezi Turuncu Bay-
rak projesine dahil olmuştur. Turuncu Bayrak belgesini 
almaya hak kazanan kuruluşlar “Gıda Dostu” işletme 
unvanını da almaktadır. Gıda dostu kuruluşların sayı-
sının artması turistlerin ve müşterilerin israfla ilgili bilgi 
sahibi olmalarına da vesile olmaktadır. Kurumlar için 
Gıda Dostu işletme belgesi sahibi olmak, tüketicilerin 
tercih ettiği kurum olma ihtimalini de artırabilmektedir.
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Konaklama Sektöründe Gıda 
İsrafını Azaltmaya Yönelik Öneriler 
•Konaklama sektöründe gıda atığını ve gıda isra-

fını azaltma ve önleme konusunda çaba sarf eden, 
daha az gıda atığı çıkaran ve atığını geri dönüştüren 
işletmelere vergi indirimi uygulamaları, işletmeleri bu 
konuda daha özenli davranmaya yöneltebilecektir.

•Müşteri bilinci topyekûn bir mücadele gerektir-
mektedir. Ülkemizde küçük yaşlarda eğitim müfre-
datına tüketim bilincini oluşturmaya yönelik dersler 
konulmalı ve bu konuda gerekli eğitimler verilmelidir. 

•Gıda israfının yoğun olarak yaşandığı açık büfe 
servis zamanında porsiyon olarak hazırlanan ürünle-
rin ve servis tabaklarının boyutlarının büyük olmama-
sı, normalden 1-2 santim küçük olması gıda israfını 
azaltmada önemli bir faktör olarak değerlendirilmelidir.

•Yemek atıkları, birçok işletme için büyük bir sorun-
dur. Bu atıkların çöp sahalarına gönderilmesi, birçok 
çevre sorununa yol açtığı gibi değerli bir malzeme olan 
kıymetli toprağın da yok edilmesi anlamına gelmekte-
dir. Oysaki yemek atıklarının geri dönüştürülmesiyle 
hem çevre kirliliğini önlemek hem de toprağa bitkiler 
için gerekli besin elementlerini geri kazandırmak müm-
kündür. Gıda atıklarının kompostlaştırılması, bu atıkla-
rın hacimlerini %90 oranında azaltabilmektedir. Ayrıca 
gübre olarak toprağa sağladığı verim suni gübrelere kı-
yasla daha fazladır.  Bu durum çevre açısından önemli 
bir kazançtır. Ayrıca işletmeler yemek atıklarının yerinde 
kompostlaştırılması sayesinde karbon ayak izlerinin kü-

çültülmesi, çöp sahalarına giden atığın azaltılması, çev-
re kirliliğinin önlenmesi ve kompostu yeşil alanlarında 
kullanabilmeleri gibi birçok kazanım elde etmektedirler.

•İşletme yönetiminin gıda atığı konusunda düzenli 
olarak denetimler yapması, hedefler belirlemesi ve çı-
kan gıda atığını ölçümlendirmesi atık azaltma ve geri 
dönüştürme çabalarında verimliliği artırabilmektedir. 

•Gelen müşteri sayısının önceden bilinmemesi, iş-
letmede mutfak departmanını daha fazla ürün hazırla-
maya sevk etmektedir. Müşteri sayısının bilinmesi, işlet-
memelerin yiyecek talebini tahmin etmesini ve böylece 
gıda atığı ve israfını kontrol etmesini sağlamaktadır.

•Açık büfe sistem yerine ikame bir hizmetin gıda 
israfında ciddi bir azalmaya yol açabileceği varsayıl-
maktadır. Açık büfe yerine sabahları zenginleştirilmiş 
kahvaltı tabağı, öğle ve akşam büfelerinde ise salata 
ve meze açık büfe olmak üzere seçme imkânı olan 
zengin set menü verilmesi açık büfe yerine kullanıla-
bilecek alternatif bir sistem olarak düşünülmektedir.

•Gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korun-
ması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sağla-
yan ve toplumda farkındalık oluşturan Turun-
cu Bayrak sisteminin geliştirilip teşvik edilmesi, 
konaklama sektöründe zorunlu olması gerekmektedir. 

Açlık ve yetersiz beslenmeye ilişkin veriler göz 
önünde bulundurulduğunda ve Dünya üzerinde var 
olan doğal kaynakların yok olduğu da düşünüldüğünde 
israfın kabul edilemez bir olgu olduğu gerçeği açıktır. 
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Dünyada bulunan karbonhidratların hepsi bir-
birinden farklı karbonhidratlardır. Şeker, karbonhid-
ratlar ve liflere kadar hepsinin farklı özellikleri var-
dır ve vücudumuz üzerinde farklı etkileri olmaktadır.

Bazı özellikleri bilim insanları tarafından neredeyse 
30 yıldır bilinen dirençli nişasta, 1985 yılında Englyst 
ve Cummings adlı iki araştırmacının nişastanın insan 
sindirim sisteminde tamamen sindirilemeyebileceği 
düşüncesi sonrasında ortaya çıktı. Bu araştırmacılar 
laboratuvar ortamında sindirim enzimleri ile yaptıkları 
çalışmalarda nişastaları çabuk sindirilebilen, yavaş sin-
dirilebilen ve dirençli nişasta olarak 3 gruba ayırdılar. Di-
rençli nişastanın insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri ol-
duğu ise daha sonraki çalışmalarla ortaya konulmuştur.

British Science Foundation’da beslenme bilim-
cisi olan Stacey Lockyer, 2017’deki çalışmalarında 
“sindirilebilir karbonhidratlar yerine dirençli nişasta 
tüketiminin kan şekeri kontrolüne yardımcı olabile-
ceğine dair tutarlı kanıtlar” gösterdiğini açıklıyor. Bri-
tish Science Foundation bu durumun insanların daha 
az yemesine, bağırsak sağlığını ve kan şekeri kontro-
lünü iyileştirmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Bağırsaklarımızda yüzlerce farklı bakteri türü var-
dır. Bilim adamları, bakteri sayısı ve türünün sağ-
lığımız üzerinde derin bir etkisi olabileceğini keş-
fettiler. Dirençli nişasta da bağırsaklarımızdaki dost 
bakterileri besleyerek bakteri türü ve sayısı üzerinde 
olumlu bir etkiye sahiptir. Bütirat üretimini artıra-
rak kolondaki hücreleri besler ve sindirim sistemi-
nin işlevinde mineral emilimini arttırmak gibi iyileş-
tirmelere yol açtığı çeşitli çalışmalarda görülmüştür.

Dirençli nişasta sağlıklı bireylerin ince bağırsağında 
sindirilemeyen nişasta ve nişasta parçalanma ürünleri 
olarak tanımlanmaktadır. Kalın bağırsağa ulaşabilmek-
te ve bağırsak mikroflorası tarafından fermente edil-
mektedir. Bu nedenle ince bağırsakta sindirilemeyen 
besinsel lifin bir fraksiyonu olarak tanımlanmaktadırlar. 

Nişastalı ve şekerli yiyecekler yedikten sonra tükü-
rük bezlerinde başlayan sindirim, ince bağırsaktan ve 
karaciğerden sağlanan glikozun kan dolaşımı ile hüc-
relere taşınmasıyla devam eder. Kan şekerimizin yük-
selme nedeni budur. Yani glisemik indeks karbonhidrat 
içeren bir gıda tüketildikten sonra gıdanın kan şekeri 
(glikoz) seviyesini yükseltmesi ile ilgili bir kavramdır.

Hatice Büyükakkuş
Gıda Mühendisi
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Haşlanmış patates, patates püresi, karpuz, be-
yaz ekmek ve pilav glisemik indeksi yüksek gıda-
lardır. Yoğurt, soya sütü, nohut, çavdar ve kuru ye-
mişler glisemik indeksi düşük gıdalar grubuna girer.

Nişasta birçok nedenle sindirime direnç göstermek-
tedir. Bunlardan bir tanesi fiziksel olarak tane içinde 
korunuyor olmasıdır. Yani buğday tanesindeki dirençli 
nişasta miktarı ile öğütülmüş undaki miktar farklıdır. Bu 
yüzden tam tahıllı gıdalar uzmanlar tarafından öneril-
mektedir. İkinci neden ise bazı gıdaların yapısı gereği 
dirençli nişasta içermesidir. Buğday, arpa, çavdar, kara 
buğday, mısır, pirinç, patates, muz, bezelye, mercimek, 
nohut, kuru fasulye, maş fasulyesi ve gölevez yumrusu 
gibi gıdalardan elde edilen nişastanın bir kısmı doğası 
gereği sindirime daha az ya da daha fazla direnç göste-
rebilir. Örneğin ham muz yani yeşil, olgunlaşmamış mu-
zun dirençli nişasta içeriği çok yüksektir. Bu miktar, muz 
olgunlaştıkça azalır. Bir diğer neden de yukarıda belir-
tilen dirençli nişasta içeren gıdalara ısıl işlem (haşlama, 
pişirme) uygulandıktan sonra soğukta depolanmasıdır. 
Çünkü ısıl işlem sonrası sıcak tüketilen gıdalarda bulu-
nan nişasta çabuk sindirilebilir hale geçmektedir. Yani 
patatesi haşladıktan sonra sıcak değil, soğuk olarak tü-
kettiğinizde daha fazla dirençli nişasta almış olursunuz.

Hangi Gıdalar Ne Kadar Dirençli Nişasta İçerir ve 
Faydaları Nelerdir?

•Çiğ baklagiller, patates ve ham muz çok yüksek 
miktarda 

•Haşlanmış baklagiller (mercimek, nohut, fasulye), 
haşlanmış bezelye, pişirilmiş ve dondurulmuş nişastalı 
yiyecekler yüksek miktarda 

•Yulaf, yüksek oranda dirençli nişasta içeren gıda-
lardan biridir. 100 gram pişmiş yulaf ezmesi yaklaşık 3,6 
gram dirençli nişasta içerebilir. Tam bir tahıl olan yulaf 
yüksek miktarda antioksidan da içermektedir.

•Bisküviler, ekmek, haşlanmış patates (soğuk tüketi-
len), haşlanmış pirinç (soğuk tüketilen) düşük düzeyde

•Haşlanmış patates (sıcak tüketilen), haşlanmış pi-
rinç (sıcak tüketilen), makarna, buğday unu eser mik-
tarda dirençli nişasta içerir.

•Prebiyotik özellik gösterir. Prebiyotikler diyetimiz-
deki sindirilmeyen bileşiklerdendir. Bu bileşikler kalın 
bağırsakta bizim için yararlı olan bakterilerin (Lacto-
bacilli ve bifidobacteria gibi) gelişimini ve çoğalmasını 
sağlayarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

•Vücutta kalsiyum ve demir emilimini arttırır.
•Kan şekerini seviyesini diğer nişastalar kadar çok 

yükseltmez. Tokluk hissinin uzun sürmesine yardımcı 
olur.

Dirençli nişastanın daha birçok faydası olduğu bi-
linmektedir. Bu yüzden pirinç pilavı yaparken pirin-
ci kavurmadan pilava dönüştürüp soğuk tüketmek, 
haşlanmış gıdaları soğuk tüketmek gibi ufak ayrıntıla-
ra dikkat etmek dirençli nişasta alımımızı arttıracaktır.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nbu.12244
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.793414/full
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/food-types/starchy-foods-and-carbohydrates/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8726244/
www.sciencedirect.com

KAYNAK:
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Vücudumuzda birlikte yaşadığımız bakteri, virüs ve 
mantar sayısının, tüm vücudumuzu oluşturan hücre 
sayısından daha fazla (10 kat) olduğunu bilimsel ça-
lışmalar göstermiştir. Bu mikroorganizmaların vücu-
dumuzdaki toplam ağırlığının 2,5-3 kg’a denk geldiği 
ifade edilmektedir. Bu mikroorganizmalar deri, ağız 
boşluğu, solunum sistemi, ürogenital sistem ve mi-
de-bağırsak sistemi başta olmak üzere vücudumuzda 
bizimle birlikte yaşamaktadırlar. Bu bölgeler arasında 
en yoğun olarak sindirim sisteminde bulunmaktadırlar. 
Erişkin bir bireyin kalın bağırsağında 400.000’den fazla 
farklı türde bakteri bulunmaktadır. Eskiden mikroflora 
olarak adlandırılan bu mikroorganizmalara son yıllarda 
mikrobiota denmektedir. Mikrobiotanın sahip olduğu 
genetik materyale mikrobiom denilmektedir. Mikrobi-
omdaki genlerin sayısı ise insan genomundaki genlerin 
sayısından 150 kat daha fazladır. Bu ekosistemde probi-
yotik, prebiyotik, postbiyotik ve simbiyotik ifadeleri çok 
sık kullanılmaktadır. 

Beslenme ve insan sağlığı ilişkisi, yaklaşık 2.500 yıl 
önce, ilk defa Hipokrat tarafından “İlacınız gıdanız, gı-
danız ilacınız olsun.” ifadesi ile ortaya konmuştur. Gü-

nümüzde ise kalp, dolaşım sistemi ve obeziteye bağlı 
rahatsızlıklarda yaşanan artış nedeniyle, tüketicilerin 
fonksiyonel besinlere ve gıda takviyelerine yönelimi 
artmıştır. Fonksiyonel gıdalar besin ögeleri sağlamala-
rının ötesinde, tüketiciye ek sağlık faydaları da sağla-
maktadır. Bu gıda grubu içerisine minerallerden liflere 
kadar pek çok farklı gıda ve gıda bileşeni dâhildir. Bun-
lar içerisinde ise probiyotik gıdalar, sağlık etkileri nede-
niyle artan tüketici talebine bağlı olarak ayrı bir öneme 
sahiptir.  Pre = Önce, Pro = İçin, Post = Sonra manasına 
gelmektedir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, probiyotiklerle 
ilişkilendirilen ve postbiyotik, psikobiyotik ve parapro-
biyotik gibi farklı yeni kavramların ortaya atılmasını 
sağlamıştır. Biyotikler ailesinden biri olan ve tam tanımı 
konusunda hâlâ bir fikir birliği sağlanmamış olan post-
biyotiklerin, fermantasyon işlemi sırasında mikroorga-
nizmalar tarafından üretilen biyoaktif bileşenler olduğu 
belirtilmektedir. Postbiyotikleri daha kolay anlamak için 
şu basit formül oldukça açıklayıcıdır. 

Postbiyotik= Prebiyotik + Probiyotik

Gamze YILDIZ
Gıda Mühendisi
Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü

YENİ BİR KAVRAM: YENİ BİR KAVRAM: 
POSTBİYOTİKLERPOSTBİYOTİKLER
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Metabiyotik, biyojenik veya metabolit olarak da 
bilinen postbiyotikler; canlı bakteriler tarafından fer-
mantasyon sırasında ya da bakteriyel lizatından sonra 
salgılanan çözünür faktörleri (ürünler veya metabolik 
yan ürünleri) içermektedir. Bazı bakteri suşlarında top-
lanmış olan bu tür çözünür faktörlere örnek olarak; kısa 
zincirli yağ asitleri, enzimler, peptidler, teikoik asitler, 
peptidoglikan türevi muropeptidler, endo- ve ekzopo-
lisakkaritler, hücre yüzeyi proteinleri, vitaminler, plaz-
malojenler, pilus tipi yapılar ve organik asitler gösteril-
mektedir.

Postbiyotiklerin, uygun absorpsiyon, metabolizma 
ve boşaltım potansiyellerine sahip olduğu ve böylece, 
konakçıdaki çeşitli organ ve dokulara yüksek kapasiteli 
sinyal gönderimi yaparak çeşitli biyolojik tepkileri tetik-
lediği belirtilmiştir. Postbiyotiklerin benzersiz kimyasal 
yapılara sahip olması, güvenilir profillere sahip olmala-
rı, tespit edilmiş bir toksisitelerinin olmaması, probiyo-
tiklerden daha uzun raf ömrüne sahip olmaları, memeli 
bağırsak enzimlerine dirençli olmaları, anti-enflamatu-
ar, immünomodülatör (bağışıklık sistemi reaksiyonları-
nı düzenleyici), anti-obezojenik, antihipertansif, hipo-
kolesterolemik, anti-proliferatif (hücrelerin çoğalmasını 
engelleyen) ve antioksidan aktivitelere sahip olabilen 
çeşitli sinyal moleküllerini içermeleri ve gastrointes-
tinal sistemde stabil olarak kalabilmeleri onları güve-
nilir bir alternatif yapmaktadır. Postbiyotikler fonksi-
yonel gıdalarda ve farmasötik endüstride hastalıkları 
önlemek ve terapötik amaçlar için kullanılabilirler. Bu 
amaçla, bağırsak mikrobiyel ekosistemine tanıdık ol-
mayan probiyotik suşları kullanmak yerine, konakçının 

endojen probiyotiklerini güçlendiren, sağlığı olumlu 
etkileyen postbiyotikler, canlı probiyotiklere göre daha 
güvenli bir alternatif olarak kabul edilebilirler.

Postbiyotiklerin konakçı sağlığı üzerindeki olumlu 
etkilerinin altında yatan temel bileşiklerin; lipitler (ör-
neğin bütirat, propionat, dimetil asetil türevi plazma-
logen), proteinler (örneğin, Laktocepin, p40 molekülü), 
karbonhidratlar (örneğin, galaktoz bakımından zengin 
polisakkaritler ve teikoik asitler), vitaminler/kofaktörler 
(örneğin, B-grubu vitaminler), organik asitler (örneğin, 
propiyonik ve 3-fenillaktik asit) ve peptitoglikan türevi 
muropeptitler, lipoteikoik asitler olduğu ifade edilmek-
tedir. 

Aslında konakçı sağlığı ve mikrobiyota komposiz-
yonu üzerinde etkisi olan probiyotik, prebiyotik veya 
sinbiyotiklerin birçoğu; kısa zincirli yağ asitleri, mik-
robiyal fraksiyonlar, fonksiyonel proteinler, salgılanmış 
polisakkaritler, hücre dışı polisakkaritler, hücre lizatları, 
teikoik asit, peptidoglikan türevi muropeptidler ve pilus 
tipi yapıların üretimine neden olmaktadır.

Biyoteknolojik olarak, fermantasyon, postbiyotikle-
rin temel kaynağıdır. Tahıl tanelerindeki B vitamini içe-
riğindeki artış, postbiyotik fermantasyonuna güzel bir 
örnektir. Tahıllar, önemli düzeyde B grubu vitaminleri 
içerir. Sıklıkla, bu vitaminler, öğütülme prosesi sonrasın-
da kayba uğrar veya ısıl işlem neticesinde yok olurlar. 
Tahılların fermantasyonu ve ayrıca laktik asit bakterileri 
ile ön işlemleri, B1, B2, B3, B9, B11 ve B12 vitaminlerinin 
içeriğini yükselterek bakteri sentezini destekler. Potan-
siyel olarak tahıl bazlı ürünlerde B vitamini içeriğini ar-
tırmak için postbiyotikler iyi bir alternatif olabilir.
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Postbiyotiklerin Kullanım Alanları 
Postbiyotiklerin farmasötik ürünlerde, gıdalarda, 

tarımda ve kültür balıkçılığında da kullanılabileceği 
belirtilmiştir. Probiyotiklerin canlı olma gereksinimi, 
bunların belirli gıdalarda kullanımını zorlaştırmaktadır. 
Böylece aynı faydaları sağlayan postbiyotiklerin üreti-
mi ön plana çıkmaktadır. Teknolojik olarak üretimi sı-
rasında yüksek ısıl işlem gereken ürünlere kolay ilave 
edilebilmeleri, canlılık kaybı problemi olmadığı için 
soğuk zincir gereksiniminin olmaması, depolama ve 
taşıma kolaylığı, az gelişmiş bölgelere ürün dağıtım ve 
satışının kolay olması gibi avantajları nedeniyle gıda-
larda probiyotikler yerine postbiyotiklerin kullanılması 
giderek önem kazanmaktadır. Yapılan pek çok çalışma 
postbiyotiklerin gıda katkı maddesi olarak da kullanı-
labileceğini göstermiştir. Üç farklı Lactobacillus spp. 
arasında bir karşılaştırma yapılmış ve L. salivarius hüc-
resiz süpernetantının et ve sütteki bakteriyel patojenle-
rin (Listeria monocytogenes) kontrolü için etkili doğal 
bir koruyucu olabileceği belirtilmiştir. Yapılan başka bir 
çalışmada, Lactobacillus plantarum tarafından üretilen 
çeşitli metabolitlerin farklı oranlarda kombinasyonla-
rıyla muamale edilen, sütten kesilmiş domuz yavru-
larının büyüme performansı, ishal insidansı, bağırsak 
ortamı ve besin sindirilebilirliği incelenmiştir. Çalışma 
sonuçlarına göre, %0.5 metabolit kombinasyonuyla 
muamele edilen sütten kesilmiş domuz yavrularının 
büyüme performansında, bağırsak ortamında ve pro-
tein sindirilebilirliğinde iyileşme tespit edilmiştir.

Postbiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri 
Probiyotikler de dahil olmak üzere canlı bakterile-

rin sağlık uygulamalarında kullanımı fırsatçı patojenite 
gelişimine neden olabilmektedir. Bu durum bağışıklık 
sistemi zayıf bireyler için risk oluşturmakta ve yoğun 
bakım hastalarında, bağırsak bütünlüğü bozulmuş aktif 
kanamalı hastalarda (örneğin şiddetli inflamatuar ba-
ğırsak hastalığı- IBH) ve şiddetli pankreatit durumunda 
probiyotik kullanılması önerilmemektedir. Canlı mikro-

organizma yerine inaktive edilmiş mikroorganizma ve 
hücre özütlerinin kullanılması; immün sistemi zayıf ya 
da baskılanmış bireylerde enfeksiyon veya enflamas-
yon riski oluşturmadığı için probiyotiklere göre daha 
fazla güvenlik faktörünün olması, depolama ve dağıtım 
seçeneklerindeki kolaylıklar nedeniyle de ürünlerde 
kullanım kolaylığı sunması gibi avantajlar sağlamakta-
dır.

Yoğurt, kefir, lahana turşusu, mantarlar, yoğun lifli 
gıdalar, salamura sebzeler gibi fermente gıda ürün-
leri postbiyotik bakımından zengin içerikli gıdalardır. 
Postbiyotiklere kısa zincirli yağ asitleri, bakteriyosin-
ler, kefiran, biyoaktif peptitler örnek olarak verilebilir. 
Postbiyotiklerden gelen fenolik bileşiklerin çoğu ba-
ğırsakta emilmeden kalır. Bu polifenoller ile bağırsak 
mikrobiyotası arasındaki karmaşık etkileşim sonucun-
da mikrobiyal dönüşüm ürünleri oluşur. Bu ürünlerin 
Clostridium spp.’nin patojenik suşlarının büyümesini 
baskıladığı, kommensal bakterileri ise ya daha az ya da 
pozitif olarak etkilediği belirtilmiştir. Ayrıca, fareler üze-
rinde yapılan denemelerde, postbiyotiklerin farelerde 
Salmonella spp. enfeksiyonuna karşı immünomodüla-
tör ve koruyucu etki gösterdiğini belirtmektedir. Genel 
olarak, test edilen postbiyotiklerin hem uyarılmış hem 
de uyarılmamış hücrelerde dikkate değer anti-enfla-
matuar etkisi nedeniyle immünomodülatör etki gös-
terdiği sonucuna varılmıştır.

Equol, şu ana kadar insanlarda en çok incelenen 
fenolik türevi postbiyotiktir. Equol’ün insan diyetinde 
ana kaynağı soya ve ürünleri olarak belirtilse de, bazı 
Lactobacillus sp. bakterilerininde equol üretebildikleri 
rapor edilmiştir. Bugüne kadar, başlıca kanıtlar, meno-
poz semptomlarına karşı korumada equol desteğinin 
yararlı etkileri olabileceğini göstermektedir. Bu etkiler-
le ilgili moleküler mekanizmalar tam olarak aydınlatıl-
mamış olsa da, hayvan çalışmaları, equolün östrojenik 
aktivitesinin belirlenen etkilerin arkasında olduğunu 
göstermektedir.
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Păcularu-Burada vd. (2020), glutensiz bitki kökenli 
hazırlanacak hamurlar için çeşitli laktik asit bakterile-
rini izole ederek, bu bakterilerin ve ürettikleri postbi-
yotiklerin etkilerini incelemiştir. Çalışma sonucunda, 
özellikle suşlardan bir tanesinin yüksek miktarlarda ek-
zopolisakkarit ve antimikrobiyal madde içerdiği belir-
tilmiştir. Bir başka çalışmada ise, obezite ve metabolik 
bozuklukların tedavisinde veya önlenmesinde adaptif 
termogenezi (açlık durumunda vücudun enerji harca-
masını azaltması durumu) indüklemek için hem pre-
biyotiklerin hem de postbiyotiklerin kullanılabileceği 
bahsedilmektedir fakat bu çalışmalar çoğunlukla hay-
vanlar üzerinde yapıldığı için, insanlar üzerinde daha 
fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Yapılan insan 
denemelerinden çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar-
da, postbiyotikler, ishali iyileştirme konusunda tutarsız 
veriler sunmasına rağmen, yetişkinlerde görülen is-
halin tedavisinde, postbiyotiklerin olumlu rolü olduğu 
belirtilmiştir. Pediyatrik ishali tedavi etmek ve çocuklar 
arasında yaygın bulaşıcı hastalık vakalarını önlemek 
amacıyla spesifik postbiyotiklerin kullanımını önerebil-
mek için yeterli araştırma verisi henüz mevcut değildir. 

Gıdalardan sağlanan postbiyotikler arasında, ba-
ğırsak mikrobiyotası tarafından üretilen postbiyotikler 
olan fenolik türevli metabolitler, kısmen yüksek biyo-
yararlanımları nedeniyle gıda polifenollerinin sağlık ya-
rarlarına aracılık edebilir ve ayrıca bağırsak mikrobiyota 
ekolojisini modüle ederek hem bağırsak hem de sis-
temik kronik bozukluklar üzerinde etkili olabilirler. Bi-
limsel çalışmalar, postbiyotiklerin klinik (güvenli orijin), 

teknolojik (stabilite) ve ekonomik (düşük üretim mali-
yetleri) yönleri açısından benzersiz özellikleri ile kolo-
rektral kanser gibi kanser hastalarında da hem önleyici 
hem de destekleyici tedaviler için, yan etkiler olmadan 
kullanılabileceği konusunda umut vadetmektedir. Ya-
pılan çoğu çalışma, laboratuvar koşullarında ve hayvan 
modelleri üzerinde gerçekleştirilmesinden dolayı, in-
sanlar üzerinde kullanılabilmesi için yapılması gereken 
ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Postbiyotiklerin biyolojik tepkileri, hücre kültürle-
rinde, hayvan modellerinde gözlenmiştir ve yapılan 
bazı insan deneyleri ile doğrulanmıştır. Bununla bir-
likte, postbiyotiklerin, kanıtlanmış sağlık yararları olan 
fonksiyonel gıdalar olarak kabul edilebilmesi için prebi-
yotikler ve probiyotikler gibi Uluslararası Probiyotikler 
ve Prebiyotikler Derneği (ISAPP), Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) veya Gıda Tarım Örgütü (FAO) gibi kuruluşlar 
tarafından tanımlanması ve uzmanlar tarafından be-
lirgin ifadelerle açıklanabilmesi gerekmektedir. Sonuç 
olarak, postbiyotiklerin bütün mekanizmaları tam ola-
rak aydınlatılmamış olsa da, konakçı sağlığının iyileş-
tirilmesine katkıda bulunabildiği belirtilmiştir. Ancak, 
konu üzerine yapılacak daha pek çok çalışmaya ihtiyaç 
vardır. Postbiyotikler, depolama ve raf ömrü açısından 
probiyotiklere kıyasla daha az zorluk içerdiğinden, sağ-
lık için daha iyi bir alternatif olma potansiyeli taşımak-
tadırlar. Bunlara ek olarak da, postbiyotikler ve biyoaktif 
bileşikler, probiyotiklerin fonksiyonel bileşenlere veya 
terapötik ajanlara dönüşme gücünü artırmanın etkili 
bir yolu olabilirler.

https://www.abdurrahmanyildirim.com/prebiyotikler-probiyotikler-postbiyotikler-ve-simbiyotikler/
https://www.slimcity.com.tr/postbiyotikler-nedir-faydalari-nelerdir/
https://ellafarma.com.tr/postbiyotik-nedir/
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1719432
Gökırmaklı, Ç., Üçgül, B., Güzel-Seydim, Z.B. (2021). Fonksiyonel gıda kavramına yeni bir bakış: 
Postbiyotikler. GIDA (2021) 46 (4) 872-882 doi: 10.15237/gida. GD21035.

KAYNAK:
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Yönetim Kurulu Başkanlığını Muhittin Aykut GÖY-
MEN’in yürüttüğü Türkiye Makarna Sanayicileri Derne-
ği (TMSD) faaliyetlerine 1993 yılında başlamıştır. TMSD, 
sektörü ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla 
temsil etmektedir. Makarna sektöründe faaliyet göste-
ren 25 üyesi olan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, 
sektördeki tüm paydaşların sorunlarına çözüm üretme 
misyonu ile hareket etmektedir. TMSD Dünya Makarna 
Örgütü (IPO) kurucu üyesi ve Türkiye Gıda ve İçecek 
Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) üyesidir.

Makarna, durum buğdayından elde edilen irmiğin 
su ile karıştırılması ve istenilen biçimlerin verilip kuru-
tulması suretiyle elde edilen yarı hazır bir gıda madde-
sidir. Makarna kalitesini etkileyen faktörlerin başında ir-
miğin üretildiği durum buğdayının kalitesi gelmektedir.

Dünya makarna üretimi; Dünya Makarna Örgütü 
(IPO) 2021 verilerine göre 16,9 milyon ton civarındadır. 
İtalya’nın en büyük üretici olduğu dünya sıralamasın-
da, Türkiye 3. sıradadır. Diğer üretici ülkelerin aksine 
Türkiye’deki tüm makarna fabrikaları üretimleri için 
gerekli olan irmiği kendileri üretmektedir. 25 faal üre-
ticinin olduğu sektörde kurulu kapasite 3 milyon ton 
seviyesine ulaşmıştır.

Makarna fabrikaları, coğrafi olarak durum buğda-
yının yetişme alanları olan Orta Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu ve Batı Anadolu’da yoğunlaşmaktadır. Gazian-
tep önemli üretim bölgesi olup Türkiye kapasitesinin 
%50,1’i burada bulunmaktadır. Bu özelliği nedeniyle 
Gaziantep’e ülkemizin makarna üretiminin başkenti 

demek yanlış olmaz.
Durum buğdayının gen merkezi olan Türkiye, 2021 

yılı TÜİK verilerine göre 3 milyon 150 bin ton makar-
nalık buğday üretimiyle dünyada 3. sıradadır. Kanada, 
ABD, İtalya ve Meksika önemli ölçüde durum buğdayı 
üreten ülkeler arasındadır. Durum buğdayı bulgur ve 
makarna üretimi dışında irmik üretiminin de hammad-
desidir. Makarna üretim maliyetlerinde en büyük kalem 
buğdaydır. Dünya ve Türkiye’de makarnalık buğday fi-
yatlarındaki değişmeler maliyete doğrudan yansımak-
tadır.

Bugün, buğdaydan yapılan sanayi ürünleri içeri-
sinde makarna; üretim miktarı ve beslenmedeki öne-
mi bakımından birinci sırada gelmektedir. Makarnanın 
uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, 10-15 da-
kika gibi kısa sürede kolayca hazırlanabilmesi, lezzeti, 
besleyiciliği ve bir paket makarnadan hazırlanan ye-
mekle 3-4 kişiyi doyurabilen bir gıda maddesi olması 
nedeniyle de son yıllarda dünyada buğdayın makarna 
şeklinde tüketimi sürekli olarak artmaktadır.

Sektörümüzün 2021 yılı ihracatı yaklaşık 1 milyon 
365 bin ton olmuştur. Sektörümüzün toplam üretim ka-
pasitesi 3 milyon tona ulaşmıştır. 2022 yılında mahsul 
buğday rekoltesi yağışların iyi olması nedeniyle bekle-
nilen şekilde gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayındaki 
toplam ihracatımız 989 bin ton olmuştur. Buna bağlı 
olarak gerek iç piyasa gerekse ihracat açısından verimli 
bir yıl geçireceğimize ve bu yılı da yine büyüme yılı ile 
kapatabileceğimize inanıyoruz.

Aykut GÖYMEN
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE DÜNYA VE TÜRKİYE’DE 
MAKARNA SEKTÖRÜMAKARNA SEKTÖRÜ
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Son yıllarda ulaştığı kaliteli üretim, çeşit ve ihracatta 
yakaladığı yükselişini hız kesmeden devam ettiren sek-
törümüz, 160 ülkeye yaptığı ihracatla  dünyanın ikinci 
büyük makarna ihracatçısı durumundadır.

Dünya pazarlarındaki bu gücümüzü, engellendiği-
miz Amerika ve Avrupa Birliği pazarlarında önümüzün 
açılmasıyla ileriki zamanlarda daha fazla hissettireceği-
mizi çok rahat söyleyebilirim. 

İç tüketimde de ciddi bir artış yaşanmaktadır. Bun-
da hem Derneğimizin yaptığı çalışmaların hem de 
halkımızın sağlıklı tüketim hakkında bilinçlenmesinin 
büyük payı vardır. Bu da makarna kalitesine ve çeşit-
liliğine yansıdı; dünya pazarlarında rekabet açısından 
önümüz açıldı, iç tüketimde de halkımıza daha güzel, 
daha kaliteli ürünler sunabilir hale geldik. Hiç kuşku-
suz en önemli etken de sektörün kabuk değiştirmesi-
dir; son yıllarda tüm makarna fabrikaları yatırımlarını, 
teknolojilerini yenileyerek kapasitelerini önemli oranda 
artırdılar. Örnek verecek olursak; sektörümüzde bulu-
nan üretici firmalarımız, enerji ihtiyaçlarının bir kısmını 
yenilenebilir, karbon ve sera gazı salınımlarını azaltan, 
temiz olan güneş enerjisinden karşılamaya başladılar, 
yatırımlarını ve enerji ihtiyaçlarının tamamını güneş 
enerjisinden karşılamak üzere planlamalarını sürdür-
mektedirler. Makarna, üretim sürecinden dolayı birçok 
gıdaya kıyasla çevresel etkisi daha düşük olan sürdü-
rülebilir bir gıdadır. Makarna üreticilerinin enerjilerini 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeleri makar-
nanın düşük olan çevresel etkisini daha da düşürecek-
tir. Artık tüketiciler, yedikleri ve içtikleri gıdaların sadece 
karınlarını doyurmasıyla değil, aynı zamanda o gıdanın 
karbon ayak izi, su ayak izi, çevresel etkisi, sürdürüle-
bilir bir gıda olup olmadığı gibi parametrelerle de ilgi-
lenmeye başladılar. Özellikle Z Kuşağı dediğimiz, 2000-
2012 yılları arasında doğan kuşak bu konuda çok daha 
duyarlı davranıyor.

IPO 2021 verilerine göre; geçen yıl 8,5 kg kişi başı 
makarna tüketimi ile dünyada en çok makarna tüketen 
10 ülke arasında 8. sıradayız. Dünyada yıllık kişi başı-
na tüketim ortalaması yaklaşık 15 kilogramı buluyor. 
Kişi başına 23 kg tüketimle İtalya birinci sırada. Sektör 
olarak, 2023 yılı için ülkemizdeki kişi başına makarna 
tüketiminin 10 kilograma yükseltilmesi hedeflerimiz 
arasındadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk gıda sa-
nayinin öncü sektörlerinden biri makarna sanayi ol-
muştur. Makarna sanayinin temeli, 1922 yılında İz-
mir-Bayraklı’da kurulan fabrikanın faaliyete geçmesiyle 
atılmıştır. Bu sayede Anadolu ve Türk kültüründe adı 
erişte olan ürünün ilk kez sanayi tipi üretimine geçil-
miştir.  

2022 yılına geldiğimizde ise ürün kalitesi ve tekno-
loji olarak diğer ülkelerle rekabet eder konumdaki sek-
törümüzün kapasitesi 3 milyon ton seviyesine ulaşmış-
tır. Bugün makarna sektörü doğrudan ve dolaylı olarak 
40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 

Sektör olarak kısa sürede dünya birinciliğine çıkmak 
için gereken hazırlıklarımızı ve yatırımlarımızı yapı-
yoruz. Bu, sadece modern ve son teknoloji makarna 
üretim tesislerine yatırım yapmak anlamına gelmiyor. 
Katma değeri daha yüksek, yeniliğe açık, değişen bes-

lenme eğilimlerine uyum sağlayan ürünler geliştirmeyi 
de kapsıyor. Sektörümüz buna odaklanmış durumda. 
Çünkü dünya makarna pazarı, rekabetin yoğun olduğu 
bir pazardır. Böylesi rekabetçi bir pazarda elde ettiğimiz 
avantajlı konumumuzu daha ileriye taşımak istiyoruz. 

Önümüzdeki 10 yılda ihracat hedefimizi 2 milyon 
ton olarak belirledik. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe 
göre planlıyoruz. 10 yıl sonunda, dünyanın her ülke-
sinde, her sofrasında Türk makarnası olması için gayret 
göstereceğiz. Bu büyük hedeflerimizi gerçekleştirecek 
potansiyelimiz var. Türkiye Makarna Sanayicileri Der-
neği (TMSD) olarak sektörümüzün bu hedeflere ulaş-
masında bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra 
da en büyük katkıyı vermeye devam edeceğiz. 

Sektörümüzün 1970 yılında 13 ton ile başladığı ih-
racat bugün 1,5 milyon tona yaklaşmıştır. Üretimimizin 
ve ihracatımızın devamlılığı; istenilen kalite, miktar ve 
standartta, homojen ve uygun fiyatta hammadde temi-
nine bağlıdır. Ülkemiz toprakları iç piyasaya ve ihracata 
yönelik hammadde ihtiyacımızı karşılayacak potansi-
yele sahiptir. Makarnalık buğday üretimimiz iç piyasa 
talebinin tamamı ile ihracatımızın ihtiyacını karşılaya-
cak seviyededir. Yurt içi tüketim de yıllar içerisinde ar-
tış göstermiş olup dünyada en fazla makarna tüketen 
ilk 10 ülke arasına girmiş durumdayız. Makarna; insan 
beslenmesi için gerekli olan günlük enerjiyi ekonomik 
olarak sağlayan, kolay ulaşılabilen ve yüzlerce farklı 
sos çeşidiyle kullanılarak sofralara değer katan temel 
besin maddelerinden biridir. Hem bu sebepler hem 
de makarna sektörünün ihracattaki başarıları, buğday 
üretiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Tarım ve Or-
man Bakanlığınca bir an önce Havza Bazlı Destekleme 
Modeline işlerlik kazandırılarak üretimin havza bazında 
belirlenmesi, üretim planlanması, çiftçi refahının artırıl-
ması, iklim değişikliğinin miktara etkilerinin azaltılması 
yoluyla üretim ve fiyat istikrarının sağlaması gerekmek-
tedir.



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

20

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI
Tütün Bağımlılığı Nedir?
Dünya Sağlık Örgütüne göre nikotin kullanım bo-

zukluğu olarak da isimlendirilen tütün bağımlılığının 
temel belirtileri şunlardır:

*Kullanımı kontrol etme kabiliyetinin bozulması,
*Tütün kullanımına diğer etkinliklere göre daha faz-

la öncelik verilmesi,
*Zararlarla veya olumsuz sonuçlarla karşılaşılması-

na rağmen kullanıma devam edilmesi ile kendini gös-
teren güçlü bir nikotin kullanma isteği,

-Nikotinin gitgide eski etkisini kaybetmesi (tolerans 
geliştirilmesi),

-Nikotin kullanımının kesilmesi veya azaltılması 
sonrasında yoksunluk belirtilerinin görülmesi,

*Tütünün etkilerinin sebep olduğu, alevlendirdiği, 
yineleyici toplumsal ya da kişiler arası sorunlar olma-
sına karşın tütün kullanımını sürdürme (Örneğin; tü-
tün kullanımıyla ilgili olarak başkalarıyla tartışmalara 
girme),

*Yineleyici bir biçimde tehlikeli olabilecek durum-
larda tütün kullanma (Örneğin; yatakta sigara içme),

*İşteki, okuldaki ya da evdeki konumunun gereği 
olan başlıca yükümlülüklerini yerine getirememe ile 
sonuçlanan yineleyici tütün kullanımı (Örneğin; işini 
engelleme.) 

Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre bir kişi-
ye “tütün kullanım bozukluğu tanısı” konulabilmesi 

için bireylerin en az bir aydır, düzenli olarak sigara kul-
lanması ve diğer belirtileri taşıması gerekmektedir. En 
yaygın tütün ürünleri; sigara, sarmalık kıyılmış tütün 
mamulü, pipo, puro, nargilelik tütün mamulü, enfiye 
ve çiğnemelik tütündür. 

Tütün Yoksunluğu Nedir?
Tütünün özgün maddesi koyu renkli bir sıvıdır ve 

bahsedilen bu zehirli sıvıya nikotin adı verilmektedir. 
Nikotinin şiddetli bağımlılık yapıcı etkisi vardır. 90-120 
dakika boyunca alınmadığında, yoksunluk belirtileri 
ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler tütünün bırakıldığı 
ilk gün en üst düzeyde hissedilebilir; ancak yoksunluk 
belirtileri zamanla azalarak yok olmaktadır.

Yoksunluk belirtileriyle baş etmek ve istekle başa 
çıkmak gibi, bırakma sürecinde kişiyi zorlayabilecek 
bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bu süreci bir uzman des-
teği alarak kendiniz için kolaylaştırabilirsiniz.

Yoksunluk belirtileri arasında;
1.Kolay kızma ya da öfkelenme
2.Baş dönmesi
3.İştah artışı
4.Kas kasılmaları
5.Tansiyon düşmesi
6.Uykusuzluk
7.Çökkün duygu durumu
8.Şiddetli nikotin alma isteği gibi belirtiler sayılabilir.
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Pasif İçicilik ya da İkinci El Tütün 
Dumanına Maruz Kalma Nedir?
Tütün, yalnızca kullanıcı olanlarda değil, doğrudan 

kullanıcısı olmayanlarda da sağlık sorunlarıyla birlikte 
ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Tütün ürünlerinin 
içindeki toksin (zehir) ve kansere neden olabilecek di-
ğer maddeler yanan sigaradan havaya yayılarak içen 
kişinin yakınındakiler için zehirli bir ortam oluşturur. 
Bu sebeple tütün kullanmadığı halde tütüne maruz ka-
lanların durumu da büyük bir önem arz etmektedir. Bu 
durum pasif içicilik ya da ikinci el tütün dumanına ma-
ruz kalma olarak ele alınmaktadır. İkinci el tütün duma-
nı, sigara ve nargile gibi tütün ürünlerinin kullanıldığı 
durumlarda kapalı alanları dolduran dumandır. Bu du-
manın solunması pasif içicilik olarak adlandırılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılı açıklamasına göre; 
ikinci el tütün dumanına maruz kalma, özellikle erken 
yaşta çok daha kritik sonuçlara sebep olmaktadır. Dün-
ya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün 
dumanının kirlettiği havayı solumakta ve bu durum 
ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

Pasif içiciliğin tehlikeleri şu şekildedir:
1.Yanan bir sigaradan çevreye yayılan duman, 50 

adedi kanser yapıcı olan 4.000 kimyasal madde ve tok-
sin içermektedir.

2.Bir sigaranın yaklaşık 12 dakikada yandığını, ancak 
sigara içen bir kişinin sigarayı yalnızca 30 saniye içine 
çektiğini söyleyebiliriz. Geri kalan dumanı çevredekiler 
içine çekmektedir.

3.Çevreye yayılan sigara dumanı içilenden daha za-
rarlıdır. Çünkü sigara içildiği zaman ısı daha yüksektir; 
ancak çevreye yayılan duman daha düşük ısıdan yayıl-
maktadır.

4.Çevreye yayılan sigara dumanı normal olarak içi-
len sigaradan 3 kat daha fazla nikotin, yüzde 70 oranın-
da daha fazla katran ve 2,5 kat fazla karbonmonoksit 
içermektedir.

5.Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, 
bronşit, soğuk algınlığı, orta kulakla ilgili sorunlar ve 
akciğer işlevinde azalma gibi solunum sistemine ilişkin 
sorunların görülme riski de daha yüksektir.

6.Yanan bir sigaranın üçte ikisi havaya gitmektedir.
Sigarayla mücadele ettiğimizde, yalnızca kendi sağ-

lığımızı değil, sevdiklerimizin de sağlığını korumuş olu-
ruz. Çocuklarımız ve gençlerimize, soludukları havayı 
sağlıkla ciğerlerine çekebilecekleri, tertemiz bir dünya 
hediye edebiliriz

Tütün Bağımlılığının Yol Açtığı 
Sağlık Sorunları Nelerdir?
Tütün kullanımı aşağıdaki hastalıkların oluşmasında 

etkilidir:
1.Kanser türleri (akciğer, mide, cilt, rahim ağzı vs.)
2.Kalp ve damar hastalıkları
3.Diyabet
4.Solunum hastalıkları
5.Gastrit, ülser gibi mide hastalıkları
6.Diş ve diş eti hastalıkları 
7.Gebelikte erken doğum, düşük doğum, çocukta 

gelişim bozuklukları, sütün kesilmesi
Tütün kullanımı, halk sağlığı açısından kritik bir so-

rundur ve toplumun genel hastalık riskini ve yükünü 

artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılı Avrupa 
Tütün Kullanım Trendleri Raporuna göre sigara kullanı-
mı erken ölüm riskini artırmaktadır. Aynı raporda tütün 
kullanımı dünyadaki erken ölümlerin önde gelen ne-
denlerinden biri olarak bildirilmektedir ve tüm ölüm-
lerin yaklaşık yüzde 18’i üzerinde etkili olduğu belirtil-
mektedir.

Çocuğunuz Sigara Kullanıyorsa
1.Çocuklar ebeveynlerini model alabilmektedir. 

Ebeveyn olarak bu anlamda olumlu bir model olmanız, 
bırakma sürecinde çocuğunuza verdiğiniz desteğin et-
kisini artıracaktır.

2.Çocuğunuzu sigara içerken yakaladığınızda zarar 
vermeden sadece elindeki paketi alabilir; sigara içilme-
mesi ile ilgili ev ya da okul kurallarını hatırlatabilirsiniz.

3.Sigara ile her yakaladığınızda aynı tepkiyi verme-
niz; tutarlı bir mesaj verebilmek ve sınırlarınızı netleşti-
rebilmek adına önemlidir.

4.Kurallara sizin de uymanız ve çocukların sizi sigara 
içerken görmemesi, özellikle dikkat edilmesi gereken 
diğer bir noktadır.

5.Nasihat dilini kullanmadan sigaranın etkileri hak-
kında konuşabilir ve doğru bilgileri öğrenmesini sağla-
yabilirsiniz.

Tütün Kullanımının Çocuk ve Ergenler
 Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
Şüphesiz ki tütün kullanımı toplumun tamamını il-

gilendiren bir sorun olarak görülmektedir. Öte yandan 
gelişme çağındaki çocuk ve ergenler üzerinde daha 
kalıcı etkiler bırakmaktadır. Bu dönemlerdeki etkileri 
değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz:

1.Çocukluk ve ergenlik dönemleri, gerek tütün tü-
ketimi gerekse yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı 
da dâhil olmak üzere birçok sağlığa zararlı davranışta 
bulunma eğiliminin ortaya çıkabildiği bir tür deneme 
dönemidir.

2.Tütün kullanan çocuk ve ergenlerin yetişkinlik dö-
neminde düzenli tütün kullanıcısı olma olasılığı daha 
yüksektir.

3.Çocukluk ve ergenlik döneminde tütün içmek kısa 
vadede astım, uzun vadede kalp-damar, solunum ve 
kanser gibi hastalıkların riskini artırmaktadır. (Bir Bakış-
ta Sağlık: Avrupa 2020 Raporu)

Biliyor musunuz?
1.Tütün kullanımı bireyin psikolojik, fiziksel ve sos-

yal yaşamını olumsuz etkilemekte; erken ölüm riskini 
artırmaktadır.

2.Tütün kullanımından dolayı ortaya çıkan duman, 
kullanmayan kişiler için de ciddi sonuçlar doğurmakta-
dır. İkinci el tütün dumanı; kalp hastalığına, kansere ve 
diğer kronik hastalıklara sebep olabilmektedir.

3.Sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanmaktadır.
4.Dünyada her yıl 7 milyon kişi sigara sebebiyle ha-

yatını kaybetmektedir.
5.Dünyada bir günde 19.100 kişi sigaradan kaynak-

lanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir.
6.Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan, 

her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor.
7.Türkiye’de her yıl 83.100 kişi sigara kaynaklı sebep-

lerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon 
yetişkin tütün ürünü kullanıyor.
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Elektronik Sigaralar Diğer Tütün Ürünleri 
Kadar Sağlığa Zararlıdır
Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin müca-

deleye son yıllarda yeni nesil tütün ürünleri de dâhil 
edilmiştir. Bu ürünler Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılı 
açıklamasına göre Elektronik Nikotin Dağıtım Sistem-
leri (ENDS) olarak adlandırılmaktadır. En yaygın türleri; 
e-sigara, vape veya vape kalem, e-nargile, e-pipolar ve 
e-purolardır. Elektronik sigaralar, sıvı nikotin ve insan 
sağlığı için toksik olabilecek diğer kimyasalları içer-
mektedir.

Tütün endüstrisi tarafından bu ürünler sigarayı bı-
rakmak için kullanılabilecek, daha zararsız ürünler 
olarak tanıtılsa da Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılı 
açıklamasına göre bu ürünlerin de tütün ürünleri kadar 
sağlığa zararlı olduğunu bildirmektedir. Bu ürünlerin 
kullanımı konusunda özellikle çocuk ve ergenler bü-
yük risk altındadır. Beynin gelişimi 20’li yaşların orta-
larına kadar devam ettiği için bu ürünlerin erken yaşta 
kullanımı beynin gelişimini olumsuz etkilemektedir. 
Ayrıca e-sigara kullanımının kalp hastalığı ve akciğer 
rahatsızlıkları riskini artırdığı bilinmektedir. Bu cihazlar 
büyüyen fetüse zarar verebileceği için onları kullanan 
hamile kadınlar için de önemli riskler oluşturmaktadır. 
Bu kimyasalları soluyanlar tıpkı sigara dumanına maruz 

kalanlar gibi dumandan etkilenerek pasif içici olmakta-
dır. Pasif içiciliğin kalp rahatsızlığı, akciğer ve mesane 
kanseri, astım krizi, çocukluktaki solunum yolu has-
talıkları, ani bebek ölümleri ve akciğer yetmezliği gibi 
ölümcül hastalıklara yakalanma tehlikesini arttırdığını 
göstermektedir. Bunlara ek olarak elektronik sigaralar 
kartuşlarında sızıntı, kartuş değişimi sonrası nikotinin 
kazara alınması, istem dışı yüksek doz nikotin alma 
olasılığı gibi birçok risk barındırırken patlama, yanık ve 
yaralanmalara da neden olmaktadır.

Tütün Ürünlerini Bırakmak İçin 
Hiçbir Yaş Geç Değil!
Kişi sigarayı bıraktıktan hemen sonra, herhangi bir 

dumana maruz kalmazsa vücudunda hemen tamir 
başlar. Nabız sayısı ve kan basıncı normale döner, ko-
roner arter hastalıklarına yakalanma ihtimali düşer

1.30’larınızda bırakırsanız beklenen yaşam süreniz 
10 yıl artar.

2.40’larınızda bırakırsanız beklenen yaşam süreniz 
9 yıl artar.

3.50’lerinizde bırakırsanız beklenen yaşam süreniz 
6 yıl artar.

4.60’larınızda bırakırsanız beklenen yaşam süreniz 3 
yıl artar.
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Bırakmak Mümkün!
Sigarayı bırakmanın zor olacağı düşünebilir ve bu 

süreci ertelemek isteyebilirsiniz. Ancak ilk adımı at-
maya karar verdiğinizde ve bu süreçte bir uzmandan 
destek aldığınızda; sürecin çok daha kolay ilerlediğini 
görebilirsiniz.

Sigarayı bıraktığınız anda sağlığınızda meydana ge-
len iyileşmeler bırakma sürecine bağlı kalmanızı sağla-
yacaktır.

Sigara bırakma tedavisinde psikolojik destek ve ilaç 
tedavisi büyük önem taşımaktadır. Bırakma yöntemleri 
ve bırakma süreci hakkında bilgi edinmek için Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile iletişime geçebilirsi-
niz. 115 numaralı YEDAM Danışma Hattımızda alanda 
uzman psikologlarımız; size, ailenize ve çevrenize siga-
rayı bırakma konusunda destek sağlamakta, bağımlılık 
hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaktadır. 
YEDAM, 15 yaş ve üzeri tütün ürünlerini bırakmak iste-
yen kişiler için danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücudunuzda Bazı 
Olumlu Değişimler Meydana Gelir

Son sigaranızdan;
1.20 dakika sonra, kalp atış hızınız ve kan basıncınız 

düşer.
2.12 saat sonra, kanınızdaki karbonmonoksit seviye-

si normal düzeye gelir.
3.2 hafta-3 aylık süre zarfında, kan dolaşımınız dü-

zene girer ve akciğer fonksiyonlarınızda gelişme kay-
dedilir.

4.1-9 aylık süre zarfında, öksürüğünüz ve nefes dar-
lığınız azalır.

5.1 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riskiniz, sigara 
içenlerinkinin yarısı kadar olur.

6.5 yıl sonra, inme riskiniz, 5-15 yıldır sigara içme-
yen birininki kadar azalır.

7.10 yıl sonra, akciğer kanserinden ölme riskiniz, si-
gara içenlerinkinin yaklaşık yarısı kadar olur.

8.Ağız, boğaz, yemek borusu, mesane, böbrek ve 
pankreas kanseri riskiniz azalır.

9.15 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riskiniz, sigara 
içmeyen birininkinin seviyesine iner. (Dünya Sağlık Ör-
gütü, 2020)

Sigarayı Bırakmak İçin 10 Adım
1.Bırakma gününüzü belirleyin.
2.Çevrenizdeki bütün sigara, çakmak, kibrit ve kül 

tablalarını uzaklaştırın.
3.Küçük hedefler koyun.
4.Kendinizi oyalayacak uğraşlar bulun.
5.Sık sık dişlerinizi fırçalayın ve duş alın.
6.Beslenmenize dikkat edin, bol su için.
7.Sigara isteğinizi tetikleyecek etkenlerden uzak du-

run.
8.Sakız çiğneyerek veya bitki çayı içerek sigara içme 

isteğinizin önüne geçin.
9.Temiz hava alın, hareket edin.
10.Canınız sigara isterse 10 kez derin nefes alıp ve-

rin.
YEDAM Danışma Hattını (115) Arayarak
 Sorularınızı Uzmanlarımıza Sorabilirsiniz!
YEDAM Danışma Hattı’ndaki çağrılar, alanda uzman 

kişiler tarafından cevaplandırılmaktadır. Bağımlılık ve 
bırakma süreci hakkında aklınıza takılan soruları sora-
bilir, süreçle ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. 
Haftanın her günü sabah 09.00 ile gece 00.00 arasında 
hizmet veren danışma hattımız; bağımlı kişilere, aile-
lerine ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 
herkese destek vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 
tbm.org.tr,  yedam.org.tr, birakabilirsin.org
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Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının patlak verme-
sinin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçerken dünya 
genelinde etkisini sürdürmeye devam etmekte. Bu süre 
zarfında dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki artış ve 
Rusya-Ukrayna Savaşı’na rağmen bizler, unlu mamul-
ler gıda işletmeleri içinde en yüksek paya sahip, kendi 
kendisine yetebilen bir sektör olarak pandeminin ilk 
dönemlerinde bile özellikle iç piyasada ürün arzımı-
zı sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmek adına tüm 
emektar çalışma arkadaşlarımızla beraber canla başla 
çalışarak yüce milletimize ve birçok ülke halkına temel 
gıda maddesi olan unu temin etmenin, onlara güvenilir 
gıda sunmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Ülkemiz 
başta olmak üzere tüm Dünyanın en kilit gıda madde-
sini oluşturan un sanayisini temsil eden sivil toplum ku-
ruluşu olarak sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda 
çalışmaların yürütülmesi, sorunlarına çözüm aranması 
ve sektörün istikrarlı bir biçimde gelişmesine yönelik 
olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

85 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye, kişi başı 
dünyada en çok un ve unlu mamul tüketen ülkelerden 
biri olarak kendi iç pazarının yanında, her sene 160’ın 

üzerinde ülkeye un ihracatı gerçekleştirmektedir. Uzun 
yıllardır dış piyasaya un tedarikinde dünyada zirvede 
yer alan un sektörü yıllık 3 milyon ton un ihraç etmek-
tedir. Bunun yanında yaklaşık olarak 11-12 milyon ton 
olan iç piyasadaki talebi de karşılamaktadır. Türkiye un 
sanayisi pazar arayışını sürdürmekle birlikte daha çok 
mevcut pazarları derinleştirmek için çalışmaya devam 
etmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 
ülkemizde 69 ilde 598 adet un fabrikası bulunuyor ve 
bu işletmeler yılda yaklaşık 30 milyon ton üretim kapa-
sitesine sahipler. Türkiye’de buğday unu üretimi, Türk 
Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’ne uygun olarak ya-
pılmaktadır. Un üretimi, tarım sektörünün ülke ekono-
misindeki en önemli faaliyet alanlarındandır. Bununla 
beraber; üretim, işgücü, sanayi, çevrebilim ve sürdü-
rülebilirlik açılarından da tarım sektöründe büyük bir 
önem taşımaktadır. Türkiye’nin un üretim kapasitesinin 
bölgesel dağılımı genel olarak işletme sayısının bölge-
sel dağılımıyla paralellik arz etmektedir. Üretim miktarı-
na ait resmi bir veri olmamakla birlikte yılda yaklaşık 15 
milyon ton üretim yapıldığı tahmin edilmektedir.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Dünyada son 9 yıldır ihracat liderliğini sürdürdüğümüz 
un sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı altında toplayan, sürekli gelişim ve çözüm odaklı strateji-
ler hedefleyen, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış firmaların kurdukları derneklerin üyelikleriyle 
kurulan bir çatı sivil toplum kuruluşudur. 

DÜNYA SOFRALARINDADÜNYA SOFRALARINDA
TÜRK UNU VARTÜRK UNU VAR
Haluk TEZCAN
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’de buğday unu ihracatı, tarım sektörü ihra-
catının önemli bir payını oluşturmaktadır. 2017, 2018 ve 
2019 yıllarında Türkiye buğday unu ihracatı 1 milyar $ 
seviyelerinde iken, 2020 yılında bu değerde %9,6 ora-
nında düşüş görülerek 951 milyon $ değerinde gerçek-
leştirilmiştir. 2021 yılında ise 1 milyar $ barajının üstün-
de ithalat gerçekleştiren sektör, 2022 yılının ilk 6 ayında 
2021’in aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 652 mil-
yon dolara yükselmiş ve şimdiye kadarki en yüksek 
ocak-haziran ihracat rakamına ulaşarak rekor kırmıştır. 
2022 yılı sonunda ise 3 milyon ton rakamına ulaşması 
öngörülmektedir.

Türkiye, un ihracatını her geçen yıl arttırarak 166 
ülkeye un ihracatı gerçekleştirmekte olup son 9 yıldır 
ihracat liderliğini de sürdürmektedir. Değişen dünyada 
tüketicilerin değişen taleplerinde unlu mamuller sektö-
rünün de değiştiği ve yeni trendler oluşturduğu görül-
mektedir. Sanayicilerimizin trendleri takip edebilmesi 
ve trendlere uygun ürünler üretmesinin un ihracatını 
daha da arttıracağı öngörülmektedir.

2022-2023 sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) temsilcileri ile yaptığı-
mız toplantılarda buğdayın ne kadar önemli olduğu-
nu, onların da bu farkındalıkla yaklaştıklarını gördük ve 
bununla ilgili neler yapabileceğimizi karşılıklı görüştük. 
TMO’nun alım fiyatına 1000 TL prim desteği vermesi 
üreticilerimizde de bir farkındalık oluşturdu. Bu yıl tah-
min ediyorum, buğday ekim alanlarında yüzde 30 gibi 
bir artış olacaktır. Bir de verimle birlikte, ekim artışla-
rı gerçekleştirilebilir ise bizler de önümüzdeki süreçte 
sözleşmeli tarımla buğdayı bir adım öne çıkarabilirsek, 
çiftçimizi tekrar üretime kazandırabilirsek Türkiye’nin 
buğday ithalatını yapmayacağı yılları görebiliriz. Bun-
dan dolayı ben çok umutluyum.  Bu yıl içinde gerçek-
ten biz ülke olarak kendimize yetebilir bir ülke olduğu-
muzu hissettik, hissediyoruz. Bundan dolayı TMO’nun 
stoklarında yeteri kadar buğday olduğunu açıklaması 
bize büyük moral ve güç veriyor. Ülkemiz açısından 

şu anda herhangi bir sorun görünmüyor. Ancak bizi 
bekleyen tehditleri göz ardı etmeden süreci izlemeye 
devam ediyoruz. Çok şükür ki 2022 hasat sezonu be-
reketiyle geldi ve tüm bölgelerimizde oldukça verimli 
geçti. 2022-2023 sezonunda buğday arzında herhangi 
bir şekilde sıkıntı yaşamayacağımızı öngörüyorum.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan tahıl krizinde 
TMO ile birlikte süreci çok iyi yönettiğimize inanıyo-
rum. Gıdamızın ayrılmaz bir parçası olan una ve ek-
meğe vatandaşlarımızın makul fiyatlarla ulaşması için 
TMO ile gerçekleştirilen un regülasyonuna TUSAF ola-
rak tüm üyelerimizle elimizden gelen tüm imkânları 
seferber edip devletimizin bu adımını destekledik ve 
enflasyonla mücadelede sektörümüz adına çalışmalar 
yaparak sektörümüzün gücünü göstermiş olduk. 

Teknolojik altyapı ve donanım olarak çok önemli bir 
noktadayız. Bugün dünya un ihracat şampiyonuysak 
bunda teknolojimizin büyük katkısı var. Çünkü insan 
kaynağına dayalı bir sistemi sürdürebilmek çok kolay 
değil. Bugün modern değirmenlerimiz çok gelişti. Biz 
bu modern değirmenlerle buğdaya ne kadar büyük 
değer kattığımızı, buğdayı ne kadar kıymetli hale ge-
tirdiğimizi biliyoruz. Türkiye un sanayicileri olarak de-
ğirmen makineleri sanayicileriyle buğdaydan kaliteli ve 
sağlıklı ürünler üretiyoruz. Herkesin reçetesine uygun 
ürün üretiyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin damak 
zevkine göre, hava koşullarına göre, iklim koşullarına 
göre ürün geliştiriyoruz. Türk un sanayisinin bu başa-
rısı aslında bizim unlu mamuller sektörümüzü de kat-
ma değerli hale getirdi. Baktığınızda biz un sanayicileri 
7-7,5 milyar insana dokunuyoruz. Dünya sofralarında 
Türk Unu var. Türkiye’nin un üretimi alanında gerçek-
ten çok büyük bir rolü var.

Devletimiz ve ilgili kurumlarımızın desteği ile un 
sanayicileri olarak dünyada son 9 yıldır ihracat lideri 
konumundayız. Bundan sonraki yıllarda da başarıları-
mızın artarak devam edeceğine eminim.
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OKUL KANTİNLERİNE OKUL KANTİNLERİNE 
DAİR ÇALIŞMALARDAİR ÇALIŞMALAR
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Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en 
üst düzeyde korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığı 
bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.  

Gıda güvenilirliği ve sağlıklı beslenme konularında 
7’den 70’e toplumun tüm kesimlerinin sorumlulukları 
bulunmaktadır. Özellikle geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın sağlığı hepimizi yakından 
ilgilendirmektedir. 

Bakanlığımızca 5 Şubat 2013 tarihinde Okul 
Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” 
ve “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu” 
yayımlanmıştır. Mevzuat ile bu işletmeler için özel 
hijyen kuralları belirlenmiştir. Ayrıca kantinlerde 
çalışan bütün personel için hijyen eğitimi alma şartı 
getirilmiştir. 

Bu kapsamda Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda hijyen eğitimleri 
düzenlenmiş ve toplamda 45.029 kantin çalışanı 
ve MEB personeli eğitilmiştir. 2015 yılının başından 
itibaren ise hijyen eğitimi almamış kişilerin kantin ve 
yemekhanelerde çalışmasına izin verilmemektedir. İl/
İlçe Müdürlüklerimize gelen talepler doğrultusunda 
eğitimler düzenlenmeye devam etmektedir.

Diğer taraftan Bakanlığımız Stratejik Planı 
kapsamında; en hassas tüketici gruplarından 
olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda 

bilinçlenmesine yönelik olarak 2021-2022 eğitim-
öğretim döneminde 81 İl Müdürlüğümüzce 71.816 
öğrenciye eğitim verilmiştir. 2023 yılında da devam 
edecek eğitimler ile ülkemizde bulunan tüm okullarda 
öğrenim gören çocuklarımızın eğitim alması 
hedeflenmektedir. 

2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim-öğretim 
dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda 
bulunan kantin ve yemekhaneler her sömestrde en 
az 1 kez olmak üzere yılda en az 2 kez Bakanlığımızca 
denetlenmektedir.  Bu çerçevede; 2021-2022 eğitim-
öğretim döneminde kantinlere 42.823 denetim 
gerçekleştirilmiş olup mevzuata uygun olmayan 173 
kantine idari para cezası uygulanmıştır. 

Resmi kontrollerde amaç; okul kantin ve 
yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının 
tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksine 
uygunluğunun değerlendirilmesidir.  Resmi kontrol 
sonuçları incelendiğinde ise; işletmelere uygulanan 
idari yaptırımların büyük bir kısmını Bakanlığımıza kayıt 
yaptırmadan faaliyet göstermek; bozulmuş, kokuşmuş, 
ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar görmüş, 
son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satmak ve Bakanlık 
tarafından belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına 
aykırı hareket etmek fiilleri oluşturmaktadır.



Gelinen noktada çocuklarımızın daha sağlıklı 
ve güvenilir gıdalarla beslenmesi adına yeni bir 
uygulamayı daha hayata geçiriyoruz.

Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı ile beraber 2019 yılının ilk günlerinde bir 
Protokol yapmış olup 20 Haziran 2019 tarihinde ise 
“Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2019/29)”i ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği yaparak yayımlamıştır. Protokol 
kapsamında 22.10.2020 tarih ve 31282 sayılı “Okul 
Gıdası Hakkında Tebliğ (2020/23)” yayımlanarak okul 
gıdası uygulaması ile ilgili hususlar düzenlenmiş olup 
sonrasında 9 Eylül 2022 tarihinde ve 31948 sayılı Resmi 
Gazete’de, “Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 
2020/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ 
No: 2022/22)” yayımlanmış ve okul gıdası logosu ile 
ilgili hükümlere verilen geçiş süreleri uzatılmıştır.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 1. yarısında 
(11.9.2023 tarihinde)  başlayacak yeni uygulama ile 
okul kantinlerinde satılacak bütün hazır ambalajlı 
gıdalarda okul gıdası logosu yer alacaktır. Uygulama 
kantinciler açısından uygulama kolaylığı sağlayacaktır. 
Tabii ki en önemlisi ise çocuklarımızın güvenilir gıda 

ve sağlıklı beslenme konularında bilgi sahibi olmaları 
sağlanacaktır.

Diğer taraftan; okul gıdası logosunun yer alacağı 
gıdaları belirleyen “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıda 
ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen 
Yönünden Denetlenmesi” konulu MEB Genelgesi 
2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli 
olmak üzere 10.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olup 10.11.2020 tarihinde ise güncellenmiştir. Genelge 
kapsamında MEB tarafından koordine edilen üçlü 
komisyon denetimlerine Bakanlığımız ve Sağlık 
Bakanlığı taşra teşkilatları eşlik etmektedir.

Tüketicilerimizin ve özellikle çocuklarımızın 
sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir 
toplumun oluşturulması adına önümüzdeki dönemde 
de çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Çalışmalarımıza destek olabilmek adına birer tüketici 
olan siz velilerin ve çocuklarınızın okul kantinlerinde 
karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka Bakanlığımız 174 
Alo Gıda Hattına bildirmesi denetimlerimize önemli bir 
katkı sağlayacaktır. 
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SÜT ÜRÜNÜ ETİKETLERİNE SÜT ÜRÜNÜ ETİKETLERİNE 
“KÖY”, “EV”, “GELENEKSEL” “KÖY”, “EV”, “GELENEKSEL” 
YAZILAMAYACAKYAZILAMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde 
üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor.

*Fermente süt ürünlerinin etiketinde “köy, ev, geleneksel, çiftlik ve %100” gibi ifadeler yer alamayacak.
*Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlendi.
*Türkiye’ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak ürüne dair kriterler belirlendi.
*Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek ürüne ait kriterler düzenlendi.
*Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8’e düşürüldü.
*Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan 

kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.
*Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı 

hükme bağlandı.
*Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği 

hayvan türlerinin adlarının etikette belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
*Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklandı.
31 ARALIK 2023’E KADAR SÜRE
*Peynir olarak oldukça fazla ihracatı olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen 

labne, ilgili tebliğinde düzenlenmek üzere bu tebliğ kapsamından çıkartıldı.
*Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 

Aralık 2023’e kadar geçiş süreci tanındı.
*Yapılan düzenlemelerle Avrupa Birliği’ne uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması 

ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.
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www.beslenmehareket.saglik.gov.tr

YEMEDEN ÖNCE ETİKETİNİ OKUÇölyak Buğday, Arpa, Çavdar Yulaf gibi tahıllarda bulunan 
gluten maddesinin neden olduğu bir hastalıktır.
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İstatistiksel Bilgilerİstatistiksel Bilgiler
• Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili istatistik bilgilerine 

değinilecek olursa; 14.02.2009 - 28.11.2022 tarihleri 
arasında Alo 174 Gıda Hattına vatandaşlarımız 
tarafından 2.817.737 arama gerçekleştirilmiştir. 
2.817.737 arama neticesinde 918.204 adedi gıda ihbar 
ve şikâyet kapsamında olduğu için kayıt altına alınmış 
ve bu başvuruların 915.505 tanesi sonuçlandırılmıştır.

• Başvurular işletme faaliyet alanlarına göre 
incelendiğinde;  %53’ü 486.140 adet Satış Yeri,  %20’si 
183.433 adet Diğer, %16’ sı 144.663 adet Toplu Tüketim 
Yeri, %11’i 103.949 adet Üretim Yeri başlıklarında 
kayıt altına alınmıştır. (Genel bilgi alma talebi olarak 
değerlendirilen ve bir işletme türüne dâhil edilemeyen 
başvurularda  “işletme türü” işaretlenmemektedir.)

• Alınan başvurular başvuru yoluna göre 
incelendiğinde; 862.081 tanesi (%94) Telefon 
üzerinden gelen talepleri göstermektedir. 27.823 tanesi 
(%3)  ise E-posta üzerinden ulaşan taleplerdir. 15.462 
tane (%2) talep ise WhatsApp hattı üzerinden gelmiştir. 
6.105 tanesi (%1) Web Chat üzerinden ulaşmıştır. 
Ayrıca, 3.354 tane talep E-devlet kanalı, 2.349 tane 
talep Mobil uygulama, 961 tane talep Web Sayfası, 34 
tane talep Sosyal Medya 15 tane talep BIP ve 1 tane 
talep Görüntülü Görüşme kanalı üzerinden gelerek 
kayıt altına alınmıştır.

• WhatsApp İhbar Hattına (0 501 174 0 174) 
08.03.2020 – 28.11.2022 tarihleri arasında toplam 
63.076 bildirim gelmiş olup bu bildirimlerin 15.462 
tanesi gıda ihbar ve şikâyet kapsamında olduğu için 
kayıt altına alınmıştır. Alınan bu başvuruların 15.123 
tanesi sonuçlandırılmıştır.

• Başvurular ürün gruplarına göre incelendiğinde; 
118.732 tanesi Et ve Et Ürünleri, 100.190 tanesi Tahıl, 

Un ve Unlu Mamuller ve 75.577 Hazır Yemek ve Yemek 
Fabrikası (Tabldot)  ile ön sıralarda yer almaktadır. 

• Başvurular türlerine göre incelendiğinde; İhbar 
ve Şikâyet başlığında 649.711 başvuru %71 oranında, 
Bilgi Alma başlığında 223.698 başvuru %24 oranında, 
Gıda Kaynaklı Vaka/Salgın başlığında 37.054 başvuru 
%4 oranında ve Diğer başlığı ile 7.722 başvuru %1 
oranında gerçekleşmiştir.

• İl bazlı en fazla başvuru, sırası ile İstanbul 
(162.867), Ankara (61.323), İzmir (41.848), Antalya 
(34.639), Bursa (24.151), Konya (23.007), Gaziantep 
(18.268),  Kayseri (17.732), Adana (16.060) ve Kocaeli 
(13.167) İl Müdürlüklerimize yapılmıştır.

• Denetimler neticesinde sonuçlanan başvurular 
cezai işlem uygulamaları açısından incelendiğinde; 
%93’üne karşılık gelen 852.513 başvuru için 
denetimler sonucu cezai işlem uygulanmamış olup 
%7’si olan 62.992 adet başvuruda ise denetimler 
sonucunda cezai işlem uygulanmıştır. 

• Denetimler sonucunda uygulanan 62.992 adet 
cezai işlemin detayları; 57.194 (%91) başvuru İdari 
Para Cezası, 4.196 (%7) başvuru Üretim/Faaliyet Men, 
1.602 (%2) başvuru ise Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusu olarak gerçekleşmiştir. 

• Alo 174 Gıda Hattına genel itibariyle gıda üreten 
ve satan işletmelerin hijyen kurallarına aykırı faaliyetler 
gösterdikleri, ürünlerin içerisinde yabancı maddelerin 
çıkması, ürünlerin etiket bilgilerinde yeterli bilgi 
bulunmaması ve haksız rekabete neden olan ifadeler 
içeren etiketler, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin 
satışı, gıda zehirlenmesi şüphesi, izinsiz gıda satışı gibi 
konularda şikayetler gelmektedir.

Gıda ve Kontrol Genel MüdürlüğüKAYNAK:
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Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önem-
li ve uygun antimikrobiyal tedaviyle başarının sağ-
landığı bir alandır. Bununla birlikte gerek toplumda 
gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları, 
akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması 
sonucu tedavi edilememekte ve belki de hasta kaybe-
dilmektedir. Uygun antimikrobiyal tedavi; sağ kalım, 
komplikasyon ve kronikleşmenin önlenmesi, hastalık 
şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemlidir.

Hekimlerin elektronik ortamda reçeteleme davra-
nışlarının analiz edilmesine imkan sağlayan Reçete Bil-
gi Sistemi’nden (RBS) yararlanılarak birinci basamakta 
2011 yılında düzenlenmiş reçeteler değerlendirildiğin-
de; toplam 439.539.673 kutu ilacın reçete edildiği ve 
bunun %12,71 oranıyla 55.878.010 kutusunun antibiyo-
tiklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Düzenlenmiş reçe-
telerin maliyet analizleri yapıldığında ise genel maliye-
tin %14,14’ünü antibiyotikler oluşturmaktadır. Bu durum 
ülkemizdeki ilaç tüketiminde önemli bir yeri olan anti-
biyotiklerin akılcı kullanımının önemini göstermektedir.

İdeal antibiyotik kullanımı için; doğru tanı son-
rası doğru antibiyotik; en uygun yoldan, etkin doz-
da, optimum aralıklarla, uygun süreyle verilmelidir. 
Doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik ola-
rak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı 
mutlaka sorgulanmalıdır. Tanı açısından gerekli de-

ğerlendirme yapılmadan ve enfeksiyon olmaksızın 
antibiyotik kullanılması, seçilen antibiyotiğin yanlış 
olması, antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olması, 
doz aralıklarının uygunsuz olması durumlarında anti-
biyotikler uygun kullanılmamış olur. Etkinliği bilinen 
bir antibiyotik yerine maliyeti daha yüksek ve yeni 
olan bir antibiyotiğin seçilmesi, gerekli olmadığı hal-
de aynı anda birden fazla antibiyotiğin kullanılması, 
kültür sonucuna uygun olmayan antibiyotik kullanı-
mı da antibiyotiğin uygunsuz kullanımına örneklerdir.

Birinci basamak tedavi hizmetlerinde tüm antibi-
yotik reçetelerinin çoğunlukla solunum yolu enfek-
siyonları için düzenlendiği gösterilmiştir. Birçok so-
lunum yolu enfeksiyonu vakasında antibiyotiklerin 
gerekli olmadığına ve hastanın bağışıklık sisteminin 
basit enfeksiyonlarla mücadele edebilecek yeterlilik-
te olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur. Sadece bak-
teriyel enfeksiyonlara karşı etkili olan antibiyotikler; 
yaygın olarak yanlış kullanımın gözlendiği soğuk al-
gınlığı veya grip gibi virüslerin neden olduğu enfek-
siyonlar için çözüm değildirler ve virüsün diğer in-
sanlara bulaşmasını önlemezler. Antibiyotik kullanımı 
gerektirmeyen durumlarda, enfeksiyon taşıyan has-
talardan diğer kişilere bulaşmasını önlemek amacıy-
la enfeksiyon kontrol tedbirlerinin alınması yeterlidir.
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Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olma-
yan biçimde kullanılması, bakterilerin sonraki tedavile-
re karşı direnç göstermesine neden olabilir. Antimik-
robiyal direnç, bu mikroorganizmanın neden olduğu 
enfeksiyonu tedavi etmek veya önlemek amacıyla an-
timikrobiyal ajanın etkisinin azalmasına veya yok ol-
masına neden olur. Bakteriler için antibiyotik direnci, 
bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen 
üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Bunun so-
nucunda ise, daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyuldu-
ğunda işe yaramazlar. Bu yalnızca antibiyotiği uygun 
olmayan biçimde kullanan kişi açısından değil, sonra-
dan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için 
tehlike oluşturmaktadır.

Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık 
sorunu haline gelmiştir. Antibiyotik dirençli bakterilerin 
yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının 
artması ve  hastanede geçirilen sürenin uzaması ile 
sonuçlanmakta, ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa 
neden olmaktadır. Antibiyotik kullanımı insanlardaki 
normal bakteriyel floranın değişmesine, bu da çoğu 
kez antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve 
ishal gibi yan etkilerin görülmesine neden olabilmek-
tedir.

Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı 
dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. 
Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen 

antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden 
olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale ge-
lir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmama-
lıdır. Hastaların, daha önceki bir hastalığında kullandığı 
antibiyotiği, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile he-
kime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda 
bilinçli olması gerekmektedir. Özellikle grip ya da nezle 
gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında an-
tibiyotiklerin tedavide yeri olmadığı unutulmamalıdır. 
Hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotikler, 
enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin 
ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru 
şekilde ve reçeteye uygun zaman aralıklarında alına-
rak uygun biçimde kullanılmalıdır. Hasta kendisini iyi 
hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce 
sonlandırmamalıdır. Aksi takdirde faydadan çok zarar 
getirecektir. Artmış veya reçetesiz alınmış antibiyotikler 
yerine her zaman tıbbi reçeteli antibiyotikler kullanıl-
malıdır.

Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız 
olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için  an-
tibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak 
farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.

Doktorunuz antibiyotik reçetelediğinde, tedavi ta-
limatlarını dikkatli bir şekilde takip etmelisiniz. Sadece 
bu şekilde bütün bakterilerin yok edildiğine emin olabi-
lir ve bakteriyel direnç gelişiminin önüne geçebilirsiniz.

Temel Kurallar
1. Doz ve zaman talimatlarına uyun
Hiçbir zaman ilacınızı almanız gereken zamanı atla-

mayın ve reçetelenen doza sadık kalın.
2. Tedaviyi yarıda kesmeyin
Tedaviye başladıktan birkaç gün sonra kendinizi 

daha iyi hissetseniz bile tedavi sürecinin tamamını de-
vam ettirin. Bakterilerin tamamen yok edilmesi ancak 
bu şekilde mümkündür.

3. Arta kalan ilacı saklamayın
Asla antibiyotiklerden kalanları kullanmayın.
Antibiyotikler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
•Antibiyotikler yalnızca bakteriler için etkilidir, virüs-

lere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez.
•Antibiyotik ateş düşürmez, sadece uygun doz ve 

şekillerde kullanılan antibiyotik hastalığın kaynağı olan 

enfeksiyonu ortadan kaldırdığı için ateş düşer.
•Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendine 

iyileşebilen hastalıklardır. Antibiyotik alımı gerekmez.
•Antibiyotik, sizin grip ve soğuk algınlığını atlatma-

nıza yardımcı olmaz.
•Antibiyotik, grip ve soğuk algınlığının başkalarına 

geçişine engel olmaz.
•Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, ök-

sürüğü hafifletmez.
•Hekim önerisi olmadan kullandığımız antibiyotiğin 

etkisi olmayacağı gibi, yaygın ve yanlış kullanıldığında 
hızla direnç gelişir.

•Antibiyotiklere karşı direnç geliştiğinde, esas etki 
beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonla-
rın tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz.

•Her antibiyotik, her hastalıkta kullanılmaz.

https://sagligim.gov.tr/akilci-antibiyotik-kullanimi/942-akilci-antibiyotik-kullanimi.html#:~:text=%C4%B0deal%20antibiyo-
tik%20kullan%C4%B1m%C4%B1%20i%C3%A7in%3B%20do%C4%9Fru,bir%20enfeksiyonun%20varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20
mutlaka%20sorgulanmal%C4%B1d%C4%B1r.
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Su yaşam için elzemdir ve besin ögesi olarak kabul 
edilir. Su ve diğer içecekler; yiyeceklerimizin sindirimi, 
emilimi ve hücrelere taşınması, yaşam ve sağlık için 
gerekli biyokimyasal tepkilerin oluşması, hücrelerin, 
dokuların, organ ve sistemlerin çalışması, metabolizma 
sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılma-
sı, vücut ısısının denetiminin ve eklemlerin kayganlığı-
nın sağlanmasında rol oynar. Bütün bunların yanında 
kalsiyum, magnezyum ve flor gibi temel mineralleri de 
sağlar. Vücut suyu bebeklik çağında %80 iken yaş iler-
ledikçe azalarak ileri yaşlarda %60-50’lere düşer.

Yukarıda bahsedilen vücut fonksiyonlarının yerine 
getirilmesi organizmada “hidrasyon” denilen su denge-
sinin korunması ile mümkündür. Vücudun su dengesi; 
solunum yoluyla, idrarla, terle ve dışkıyla oluşan su kay-
bının içecekler ve yiyeceklerle alınan su miktarları ile 
yerine konması yoluyla sağlanır. Metabolizma sonucu 
oluşan zararlı maddeleri ve diğer atıkları yaklaşık böb-
reklerden 1500 ml/gün, deriden 500 ml/gün, bağırsak-
lardan 300 ml/gün, solunumla 300 ml/gün olmak üzere 
toplam yaklaşık 2,5 litre/gün sıvı kaybıyla da vücut suyu 
dengede tutulur. Aşırı su kaybı tehlikelidir. Bebekler en 
büyük risk grubunu oluştururlar. Zira vücutlarının su 
içeriği en yüksek olan yaş grubudur. Su kaybının faz-
la olması durumunda kan hacmi azalır, dolaşım yeterli 
olamaz, besin ögelerinin doku ve organlara ulaştırılma-
sında doğacak sorunlar bu organların işlevine yansır ve 
diğer bazı sorunlar ortaya çıkar. Vücuttan %10 su kaybı 

ölüme neden olabilir. İçeceklerin günlük tüketim mik-
tarları, fiziksel aktivite düzeyine göre günlük alınması 
gereken sıvı miktarı değişiklik gösterir. Orta düzeyde bir 
aktivite düzeyinde günlük 2-2,5 litre sıvı tüketimi öne-
rilmektedir

Su tüketiminin yaş gruplarına göre yetersiz oldu-
ğu belirlenmiştir. Sıcak havalarda, fazla fiziksel aktivite 
yapıldığında, fazla proteinli ve tuzlu yiyecekler tüke-
tildiğinde terleme ve idrarla; vücut ısısını artıran ateşli 
hastalıklarda solunum yolu ile; ishalde ise bağırsak yolu 
ile sıvı kaybı artar. Böyle durumlarda vücudun sıvı/su 
gereksinmesinde de artış olur, vücutta sıvı dengesini 
korumak için kaybolan suyun yerine konulması ge-
rekir. Kaybolan sıvının karşılanabilmesi için beyindeki 
susama merkezi uyarılır ve susama duygusu gelişir. 
Susama merkezi, su kaybı sonucu plazma yoğunluğu 
%1 oranında arttığında uyarılır. İshalde suyla birlikte su 
dengesinde rolü olan sodyum, potasyum gibi mineral-
ler de yitirildiğinden susama duygusu uyarılmaz. İnsan 
su ihtiyacının içme suyu ile 1500-2000 ml/gün (8-10 
su bardağı), yiyecek ve içeceklerle 1000 ml/gün, me-
tabolizma sonucu oluşan su ile 260 ml/gün miktarını 
karşılar.

Vücuttaki suyun dengesinin yaşamsal önemi vardır. 
Günlük gereksinim 35 ml x vücut ağırlığı (kg) eşitliği ile 
basitçe hesaplanır. İdrar renginin koyulaşması, su ihti-
yacının karşılanmadığının göstergesidir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/yeterli-su-ve-sivi-tuketiminin-onemi.html

KAYNAK:

Yeterli Su ve Sıvı Yeterli Su ve Sıvı 
Tüketiminin ÖnemiTüketiminin Önemi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları Havu-
zu (TARSİM) tarafından gelecek yıl kapsama alınacak 
riskler ve ürünlerle prim desteği oranları tespit edil-
di. “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında 
Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim 
Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” Res-
mi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gi-
recek olan Kararla, 2022’de hayata geçirilen uygulama-
lara ilave olarak kapsam genişletme çalışmaları yapıldı. 
Buna göre;

-Bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında 
toplam 134, üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim ya-
pıldı. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirime 
gidildi. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigor-
tası’nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5’ten yüz-
de 10’a yükseltildi.

-Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de 
ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 “ağaç çift poliçe 
indirimi” uygulaması getirildi.

-Kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı “ilk çiçeklen-

me” evresinden “beyaz tomurcuk” evresine getirildi.
-Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat 

olarak sigorta kapsamına alındı.
-Kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden 

ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat 
kapsamına dâhil edildi.

-Örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen doma-
tes, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide 
döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don 
riski hasarı teminat kapsamına alındı.

-Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında 
yüzde 5 ila yüzde 10 arasında indirimler yapıldı.

-Örtü altı üretimdeki alçak tünellerde “yaban domu-
zu zararı” riski teminat kapsamına alındı.

-Sera sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı 250 
liradan 1000 liraya yükseltildi.

-Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeoter-
mal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam 
poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması 
başlatıldı.

TARIM SİGORTALARI KAPSAMINA TARIM SİGORTALARI KAPSAMINA 
ALINACAK RİSKLER VE ÜRÜNLERLE ALINACAK RİSKLER VE ÜRÜNLERLE 

PRİM DESTEĞİ ORANLARI BELİRLENDİPRİM DESTEĞİ ORANLARI BELİRLENDİ

HAYVANLARA İLİŞKİN HAYAT
 SİGORTALARINDA İNDİRİM
-Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiya-

tında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüzde 5 
indirim yapıldı.

-Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 15 
olan yavru atma bedeli yüzde 20’ye çıkarıldı. “Terör, 
grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri” teminatı için 
yüzde 5 olan muafiyet oranı kaldırıldı.

-Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi 
üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullan-
dığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için 
yüzde 5 indirim uygulaması getirildi.

-Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında ise 
ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçala-
ması gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 
30’dan yüzde 20’ye düşürüldü.

-Kümes hayvanları hayat sigortasında geniş kap-

samlı tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Bu 
sigortada yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10’a 
düşürüldü.

-Su ürünleri hayat sigortasında tarife fiyatlarında 
yüzde 10 indirim yapıldı.

-Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve su ürün-
leri hayat sigortasında “terör, grev, lokavt, kargaşa, halk 
hareketleri” teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak te-
minat kapsamına alındı.

KADIN ÇİFTÇİ İNDİRİMİ YÜKSELTİLDİ
-Tüm branşlarda, kadın çiftçi indirimi yüzde 5’ten 

yüzde 10’a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi 
yaş sınırı 30’dan 40’a yükseltildi.

-Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 “şehit ya-
kını ve gazi” indirimi getirildi.

-Düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına ait ge-
nel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında uygula-
nacak.

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5629/Tarim-Sigortalari-Kapsamina-Alinacak-Riskler-Ve-Urunler-
le-Prim-Destegi-Oranlari-Belirlendi

KAYNAK:
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GÜVENİLİR GIDANIN
ANAHTARI ETİKET
Alperen ÇELİKSÜMER    
Gıda Mühendisi           
Çanakkale İl Müdürlüğü
Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Hayatımızı devam ettirebilmek için en temel ihtiya-
cımız olan gıdalarda, sağlığımız için en iyi olanını isti-
yoruz. Güvenilir gıdaya ulaşım her insanın hakkıdır ve 
kanunlar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. 

İnsanlık tarihi bize gösteriyor ki toplamış olduğu-
muz gıdaları daha uzun süreler koruyabilmek için de-
nemiş olduğumuz yöntemler bize farklı lezzetler olarak 
geri dönmüştür. Ağacın dalından kopartılan bir elma 
kurutulup kış aylarında yenilmek istendiğinde, asıl 
amaç her ne kadar o ürünün ömrünü uzatmak olsa da, 
sonuçta kuru elma yeni bir gıda olmuştur. Kesilen hay-
vanın etini daha uzun süre kullanabilmek için tuzlayıp 
kuruttuktan sonra bir başkası üzerine çemen sürmüş, 
bir başkası ince ince kesmiş, bir başkası üzerine iki ta-
vuk yumurtası kırıp tavada pişirince karşımıza tadına 
doyum olmaz pastırmalı yumurta çıkmış. Her gıda 
maddesi için bunun gibi bir hikaye bulabiliriz aslında. 

Artan nüfus zamanla kendi gıda ihtiyacını gün-
lük rutinlerinden karşılamayı bırakmış, şehir hayatının 
temposu arttıkça salçasını evde yapmaktansa satın 
alma yoluna başvurmuştur. Bu durum gıda üretici-
lerinin artmasını ve zamanla dev bir endüstri haline 
gelmesini sağlamıştır. Gıda üreticileri zamanla kendi 
tariflerini oluşturmuş, ürettikleri ürünlerin bir standar-

dı olması ihtiyacını karşılamaya çalışmışlardır. Bu istek, 
artan rekabet ortamında en verimli üretimi sağlama 
amacıyla gelişmiş ve nihayetinde bugün tükettiğimiz 
salçasından salamına, bisküvisinden meşrubatlara ka-
dar pek çok işlenmiş gıda ortaya çıkmıştır.

Gıdanın bu öyküsü zamanla ambalajlama ihtiyacı-
nı doğurmuş, sanayi devriminin etkisiyle seri üretim 
yapılarak son tüketiciye gıdanın ulaşması sağlanmaya 
çalışılmıştır. Üreticiler ilk zamanlarda kendi oluşturduk-
ları markaları tanıtmak için ambalaj üzerine etiket koy-
maya başlamışsa da, zamanla kanunların değişip geliş-
mesiyle etiketlerde bulunması istenilen zorunlu bilgiler 
ortaya çıkmıştır. Her ülke kendi ihtiyaçları doğrultu-
sunda bir gıda mevzuatı oluşturmuş ve vatandaşlarının 
güvenilir gıda tüketmesi için kamu personeli istihdam 
etmiş veya farklı yöntemler ile bu ihtiyacı gidermeye 
çalışmıştır.

Bu uzun yolculuğun sonunda ortaya çıkmış olan 
etiket anlayışı güvenilir gıdaya ulaşmak için anahtar 
görevindedir. Üretilen ürünün üretici bilgisi, son tüke-
tim tarihi, içerdiği bileşenler, enerji değerleri gibi pek 
çok bilgi küçücük bir etiketin üzerinde bulunması ge-
reken bilgilerin başında gelmektedir.
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KAYNAK:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613567
https://www.researchgate.net/publication/342450972_TURK_GIDA_KODEKSINE_GORE_GIDA_ETI-

KETI_OKURYAZARLIGININ_BELIRLENMESI_GENC_TUKETICILER_UZERINDE_BIR_ARASTIRMA
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/32215/369792
https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpuiibf/issue/68659/1078649
https://asosjournal.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=36251

Gıda üreticilerinin bireysel tüketimden toplu tüketim 
ihtiyacını karşılamak amacıyla yapmış olduğu işlemle-
rin gıdalarda değişime neden olduğundan bahsetmiş-
tik. Zamanla tüketiciler seri üretim ile üretilen ürünlerin 
tatlarının “Anane Üretiminden” farklı olmasını yadırga-
mış, bu durum bireysel gıda üreticilerinden ürün sa-
tın alma ihtiyacını doğurmuş ve nihayetinde devasa 
fabrikaların yanında küçük ölçekli üreticilerin sayısının 
artmasına neden olmuştur. Küçük ölçekli firmalar ta-
nıtım amacını ikinci planda tuttukları için etiketleme 
işlemini atlamış, bu durum güvenilir gıdaya ulaşmak 
için çıktığımız yolda anahtarımızı kaybetmemize ne-
den olmuştur. Bu durum çok büyük bir tehlike haline 
gelmiştir. Her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de 
sahtecilik yapan üreticiler olmaktadır. Fabrikalarda üre-
tilen ürünler, etiket bilgisi olmadan son tüketiciye “Evde 
Üretim”, “Organik Üretim”, “Doğal Ürün” gibi başlıklarla 
değerinin çok üstünde fiyatlarla satılmaya başlanmış, 
içeriğinde kullanılmaması gereken bileşenler katılma-
sının önünü açmıştır. 

Bir örnek ile izah edecek olursak: 
•Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı, kontrol görev-

lilerince denetimi yapılabilen üretimde salça içerisine 
koruyucu sorbatların kullanılması yasaktır, numune 
planları kapsamında numune alınarak takibi yapılmak-
tadır.

•Etiketli ürün her zaman daha güvenilir üründür, 
çünkü takibi yapılabilir ve üretim sorumlusu buluna-
bilir. Etiketsiz ürünler Bakanlığımız çalışanlarınca bulu-
nup sürekli cezalar yazılsa da, tüketici talebi etiketsiz 

ürün olduğu sürece maalesef arzın önüne geçileme-
mektedir. Unutulmamalıdır ki, etiketsiz ürünü üretmek 
kadar satmak da ceza gerektiren bir durumdur. 

Ülke genelinde “Anane Üretimi” diye tabir edebi-
leceğimiz bireysel üretim yapıp tüm belgelerini almış 
işletmelerimiz mevcuttur. Bu işletmeler mevzuata uy-
gun ve etiketli üretim yapmaktadırlar. Tüketici bu ürün-
lerin üzerinde etiket olmasından çekinip “Etiketli ürün 
fabrikasyondur.” düşüncesiyle işini hakkıyla yapan üre-
ticinin ürününü tercih etmemektedir.

Etiket okuma alışkanlığı, ülkemizde ve dünyada 
tüketicilerin çoğunda olmayan bir alışkanlıktır. Etiket 
üzerinde yazılı olan alerjen bildirimi, besin değerle-
ri, bileşenler, son tüketim tarihi diyetimiz için önemli 
bilgilerdendir. Etiketleri okuyarak günlük alınması ge-
reken kalori miktarı, alerjen bildirimleri sayesinde o gı-
danın vücudumuzda alerjen etki gösterip göstermeye-
ceğini, son tüketim tarihi sayesinde ürünü hangi güne 
kadar tüketebileceğimizi, hazırlanmış et ürünlerinde ( 
nugget, hazır köfte, kıymalı börek vb.) ürünü nasıl pişir-
memiz gerektiğini kolayca öğrenebiliriz.

 “Güvenilir Gıdanın Anahtarı Etiket”
Gıda güvenliğinde uzun uğraşlar sonucunda orta-

ya çıkan etiket kavramı tüketicinin korunması amacıyla 
her geçen gün kanunlar ile geliştirilmektedir. Tarım ve 
Orman Bakanlığının etkin denetimleri sayesinde günü-
müzde etiketsiz ürün satışının önüne geçilmeye çalışıl-
maktadır. Tüketicilerin etiketsiz ürün almaması ve ürü-
nün üzerinde etiket olmasını istemesi gerekmektedir. 
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GIDA ÜRÜNLERİ 
ÜRETİMİNDE HİJYEN 
KAVRAMINA FARKLI BİR BAKIŞ

Hijyen denildiğinde ilk olarak temizlik akla gelmek-
tedir. Elimizi su ile yıkadığımızda veya yemek masası-
nı bir bezle sildiğimizde temizlemiş olabiliriz ancak bu 
hijyeni sağladığımız anlamına gelmez. Eğitim seviye-
sindeki artış, yazılı ve görsel medyanın yaygınlaşması 
sayesinde, insanların göremediği mikroorganizmaların 
tehlikeli olabileceği ve bu yüzden temizlik anlayışının 
daha etkili bir şekilde yapılması gerekliliğine inançları 
artmıştır. 

Gıda sektörü, kullanılan hammaddeler ve elde edi-
len ürünlere göre oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. 
Hitap ettiği kitle bakımından dünyanın en büyük sek-
törlerinden biridir. Üretilen ürünler insanlar tarafından 
tüketileceğinden, üretim süreci insan sağlığı üzerinde 
doğrudan etkili olmaktadır. Üretilen gıdaların güvenilir 
olması, tüketime uygun şekilde hazırlanmış olması tü-
keticinin en temel haklarından sayılır. Gıda üretiminin 
herhangi bir aşamasında dahi olsa yer alan hammadde 
üreticisi ve gıda üreticileri, tüketiciye güvenli, sağlıklı ve 
tüketime uygun gıda sağlanması konusunda sorumlu-
durlar. Gıda kaynaklı hastalıklar, ölüme neden olabile-
cek sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. Gıda üre-
timi ve sunumu tekniklerindeki gelişmeler, etkin hijyen 
uygulamalarını gerekli kılmıştır. Bu sayede insan sağ-

lığına zararlı olabilecek durumlar, üretilen gıdalardan 
kaynaklanabilecek hastalıklar ve de ekonomik sorunlar 
engellenebilecektir.

GIDA HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ 
UYGULAMALARI 
Gıda maddeleri üretiminde, faaliyetler sonucunda 

kaliteli, güvenli bir ürün elde edilebilmesi için, üretimde 
etki edebilecek mikrobiyal kontaminasyon kaynakları-
nın ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi 
gerekmektedir. Gıda güvenliği fabrika tasarım aşama-
sından başlayıp tüketime kadar olan süreçte sağlanma-
lıdır. Kalite yönetim sistemleri ile denetim altına alınıp, 
takibi yapılıp sürekliliği sağlanmalıdır. Bu uygulamalar 
bina, işletme, personel hijyen kuralları; atık, pest ve 
cam kontrol kuralları ile birlikte ürüne işleme, depola-
ma, dağıtım, iade süreçleriyle ilgili mevcut kanunlar ve 
standartların uygulanmasını telkin ettiği kurallar dikka-
te alınarak yerine getirilmelidir. 

Bunlarla birlikte yeni üretim teknikleri, gelişen tekno-
loji ve ham maddelerde genetik değişiklikler yapılması, 
gıda savunması, biyolojik çeşitlilik, gıda güvencesi, gıda 
üretimi, tüketimi ve çevre gibi yeni gereksinimler gıda 
güvenliğinin yeni alanlarda da takibini önemli hale ge-
tirmektedir. 
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1.Bina Hijyeni Kuralları
Hijyen prosedürü fabrika dış çevresinden itibaren 

başlamalı, kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. 
Ofisler ve diğer idari kısımlar hariç hammadde kabu-
lünden hazırlık ve üretime başlama alanı, üretim ya-
pılacak alanlar, depolama ve sevkiyat alanları, gıda 
ürünleri için uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde 
tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır. Bu nedenle bir işlet-
menin tasarımından başlayarak yer seçimi, bina tasarı-
mı, zemin, duvarlar tavan, kapı ve pencereler için uy-
gun seçim ve uygulamalar, kullanılacak makine, alet ve 
ekipman seçimi ve yerleşimi, işletme için uygun elekt-
rik tesisatı, aydınlatma ve havalandırma sisteminin be-
lirlenmesi ve kurulması, üretimde kullanılacak su, buz 
ve buhar için uygun özellikte su temini ve denetimi, 
üretim sonucu oluşabilecek atıklar için uygun atık su 
ve kanalizasyon sisteminin planlanması, işletme için 
ürünlerin depolanması ve sevki gibi aşamalarda hijyen 
kurallarına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

2.İşletme Hijyeni Kuralları 
Daha çok çalışma alanındaki hijyen uygulamalarını 

kapsamaktadır. İşletme temizliği, hammaddeden, son 
ürününe kadar olan üretim aşamasında ve de üretim 
hattında çalışan personelin ve de üretimde kullanıla-
cak alet ekipmanların yüzeylerinin temizlik ve dezen-
feksiyon işlemlerinin yapılması, üretim alanında etkin 
hijyen sağlayacak tasarımlar yapılması ve kurulması, 
potansiyel bulaşma kaynaklarının engellenmesi, yeme 
içme ihtiyacı için uygun alan ayarlanması, personel hij-
yeninin sağlanması, lavabo, soyunma odaları, tuvalet 
ve banyo gibi alanlarda hijyen uygulamalarını içerir. 

3.Üretim Aşamasında Kurallar 
Her işletme, her bir ürünü için iş akış şeması oluş-

turmalı, ürün üretim şekli ile ilgili açıklamalar olmalı 
üretimin bu şema ve açıklamalar dahilinde yapıldığını 
takip etmelidir. Hammadde girişinden itibaren bütün 
imalat aşamalarında (ürüne işleme, dolum, ambalaj-
lama ve uygun sıcaklıkta muhafaza vb.) kontrol takip 
sistemi oluşturulmalı, üretim kontrolünden, son ürün 
kontrolüne, depolama ve sevkiyat işleminin sonuna 
kadar her aşama kayıt altına alınmalıdır. 

4.Atık ve Çöp Kontrolü Kuralları 
Çevre yasalarında yapılan değişiklikler düzenli ola-

rak izlenmelidir. Fabrika üretim planları bunlar uygun 
olacak şekilde revize edilmelidir. Değişiklikler ve uygu-
lamalar hakkında personelin bilgilendirilmesi sağlan-
malıdır.

Raf ömrü dolmuş, küflenmiş, ekşimiş, kokmuş, iş-
letmede bozulan veya dışarıdan bozulduğu için iade 
edilen ürünlerin, ilgili mevzuata, atık ve çevre yönetimi 
kuralları uyarınca imha edilmesi gereklidir. Bu ürünlerle 
ilgili kayıtlar tutulmalıdır. İmha sonrası, insanlar tarafın-
dan tüketilemeyeceklerinden emin olunmalıdır. 

Üretim ve üretim dışı atıklar için uygun saklama ve 
bertaraf sistemi organize edilmeli, atıkların toplanması 
için ayrı, kapaklı, sızdırmaz çöp kovaları ve konteynerler 
kullanılmalı, atık maddeye göre etiketlenmelidir. Atıklar, 
işletme içerisinde uzun süreli bekletilmemeli, hızlı bir şe-
kilde işletme dışına çıkarılmalıdır. Akşam saatleri ve gece 
böcek, haşere ve kemirgenler için uygun bir zaman oldu-
ğu için işletme içinde ve yakın çevrede çöp kalmamalıdır. 

Çöp toplama alanının temizlik ve dezenfeksiyonu-
nun kolay yapılabilir olması, soğutucu sisteminin ol-
ması, kapılarının kapalı olması, rüzgâr yönü göz önüne 
alınarak kurulması, bahar ve yaz aylarında günlük ola-
rak diğer dönemlerde de periyodik olarak ilaçlanması; 
insan sağlığının korunması, üretim alanının etkilen-
mesinin önlenmesi ve haşere, sinek ve böceklere karşı 
korunma açısından etkili olacaktır. Üretimin olumsuz 
etkilenmemesi adına atıklar ve gıda maddeleri işletme-
den çıkarılırken birbirleriyle karşılaşmamalıdır. Bu yüz-
den atık üretim harici zamanlarda ayrı güzergahlardan 
dışarı çıkarılmalıdır. 

Gıda ürünleri üretiminde önemli miktarda organik 
atık ortaya çıkar. Bunların bir kısmı üretim prosesleri ile 
geri kazanılabilir. Karıştırma kazanları ve tekneler ke-
sinlikle fazla doldurulmamalı, aksi halde ürün taşar et-
rafa bulaşır ve atığa dönüşür. 

Üretilen mamulden suyunun uzaklaştırılması gibi 
işlemlerinde, uygun drenaj sağlanmalı ve proseste 
öngörülen hijyen şartlarını sağlamalıdır. Gıda ürünleri 
üretiminde atık sular için belirlenen limitlere göre işlet-
mede önlemler alınmalıdır. Atık su miktarını azaltmak 
için; işletmede kullanılacak su için kullanım planları ya-
pılmalı, üretimler kontrol atında tutulmalı, su hortum-
larının uç kısımlarına otomatik kapanan başlık takılmalı, 
işçiler eğitilmeli, su süpürme amacıyla kullanılmamalı 
ve etkin su geri dönüşüm sistemi oluşturulmalıdır. Dre-
naj sisteminin bağlantıları kontrol edilmeli, atık suyun 
nereye verildiği takip edilmelidir. 

Oluşan atık yağlar lisans sahibi firmalarla yapılacak 
sözleşmelerle teslim edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır. 
Ayrıca oluşan yağ atıklarının çevreyi ve insanları etkile-
yecek ve zarar verebilecek bir şekilde sahada boşaltıl-
ması, değiştirilmesi veya depolanması engellenmelidir. 
Atık yağlar hiçbir şekilde drenaj sistemleri yerüstü ve 
yeraltı suları, deniz, göl veya akarsulara veya toprağa 
verilmemelidir. Atık yağların, sıvı yakıtlarla karıştırılması 
ve hava kirliliğine neden olabilecek şekilde işlenmesi 
veya yakılması engellenmelidir. 

Fabrika içerisinde üretimde kullanılacak araç ve 
ekipmanların arızalanması halinde bakım ve onarım 
çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında üretim 
alanı içerisinde üstüpü, filtre malzemeleri gibi atıkların 
oluşumu söz konusu olacaktır. Bu tehlikeli atıklar (bez 
parçaları, üstüpü, kaplar) fabrika alanı içerisinde yağ-
murdan etkilenmeyecek şekilde, sızdırmasız nitelikteki 
kaplarda geçici olarak depolanmalıdır. Bu kaplar daha 
sonra üstü kapalı, güneş ışığı almayacak ve de tabanı 
sıvı sızdırmayacak şekilde tasarlanmış depolama alan-
larında toplanarak, atık toplama araçlarına teslim edil-
melidir. 

Tesiste üretim aşamasında ambalaj atığı oluşumu 
söz konusudur. Bu ambalaj atıkları diğer evsel nitelikli 
katı atıklardan ayrı olarak toplanmalıdır. Belediye veya 
katı atık toplama lisanslı firmalar tarafından, atık topla-
ma araçları ile alandan alınarak lisanslı tesislere gönde-
rilmelidir. 

Tesis içerisinde revir kurulması durumunda, tıbbi 
atık oluşumu göz önünde bulundurulmalıdır. 
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5.Diğer Kurallar
Fabrika giriş ve çıkışları için prosedür oluşturulması 

ve ziyaretçiler için kuralların belirlenmesi, işletme için-
de ve çevresinde haşere, sinek, kanatlı hayvanlar, ke-
mirgenler ve diğer hayvanlar için kontrol ve denetim 
prosedürlerinin oluşturulması, firma çevresi için peyzaj 
düzenlemesinin planlanmasıdır. Üretim alanı içerisinde 
kullanılan cam mamuller için denetim ve kontrollerin 
organizasyonu, firma adına çalışma yapacak personel-
ler için hijyen eğitiminin planlanması ve uygulanması, 
firma bünyesinde laboratuvar bulunması halinde ge-
rekli planlamaların yapılması, ürün iadesi, ürün izlene-
bilirliği ve geri çağırma konularında gerekli organizas-
yon ve uygulamaların yapılması gibi konular üzerinde 
de durulması gerekmektedir. 

6.Gıda Ürünleri İşleme Ekipmanları 
Üretimin planlanması, organizasyonu sırasında 

üretim hatlarının nasıl olacağına karar verilir. Üretim 
prosesleri sürekli (tam otomatik) veya kesikli (yarı oto-
matik) olabilir. Bu sistemlerde kullanılan makinalar ve 
ekipmanlar; karıştırıcılar, tanklar, mikserler, pişiriciler, 
öğütücüler, taşıyıcı konveyör bantlar, kesici-doğrayı-
cılar, paketleme makinaları vb. diğer makinalar ayrıca 
üretilmek istenilen ürüne göre kullanılacak özel maki-
nalar gösterilebilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Makina Emniyeti Yönetmeliği” makinaların, usulü uy-
gun kurulumundan sonra, bakımları yapıldığında ve 
amacına uygun olarak kullanıldıklarında insan sağlı-
ğına ve güvenliğine zarar vermemesi için tasarım ve 
imalat aşamasındaki asgari gereklere değinmektedir. 
Yönetmelikte genel makine gerekliliklerinin yanı sıra 
gıda sanayi için kullanılacak makinaların taşıması gere-
ken şartlardan da bahsetmektedir. 

Makinalar için tasarım aşamasında, imalatçısına 
veya yetkili temsilcisine risk analizi yaptırılmalıdır. Böy-

lece makine üretim esnasında ve sonradan kullanım 
şartları göz önüne alınarak iş sağlığı ve güvenliği adı-
na gerekli tedbirlerin alınması sağlanabilir. Makinelerin 
kullanım amacının belirlenmesi, kullanımdan kaynak-
lanabilecek tehlikelerin önlenmesi ve çalışanların bilgi-
lendirilmesi adına önemlidir. Makinenin taşınması, kul-
lanımı, oturma yerleri, kumanda tertibatları, egzoz gazı 
oluşturma ihtimali, çalışan üzerinde fiziksel zorlanma 
yapmaması, muhafazaları ve koruyucu kısımlarının ge-
rekli şartları sağlıyor olması gibi pek çok konuda kural-
ları içermektedir. 

Gıda maddeleri imalatı için tasarlanacak makinaların 
herhangi bir enfeksiyon, hastalık veya bulaşıcı hastalık 
riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. 
Buna göre; gıda maddeleri ile temas eden yüzeyler, her 
kullanımdan önce kolaylıkla temizlenebilir özellikte ta-
sarlanıp üretilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise 
tek kullanımlık parçaların kullanılması, gıda ile temas 
yüzeyleri ve bağlantı elemanları organik maddelerin 
birikmesine müsaade etmeyecek şekilde düz olması, 
girinti çıkıntılar olmaması, yıkama ve temizlik işlemin-
de kullanılacak ve işlemlerden sonra oluşacak sıvıların 
tümüyle makinadan atılabilecek şekilde tasarlanması, 
makinaların içerisinde veya temizlenemeyen kısımlara 
böceklerin girmesini, organik kalıntıların bu bölgelerde 
birikmesini engelleyecek özellikte tasarlanması, temiz-
leme, dezenfekte etme ve yıkama için önerilen ürün ve 
yöntemler uygun noktalarda talimatlar halinde belirtil-
mesi gerekmektedir. 

Belirtilen maddeleri göz önünde bulunduracak 
olursak makine emniyet yönetmeliğinde yer alan ge-
nel şartlar imalat ve tasarım aşamasında iş güvenliğini 
ön plana çıkarmakta, gıda ile ilgili makinaların belirtildi-
ği kısımları ise daha çok gıda güvenliği ve gıda hijyeni 
esaslı yaklaşımları temel almaktadır. 

KAYNAK: Turgay PARLAK, (2020), OHS ACADEMY, Cilt 3, Sayı 2, 2020, 73 - 101 
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Bakanlığımızca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 
ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren ye-
mekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda 
işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliği-
ne ve resmî kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek ama-
cıyla hazırlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Ku-
ralları Yönetmeliği 05.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde hak-
sız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin 
önlenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden mad-
de ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm 
aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Müdürlüğü-
müzce hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca mevzuat 
dâhilinde gıda hijyeni konusunda sektör çalışanlarının 
eğitimine de ağırlık verilmektedir. 

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği gereğince;  eğitim ve öğretim kurumları bün-
yesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay 
ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışanlara yönelik olarak 
2013 yılından beri toplam olarak 2.236 çalışana eğitim 

verilmiştir.   Eğitimde; 5996 sayılı Kanun ve Sorumlu-
luklar, 174 Alo Gıda, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen 
Kuralları Yönetmeliği, Beslenme, Gıda Zehirlenmeleri 
ve Su Hijyeni konularında bilgilendirme yapılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bulunan 
kantin ve yemekhanelerin, ayrıca okul çevresinde gıda 
satışı yapan ve/veya toplu tüketime sunan işyerleri ile 
söz konusu yerlerde satışa sunulan gıda maddelerinin 
ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine özen 
gösterilmektedir. 

Eğitime katılan kişilere Yönetmelik gereğince ilgili 
sektörde çalıştığı sürece geçerli olan belge düzenlen-
mektedir. Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları 
Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gıda işlet-
mecisi, eğitim almamış personeli çalıştıramaz.  Eğitim 
ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmele-
rinde çalışacak eğitim almamış personelin ilgili işyer-
lerinde çalıştırıldığının tespiti durumunda 5996 sayılı 
Kanunun 41. maddesi gereğince 2023 yılı için 18.449 
TL idari para cezası uygulanmaktadır.

HİJYEN EĞİTİMLERİ ARALIKSIZ HİJYEN EĞİTİMLERİ ARALIKSIZ 
DEVAM EDİYORDEVAM EDİYOR

Ayrıca ilimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumlarında çalışan ve en az lisans 
düzeyinde eğitim almış (özellikle gıda teknolojisi, sağlık bilgisi, biyoloji öğretmenleri vb.) personele de eğitim 
verilmektedir. Yönetmelik kapsamında çeşitli branşlardan 533 öğretmene Gıda Mevzuatı, Gıda İşletmecisinin So-
rumlulukları, Gıda Güvenilirliği ve Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği konularında eğitim 
verilmiştir. Eğitim verilen öğretmenler; bulundukları okullardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı 
gibi gıda işletmelerinin denetimlerini yaparak tespitlerini İlçe Müdürlüklerimizle paylaşmaktadırlar. “Gıda Satış ve 
Toplu Tüketim Yerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu” sonuçlarının mevzuata uygun olmaması durumunda ya-
pılan denetim sonucu İlçe Müdürlüğünce ihbar olarak değerlendirilir ve formun düzenlendiği gıda işletmesinde 
ilgili mevzuat çerçevesinde resmi kontrol yapılır. Böylece Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda eğitimli personeli 
tarafından yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde tespit edilen gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarında eksiklikler 
var ise, gıda işletmelerinin en kısa sürede kontrol edilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamak için okul ve 
kurum yöneticileri tarafından Bakanlığımızın ve ilgili olması durumunda Sağlık Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine 
bilgi verilmektedir.        

Kantin çalışanları
Milli Eğitim çalışanları (öğretmenler)
Toplam

2.236
 533
 2.769
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İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli 
gıda kontrol görevlileri tarafından halk sağlığının ko-
runması ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağ-
lanması amacıyla 2022 yılında 14.029 adet gıda ve yem 
denetimi gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürümüz Ke-
mal YILMAZ; “İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, 
tüketici sağlığının korunması, sektörde haksız rekabe-
tin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi 
amacıyla İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından gıda dene-
timleri 2022 yılında da aralıksız bir biçimde ve hassasi-
yetle yürütülmüştür.” dedi.

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görev-
li gıda kontrol ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre 
sahada çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen İl Mü-
dürümüz; “İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde 
görevli gıda kontrol görevlileri tarafından 2022 yılında 
14 bin 29 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştiril-
di.  Ayrıca denetimlerde toplam 2 bin 648 adet gıda 
ve yem numunesi alınmıştır. Gerek analiz sonuçlarına 
göre gerekse resmi kontrolde tespit edilen uygunsuz-
luklar nedeniyle 115 gıda işletmesine idari para cezası 
uygulanarak 16 işletme hakkında da ilgili adli mercilere 
suç duyurusunda bulunulmuştur.” şeklinde konuştu.

“Etkili bir denetim sisteminde gerek tüketicinin ge-
rekse tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları ve 
katkı sağlamaları çok önemlidir.” diyerek sözlerine de-
vam eden İl Müdürümüz; “Tüketicilerin herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun gideri-
lebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara 
müracaat etme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda 
zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalar-
la ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketiciler de 174 Alo 
Gıda Hattını arayarak veya 0501 174 0 174 WhatsApp 
gıda ihbar hattı üzerinden ihbarda bulunabilmektedir-
ler.” şeklinde konuştu.

Gıda sektöründe yer alan işyerlerine de büyük so-
rumluluk düştüğünü vurgulayan İl Müdürümüz; “İşlet-
melerin gıda mevzuatıyla belirlenen genel ve özel hij-
yen kurallarını doğru ve eksiksiz biçimde uygulayarak, 
gıdaların hastalık etmenleri ile bulaşmasını önlemek ve 
tüketici sağlığını korumaları gerekmektedir.” ifadelerini 
kullandı.

Ayrıca İl Müdürümüz; “2023 yılında da vatandaş-
larımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için İl/İlçe Mü-
dürlüklerimizce yapılan çalışmalarımız aynı kararlılık ve 
hassasiyet ile kesintisiz olarak devam edecektir.” diye-
rek sözlerini noktaladı.

2022 YILINDA 2022 YILINDA 
14 BİN 29 14 BİN 29 
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GIDA İŞLETMELERİNDE 
ZARARLILARLA 
MÜCADELE

Tüm dünyada insanların sağlıklı olmaları, yaşam-
larını ve fiziksel gelişimlerini sürdürebilmeleri için ye-
terli miktarda ve güvenli gıdayı alabilmeleri, yeterli ve 
dengeli beslenebilmeleri gerekir. Bu gereksinimin gıda-
lardan karşılanması açısından güvenli ve sağlıklı gıda 
üretimi ve tüketimi zorunludur. İnsanların tükettiği gı-
dalarda hiçbir zararlı etmen veya bulaşma söz konusu 
olmamalıdır. 

Gıda güvenliğinin sağlanması için sağlıklı ve kusur-
suz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıda hammad-
desinin elde edilmesi, üretimi, işlenmesi, saklanma-
sı, taşınması, dağıtılması ve tüketimi sırasında gerekli 
kurallara uyularak önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Gıda güvenliğinin 4 temel prensibi bulunmaktadır. 
Bunlar; gıdalara sağlığa zararlı ve arzu edilmeyen et-
kenlerin bulaşmasını önleme, bu etkenlerden uzaklaş-
tırma (eliminasyon), zararlıların çoğalmasını ve yayıl-
masını durdurma (inhibisyon) ve uygun yöntemlerle 
etkisiz hala getirilmesidir.

Gıdalar ancak üretim izni olan işletmelerde üretilip 
gerekli özenin gösterildiği, olumsuz etkilerin olmadığı 
bir zincirde tüketiciye ulaştırılmalıdır. Bununla ilgili ola-
rak gıdalar yasal koşulları yerine getiren gıda işletme-

lerinde üretilirler.
Üretilen gıdaların, insanların tüketimine uygun, gü-

venli ve kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla, ham-
maddenin temininden itibaren ürünün tüketicilerin 
sofrasına gelene kadar olan aşamalarda herhangi bir 
olumsuzluk yaşanmaması için hijyen ve sanitasyon et-
kin olarak uygulanmalıdır.

Zararlı varlığı, gıdanın güvenliği ve uygunluğu için 
temel bir sorundur. Yaşam alanlarında veya gıda teda-
rik zincirinde zararlı istilası görülebilir. Zararlı canlı var-
lığına neden olacak bir ortam oluşmasına engel olmak 
için iyi hijyen uygulamaları yapılmalıdır. İyi hijyen uy-
gulamaları, teslim alınan materyallerin kontrolü ve iyi 
izleme; istilaları ve böylece kullanılan pestisit miktarını 
en aza indirger.

Hem gıdaların hijyeni açısından hem de gıdaların 
zarar görmeden korunması için son derece zararlı olan 
bu haşerelerle mücadele etmek gereklidir. Yiyecek de-
polanan yerlerde oluşabilen nem ve sıcaklık gibi etken-
ler bu tür zararlı canlıların ortaya çıkmasına neden olur. 
Yüzlerce farklı türde haşere, yiyecek konulan alanlarını-
zı işgal etmiş olabilir. Bunların bazıları belirgin olsa da, 
bazıları çok daha küçük boyutlardadır.
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Merve Nur OĞURLUMerve Nur OĞURLU
Yüksek  Gıda MühendisiYüksek  Gıda Mühendisi
Ordu Tarım ve Orman MüdürlüğüOrdu Tarım ve Orman Müdürlüğü
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Günümüzde birçok zararlı ve bulaşıcı mikroorga-
nizmaların olduğu düşünüldüğünde herhangi bir bu-
laşıcılık durumunun binlerce adet ürüne geçmesi işlet-
me için olumsuz maddi sonuçlara neden olurken en 
önemlisi de toplu hastalıklara ya da ölümlere sebep 
olmasıdır.

Zararlılarla mücadele (zararlı yönetimi, haşere kont-
rolü, pest kontrol, pest yönetimi) gıda güvenliği stan-
dartlarının önemli maddelerinden biri olmakla birlikte, 
gıda üreticileri için yasal bir zorunluluktur. Üreticiler, 
tüketicilere güvenli gıda sunabilmek için zararlıların 
gıdalara bulaşmasını, gıda içerisinde konaklamasını ve 
çoğalmasını engellemekle yükümlüdür.

Gıda Hijyeni Nedir? 
Gıda Hijyeninin Sağlanmasında İşletmenin
Sorumlulukları Nelerdir?
Gıda hijyeni: Tehlikenin kontrol altına alınması ve 

gıdaların kullanım amacı dikkate alınarak insan tüke-
timine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü 
önlem ve koşulları ifade etmektedir.  Gıda işletmecisi, 
kontrolü altındaki üretim, işleme ve dağıtım aşamala-
rında Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen ilgili hij-
yen gerekliliklerinin sağlanmasından sorumludur. Gıda 

işletmecisi, gıda işinde çalışan personelin yaptıkları işin 
gerektirdiği gıda hijyeni konularında kontrol edilmele-
rini ve bilgilendirilmelerini ve/veya eğitilmelerini, Yö-
netmeliğin 22. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
prosedürün geliştirilmesi ve sürdürülmesinden veya 
iyi uygulama kılavuzlarının uygulanmasından sorumlu 
olan personelin, tehlike analizi ve kritik kontrol nokta-
ları/HACCP ilkelerinin uygulanması konusunda yeterli 
eğitimi almalarını sağlamakla yükümlüdür.

Gıda hijyeni öncelikle gıdanın tüketiciler için güve-
nilir, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve tüketici-
lere sunulmasını amaçlamalıdır. Sağlıklı gıda maddeleri 
üretebilmek için de gıdanın üretiminden tüketime su-
nulmasına kadar (çiftlikten sofraya kadar)  her aşamada 
etkili bir şekilde hijyen önlemleri almak gerekmektedir. 
Bundan dolayı gıda maddelerinin üretiminde güvenilir 
ve sağlıklı hammaddeler kullanmak, gıda maddeleri-
nin hijyenini ve kalitesini olumsuz etkileyecek ve insan 
sağlığına zarar verecek koşulları ortaya koymak esas-
tır. Bu açıdan zararlılar (haşere ve kemirgenler) gıda-
nın hijyenik kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Gıda Hijyeninin Sağlanmasında
Zararlı Mücadelesinin Önemi Nedir?
Zararlılar, beslenmeleri için kısmen veya tamamen 

insan gıdasını kullanan, istenmeyen hayvanlar veya 
böceklerdir.  Gıdalarla beslenirken genellikle kıllarını, 
vücutlarının bir parçasını, bazen tamamını, dışkılarını, 
idrarlarını, tükürük ya da salgılarını bırakırlar. Zararlılar, 
taşıdıkları hastalık yapıcı mikroorganizmalar sebebiyle, 
insanlara doğrudan veya gıdalar yoluyla hastalık bulaş-
tırabilir. Bunun yanında, zararlılar büyük miktarda ürün 
kayıplarına neden olabilir. Gıda işletmelerinde sorun 
yaratan ve kontrolü zor olan başlıca zararlı canlılar; si-
nek, böcek vb. haşereler, sürüngenler, kemirgenler ve 
kuş türleridir.

Gıdaların üretildiği yerlerde başta böcekler ve ke-
mirgenler olmak üzere pek çok hayvan türü bulunabilir. 
Bunlar çeşitli fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyo-
lojik bozulmalara yol açmaktadır. Haşereler salgıları ile 
taşıdıkları hastalık etkenlerini dolaştıkları yerlere veya 
yiyeceklere bulaştırarak insan sağlığı için tehlikeli or-
tamlar yaratır. Enfeksiyon hastalıklarının birçoğu sağ-
lıklı kişilere ( sıtma, tifüs, humma gibi) haşereler yolu 
ile bulaşır. Haşereler deliklerde, kuytu ve karanlık yer-
lerde, taşların altında, yarık ve çatlaklarda, dolaplarda, 
radyatör arkalarında ürerler ve yaşamlarını sürdürürler. 
Beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak için yiyecek 
olan ve suyun bulunduğu nemli ortamlarda gezerek 
mikroorganizmaları etrafa taşırlar. İnsan sağlığının bu 
canlılardan korunması ve sağlıklı, güvenli bir ortamda 
yaşamak için ortamdaki zararlı hayvanları tamamen 
yok etmek veya makul bir seviyede tutmak, üremele-
rini engellemek gerekir. Bu nedenle yaşam alanlarında 
haşere kontrolü önemli yer tutar.

Haşere kontrolünün iki temel adımı vardır. Bunlar; 
fiziksel mücadele ve kimyasal mücadeledir. Fiziksel 
mücadele, haşerelerin barınabilecekleri ortamları or-
tadan kaldırmaktır. Fiziksel mücadelede başarılı olmak, 
temizlik ve hijyen kurallarını uygulama ile sağlanır. 
Kimyasal mücadelede, yok edilecek haşerenin türü 
ve bulunduğu ortamın özelliklerini bilmek önemlidir. 
Çünkü en etkili kimyasal madde ve yöntemin seçilebil-
mesi için bu bilgiler gereklidir. 

Üreticiler, bulaşma risklerini ortadan kaldıracak ön-
leyici ve yasalara uygun bir zararlı yönetim programı 
oluşturmalıdır. Bir zararlı aktivitesi tespit edildiğinde, 
ürünlere veya ambalaja bulaşma risklerini ortadan kal-
dıracak bir yönetim olmalıdır. Riske göre belirlenmiş 
sıklıkta, her zararlı türü için uygun izleme programı 
yürütmelidir. Üreticiler sözleşmeli bir zararlı yönetimi 
hizmeti almalıdır. Dış hizmet almak yasal gerekliliklere 
uyum ve tecrübe açısından faydalı olmaktadır.

Haşere kontrol şirketleri ülkemizde, Sağlık Bakan-
lığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlan-
mış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelikte belirtilen gereklikleri yerine ge-
tirmekle sorumludurlar. Bu yönetmelikte belirtilen ge-
reklilikler, aynı zamanda haşere kontrol prosedürlerinin 
oluşturulmasında da kullanılmalıdır. Aynı zamanda ül-
kemizde üretilen ve depolanan birçok ürün uluslararası 
dolaşıma da çıktığından, haşere kontrol prosedürleri 
global standartlara uymalı ve uygulanması gereken 
bazı özel şartları yerine getirmelidir.

Haşere ve Kemirgen Kontrolü İçin Dikkat 
Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
*Tüm çalışma alanları ve araç gereçler temiz, kuru 

ve düzenli olmalı,
*Duvar ve boru etrafındaki yarık ve çatlaklar kapa-

tılmalı,
*Araçlar yerden ve duvardan biraz uzağa monte 

edilmeli, alt ve arkalarının kolay temizlenmesi sağlan-
malı,

*Karton kutu ve koliler dikkatle teslim alınmalı,
*Çöplerin üstü daima kapalı olmalı, çöp ve atıklar 

üretim alanlarından ayrı ve uzak yerde inşa edilmeli, 
düzenli olarak temizlenip ilaçlanmalı,

*Cam ve kapılarda sineklik teli veya PVC perde bu-
lunmalı,

*Kapılar otomatik kapanma sistemli olmalı,
*Haşere vb. zararlılar varsa bunların kontrolünde 

profesyonel şirketlerden yararlanılmalı, sürekli ve etkin 
bir yöntem kullanılarak ortamın haşerelerden temiz-
lenmesi sağlanmalı,

*Üretim yerlerinde kedi, köpek gibi hayvanlar barın-
dırılmamalıdır.
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Sonuç
Gıda ürünleri üretiminde hijyen uygulamaları ol-

dukça önemli bir yere sahiptir. Üretimin kontrol altın-
da, güvenli bir şekilde yapılması, hammaddeden son 
ürüne kadar olan aşamada hijyen kurallarının uygu-
lanması, gıda güvenliğinin sağlanması, sağlıklı ve gü-
venli çalışma ortamının oluşturulması ve devamlılığı-
nın sağlanması, ayrıca tüketici sağlığının korunması 
adına önem arz etmektedir. Gıda hijyen ve sanitasyon 
kurallarının uygulanması ve devamlılığının sağlanması, 
yasal mevzuatta belirtilen standartları karşılayabilen, 
kaliteli bir ürünün elde edilmesi ve bu kalite düzeyinin 
korunması açısından etkilidir. 

Gıda ürünleri üretiminde yasal mevzuatın ve stan-
dartların geliştirilmesi, daha özenli çalışma şartlarının 
sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, gıda 

ürünleri üretiminde risk değerlendirmesi ya-
pılması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Aynı 
zorunluluk iş sağlığı ve güvenliği adına da 
geçerlidir. Bu ayrımı ortadan kaldıracak, hem 
üretilen gıdalar için hem de çalışanlar için 
bir arada kullanılabilecek bir yönetim sistemi 
oluşturulabilir. Bunun için HACCP sistemi iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarını da kap-
sayacak şekilde geliştirilebilir. Gıda üretimi 
yapan firmalarda, hijyen uygulamalarının 
yerine getirilmemesinden kaynaklanabile-
cek olumsuzluklar için prosedürlerin oluş-
turulması, iş organizasyonunda ve üretimde 
yaşanabilecek aksamaların (iş günü kaybı, iş 
gücü kaybı vb.) önlenebilmesi adına ve ayrı-
ca üretilen gıdaya bir bulaşma olması halin-
de halk sağlığını da ilgilendireceğinden ürün 
iadesi ve geri çağırma konularında da senar-
yo oluşturularak uygulama yapılması yararlı 

olacaktır.
Gerek tüketici sağlığı açısından gerekse ekonomik 

açıdan önemli zararlara sebebiyet verdiğinden gıda 
işletmelerinde haşere ve kemirgen mücadelesi şarttır. 
Bu zararlılarla mücadele ise önce çevreden başlamalı-
dır. Bu konuda ilgili devlet kurumlarına ve belediyelere 
de önemli görevler düşmektedir. Su birikintisi, bataklık, 
çöp biriktirme mahalleri gibi tehlikeli noktalar yetki-
li birimlerce düzenli bir şekilde ve uygun zamanlarda 
ilaçlanmalıdır. Bu sayede haşere ve kemirgen popü-
lasyonunu önemli ölçüde azaltmak mümkün olabil-
mektedir.  Tüm tedbirler alındığı takdirde mücadelede 
başarı elde etmek ve daha çok miktarda ve güvenilir 
gıdalar üretmek mümkün olabilmektedir.

Cevizci, S., & Önal, A. E. (2009). Halk sağlığı açısından hijyen ve iyi üretim uygulamaları. Türk Hijyen ve 
Deneysel Biyoloji Dergisi, 66(2), 73-82.

Göktaş, M. A. (2019). İstanbul’da bazı gıda işletmelerinde hijyenik kalitenin saptanması (Master’s thesis, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı).

Özer, B. (2015). Gıda sanayindeki hijyenik öncelikler.
Parlak, T. (2020). Gıda ürünleri üretiminde hijyen kavramına farklı bir bakış. Ohs Academy, 3(2), 73-101.
Sarıcan, C. Gıda Sektöründe Hijyen. Akademik Gıda, 2(6), 5-7.
https://slideplayer.biz.tr/slide/9111166/#:~:text=1%202.%C4%B0%C5%9ELETME%20H%C4%B0JYEN%-

C4%B0%20%C4%B0%C5%9Fletme,i%C3%A7in%20ko%C5%9Fullar%C4%B1n%20uygun%20hale%20getirilm-
esidir.

https://www.analizistek.com/isletmelerde-hijyen-ve-sanitasyon
https://firatozel.files.wordpress.com/2012/10/pest-kontrol-gereklilikleri.pdf
file:///C:/Users/pc/Downloads/Ders%2013%20B%C3%B6cekler%20Kemirgenler%20ve%20Bunlarla%20M%-

C3%BCcadele%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
https://defneilaclama.com/sayfa/gida-isletmeleri-hasere-kontrolue-tr
http://biyopest.com/uncategorized/kemirgen-mucadelesi-nasil-yapilir/
https://www.gursahakman.com/gida-isletmelerinde-zararli-yonetimi/
https://www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com/hijyen-ve-sanitasyon/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15592&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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Gıda işletmecisi, kontrolü altındaki üretim, işleme ve 
dağıtım aşamalarının tümünün Gıda Hijyeni Yönetme-
liğinde belirtilen ilgili hijyen gerekliliklerinin sağlanma-
sından sorumludur.

Genel İlkeler
Gıda işletmecisi için gıda hijyenine ilişkin Gıda Hij-

yeni Yönetmeliğinde belirlenen  kurallar aşağıdaki ge-
nel ilkeler dikkate alınarak belirlenmiştir:

*Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluluk 
öncelikle gıda işletmecisindedir.

*Gıda güvenilirliğinin birincil üretimden başlayarak 
son tüketiciye kadar gıda zinciri boyunca sağlanması 
gereklidir.

*Ortam sıcaklığında güvenilir bir şekilde muhafaza 
edilemeyen özellikle soğukta muhafazası gereken gı-
dalarda, soğuk zincirin korunması gereklidir.

*Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP il-
kelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları 
ile birlikte uygulanmasından gıda işletmecisi sorumlu-
dur.

*İyi uygulama kılavuzları, gıda işletmecisine gıda 
zincirinin tüm aşamalarında gıda hijyeni kuralları ile 
tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkele-

rine uyum için yardımcı olan önemli bir araçtır.
*Bilimsel risk değerlendirmesine dayalı mikrobiyo-

lojik kriterlerinin ve sıcaklık kontrol gerekliliklerinin be-
lirlenmesi gerekir.

*İthal edilen gıdanın, en az yurt içinde üretilen gıda 
ile aynı hijyen kurallarına veya eşdeğer bir kurala tabi 
olması gerekir.

Genel ve Özel Hijyen Gereklilikleri
1. Birincil üretim ve aşağıda belirtilen ilgili faaliyet-

leri yürüten gıda işletmecisi, Gıda Hijyeni Yönetmeliği-
nin birincil üretim ve ilgili faaliyetler için genel hijyen 
kuralları ve birincil üretim ve ilgili faaliyetler için kayıt 
tutulması başlıklı maddeleriyle birlikte hayvansal ürün-
ler söz konusu olduğunda Hayvansal Gıdalar İçin Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen özel hijyen 
gerekliliklerini yerine getirir.

*Birincil ürünlerin üretim yerinde niteliklerini temel 
olarak değiştirmemek ve yeni tehlikelere sebep olma-
mak kaydıyla taşınması, depolanması, ayıklanması ve 
benzeri diğer işlemlerine ilişkin faaliyetler.

*Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin amacına ulaşılabilme-
si için gerekli durumlarda, canlı hayvanların taşınması-
na ilişkin faaliyetler.

GIDA HİJYENİ AÇISINDAN GIDA HİJYENİ AÇISINDAN 
GIDA İŞLETMECİSİNİN GIDA İŞLETMECİSİNİN 
GENEL SORUMLULUKLARIGENEL SORUMLULUKLARI
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*Bitkisel ürünler, balıkçılık ürünleri ve yaban avı 
ürünleri söz konusu olduğu zaman, birincil ürünlerin 
niteliklerini temel olarak değiştirmemek kaydıyla, üre-
tim yerinden bir tesise teslimine kadar taşınmasına iliş-
kin faaliyetler.

2. Yukarıda belirtilen faaliyetleri takiben, gıdanın 
üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından birini yürüten 
gıda işletmecisi, Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin üçüncü 
bölümünde yer alan genel hijyen gereklilikleri ile birlik-
te Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliğinde belirtilen özel hijyen gerekliliklerini yerine 
getirmekle sorumludur.

3. Gıda işletmecisi, faaliyetinin gerektirdiği durum-
larda, aşağıdaki özel hijyen kurallarına uymak zorun-
dadır:

*Gıdalar için belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uy-
mak.

*Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin amaçlarına ulaşmak 
için gerekli prosedürleri uygulamak.

*Gıdalar için sıcaklık kontrolü gerekliliklerine uymak.
*Soğuk zinciri korumak ve kayıt altına almak.
*Numune almak ve analiz etmek veya ettirmek.
4.  Gıda işletmecisi, numune alma ve analiz metodu 

olarak mevzuatta belirtilen uygun yöntemleri veya bu 
tür yöntemlerin bulunmaması halinde elde edilen so-
nuçlara eşdeğer sonuç sağlayan ve uluslararası kabul 
görmüş kurallar veya protokollere göre bilimsel olarak 
doğrulanmış referans yöntemleri kullanır.

5. Gıda işletmecisi, Gıda Hijyeni Yönetmeliği yü-
kümlülüklerini yerine getirmek üzere iyi uygulama kı-
lavuzlarını kullanabilir.

Birincil Üretim ve İlgili Faaliyetler İçin 
Genel Hijyen Kuralları
1) Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi, birin-

cil ürünlerin sonradan herhangi bir işleme tabi tutula-
cağını göz önünde bulundurarak, ürünlerin mümkün 
olduğu kadar bulaşmaya karşı korunmasını sağlar.

2) Gıda işletmecisi, birincil üretim ve ilgili faaliyetler-
de tehlike kontrolüne ilişkin olarak aşağıdaki hususlar 
da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatta belirtilen hüküm-
leri uygular:

*Hava, su, toprak, yem, gübre, veteriner tıbbi ürün-

leri, bitki koruma ürünleri, biyositler, depolama, mua-
mele ve atıklardan kaynaklanan bulaşmanın kontrolü-
ne ilişkin tedbirleri almak.

*Zoonozların ve zoonotik etkenlerin kontrolü ve iz-
lenmesini içeren programlar dahil olmak üzere, insan 
sağlığına etkisi olan hayvan sağlığı, hayvan refahı ile 
bitki sağlığına ilişkin tedbirleri almak.

3) Hayvan yetiştiren, avlayan, toplayan veya hay-
vansal birincil ürünleri üreten gıda işletmecisi aşağıda-
ki hususlarda yeterli tedbirleri alır:

*Yemin depolanması ve muamele edilmesi için kul-
lanılan binalar dahil olmak üzere, birincil üretim veya 
ilgili faaliyetlerle bağlantılı bir şekilde kullanılan bütün 
tesislerin temiz tutulması ve gerekli durumlarda temiz-
lendikten sonra uygun bir biçimde dezenfekte edilme-
si.

*Ekipman, kap, konteyner, araç, gemi ile teknelerin 
temiz tutulması ve gerekli durumlarda temizlendikten 
sonra uygun bir biçimde dezenfekte edilmesi.

*Kesimhaneye giden hayvanların ve gerekli durum-
larda hayvansal gıda üretiminde kullanılan hayvanların 
temizliğinin mümkün olan en iyi biçimde yapılması.

*Bulaşmanın önlenmesi için gerekli durumlarda içi-
lebilir su veya temiz su kullanılması.

*Gıda ile temas eden personelin sağlıklı olmasının 
ve sağlık riskleri konusunda eğitim almalarının sağlan-
ması.

*Bulaşmaya sebep olacak hayvanların ve haşerele-
rin önlenmesi.

*Atıkların ve zararlı maddelerin bulaşmayı önleye-
cek şekilde depolanması ve muamele edilmesi.

*Yeni hayvanlar getirildiğinde ihtiyati tedbirlerin 
alınması dahil gıdalarla insanlara geçen bulaşıcı has-
talıkların girişinin ve yayılmasının önlenmesi ve bu tür 
hastalıklara ilişkin şüpheli vakaların Bakanlığa bildiril-
mesi.

*Hayvanlardan alınan numunelerde veya diğer nu-
munelerde yapılan, insan sağlığı için önemli olan ana-
liz sonuçlarının dikkate alınması.

*Yem katkı maddelerinin ve veteriner tıbbi ürünle-
rinin, ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde kullanılması.
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4) Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden gıda iş-
letmecisi aşağıdaki hususlarda yeterli tedbirleri alır:

*Ekipman, kap, konteyner, araç, gemi ve teknelerin 
temiz tutulması ve gerekli durumlarda temizlendikten 
sonra uygun bir biçimde dezenfekte edilmesi.

*Bitkisel ürünlerin temizliği ile üretim, taşıma ve de-
polama şartlarının gerekli durumlarda hijyenik olması-
nın sağlanması.

*Bulaşmanın önlenmesi için gerekli durumlarda içi-
lebilir su veya temiz su kullanılması.

*Gıda ile temas eden personelin sağlıklı olmasının 
ve sağlık riskleri konusunda eğitim almalarının sağlan-
ması.

*Bulaşmaya sebep olacak hayvanların ve haşerele-
rin önlenmesi.

*Atıkların ve zararlı maddelerin bulaşmayı önleye-
cek şekilde depolanması ve işlenmesi.

*Bitkilerden alınan numunelerde veya diğer numu-
nelerde yapılan, insan sağlığı için önemli olan analiz 
sonuçlarının dikkate alınması.

*Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin, ilgili mev-
zuatında belirtildiği şekilde kullanılması.

5) Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi, resmi 
denetim ve kontroller sırasında tespit edilen sorunlara 
yönelik düzeltici faaliyetleri uygulamak ile yükümlüdür.

Birincil üretim ve ilgili faaliyetler için 
kayıt tutulması
1. Gıda işletmecisi, işletmesinin faaliyet alanı ve bü-

yüklüğüne uygun olarak, tehlikelerin uygun bir biçim-

de kontrolü amacıyla, uyguladığı tedbirlere ilişkin kayıt 
tutmak ve muhafaza etmek, talep edildiğinde Bakanlı-
ğa ve alıcıya ibraz etmekle yükümlüdür.

2.Hayvanları yetiştiren veya hayvansal birincil ürün-
leri üreten gıda işletmecisi, özellikle aşağıda belirtilen 
hususlara ilişkin kayıtları tutar:

*Hayvanlara verilen yemin niteliği ve kökeni.
*Veteriner tıbbi ürünleri veya hayvanlara uygulanan 

diğer tedaviler, uygulanış ve kalıntı arınma sürelerinin 
tarihleri.

*Hayvansal gıdaların güvenilirliğini etkileyebilecek 
hastalıklar.

*Hayvanlardan alınan numunelerde veya teşhis 
amaçlı alınan diğer numunelerde yapılan, insan sağlığı 
için önemli olan analiz sonuçları.

*Hayvanlara ve hayvansal ürünlere uygulanan 
kontrollere ilişkin tüm raporlar.

3. Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden gıda iş-
letmecisi, özellikle aşağıda belirtilen hususlara ilişkin 
kayıtları tutar:

*Bitki koruma ürünleri ve biyositlerin her türlü kul-
lanımı.

*Bitkisel gıdaların güvenilirliğini etkileyebilecek ha-
şere ve kemirgenlerin veya hastalıkların ortaya çıkması.

*Bitkilerden alınan numunelerde veya diğer numu-
nelerde yapılan, insan sağlığı için önemli olan analiz 
sonuçları.

4. Gıda işletmecisi, kayıtların tutulması için konu ile 
ilgili mesleki eğitim almış kişilerden yardım alabilir.
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Ürün Özellikleri:
-Ürünlerde kullanılan çiğ süt ve/veya süt ürünleri 

için, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği ve ilgili gıda kodeksi hükümleri uygulanır.

-Ürünler kendine has tat, koku ve yapıda olur.
-Dondurmanın bileşimine ait değerler Ek-1’e (Don-

durmanın Bileşimi) uygun olur.
-Dondurmada hacim artış oranı en fazla %100 olur.
-Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili don-

durmada meyve veya sebze oranı kütlece en az %15 
olur. Meyve suyunda kütlece en az %2,5 oranında titre 
edilebilir asit bulunduran meyveler ve tropik bölge-
lerde yetişen aroması yüksek ve/veya yoğun kıvama 
sahip meyve ilaveli çeşnili dondurmalarda ve aroması 
yüksek ve/veya yoğun kıvama sahip sebze ilaveli çeş-
nili dondurmalarda ise meyve veya sebze oranı kütlece 
en az %10 oranında olur.

-Fındık, fıstık, ceviz, antepfıstığı, badem gibi sert ka-
buklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondur-
malarda bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kul-
lanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az %5 
oranında olur.

-Coğrafi işaret olarak tescillenmiş dondurmalar, ya-
tay gıda kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu 
ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında dü-
zenlenen coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklerine 
göre piyasaya arz edilir.

-Ürünlere süt yağı haricinde yağ bileşeni ilave edi-
lemez. Ancak üretiminde çeşni maddesi kullanılan 
dondurmalarda bileşiminde doğal olarak bulunması 
gereken süt yağına ilave olarak kullanılan çeşni mad-
desinden kaynaklı ve kullanılan çeşni maddesi ile oran-
tılı olacak miktarda bitkisel yağ bulunabilir.

-Ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/
veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılmaz.

-Dondurma karışımı tanımında belirtilen bileşenler-
den gelebilecek protein hariç olmak üzere, kollajen gibi 
protein esaslı bileşenler ilave edilmez. 

-Üretiminde çeşni maddesi kullanılmayan dondur-
malarda renklendiriciler kullanılmaz. 

-Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda aro-
ma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bi-
leşenleri kullanılmaz. Ancak sade dondurmada sadece 
vanilya aromalarının kullanımına izin verilir.  

-Süt ve süt ürünleri aroması veren aroma vericiler 
kullanılmaz.

Etiketleme : Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 
etiketi hakkında, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve 
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hü-
kümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uyulur:

-Ürünlerin etiketinde gıdanın adı, temel görüş ala-
nında da yer alır.

-Etiketde “%...” süt yağı içeriği Ek-1’deki (Dondurma-

nın Bileşimi) grup adı ile birlikte belirtilir.
-Çeşnili dondurmalarda kullanılan çeşni maddesi-

nin adı ürün adı ile birlikte kullanılır.
-Tek bir hayvan türüne ait sütün %100 kullanıldığı 

ürünlerde sütün ait olduğu hayvan türü ürün adı ile 
birlikte kullanılabilir.

-Farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kul-
lanılması durumunda, bu ürünlerin etiketinde inek, ko-
yun, keçi gibi türlere ait görsellere yer verilmez.

-Ürünlerin adında kesme, dövme ve benzeri ifade-
ler kullanılmaz. Ancak, tüketiciyi bilgilendirici olan bu 
ifadeler gıdanın adının yazıldığı puntodan daha büyük 
puntoyla olmamak kaydıyla, kullanım önerisi/üretim 
yöntemi olarak etikette bulunabilir.

Taşıma ve Depolama :  Tebliğ kapsamında yer alan 
ürünlerin taşınması, depolanması ve son tüketiciye arz 
edilmesi sırasında sıcaklık en yüksek -18 °C’de olur. Kısa 
süreli sıcaklık artış toleransı en fazla 3 °C olur.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ: Türk Gıda Kodeksi 
Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2004/45) yürürlükten 
kaldırılmıştır. Uyum zorunluluğu: 

•Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren 
gıda işletmecileri, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ 
hükümlerine uymak zorundadır.

•31/12/2023 tarihinden sonra, Tebliğe aykırı ürünler 
piyasada bulunamaz.

•Tebliğ hükümlerine 31/12/2023 tarihine kadar uy-
mak zorunda olan gıda işletmecileri hakkında; bu Teb-
liğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 18 inci madde 
ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Dondurma 
Tebliği (Tebliğ No: 2004/45) hükümleri uygulanır.

O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VEN
LİĞ

İ

DONDURMA TEBLİĞİ DONDURMA TEBLİĞİ 
GÜNCELLENDİGÜNCELLENDİ



O
RD

U
’D

A
 G

ID
A

 G
Ü

VE
N

Lİ
Ğ

İ

50

ALO 174 Gıda Hattı tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyette ilgili merciye 
kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda 
dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla kurulmuştur. Bu süreçte tamamen gıda güvenilirliği-
nin sağlanmasına yönelik olarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalara vatandaşlarımızın da iştirak etmesi 
hedeflenmiştir. 

Süreç Nasıl İşliyor?
       AL0 174 Gıda Hattına gelen her türlü ihbar, şikâyet, bilgi sorma ve gıda zehirlenmesi bildirimi ve 

buna benzer konular çağrı merkezi operatörleri tarafından kaydediliyor. Bunlar web tabanlı yazılımlar 
sayesinde içeriğine göre ya Bakanlığımıza ya da daha önce 81 ilde belirlenen temas noktalarına de-
ğerlendirilmek üzere iletiliyor. Alo 174 Gıda Hattı ile tüketici, gıdaya ilişkin her türlü şikayet ve talebi, 
Türkiye’nin her yerinden 174’ ü arayarak ya da 0 (501) 174 0 174 numaralı iletişim hattı üzerinden çağrı 
merkezine bildirebilmektedir. Tüketiciler ya ALO 174’ü tekrar arayarak ya da kendisine verilen başvu-
ru numarası aracılığıyla www.alo174.gov.tr internet adresi üzerinden talep ve şikâyetlerinin sonucunu 
öğrenebiliyor. 

-Son tüketim tarihi geçmiş ürün satışında, 
-Etiketsiz, bozulmuş, küflenmiş ve ambalajsız gıda maddesi satışında,
-Gıda zehirlenmelerinde/zehirlenme şüphelerinde,
-Kayıt ve onay belgesi olmayan işyerlerinin gıda üretiminde ve satışında, 
-Gıda ve çalışan hijyeni ile ilgili olumsuzluklarda,
-Gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve koku olması durumunda,
-Gıdanın uygun olmayan koşullarda muhafazası ve satışa sunulmasında,
-Tüketiciyi yanıltıcı reklam ve tanıtım görüldüğünde,
-Bakanlık izini ve onayı olmayan gıdaların satışında,
ALO 174 Gıda Hattı Nasıl Çalışıyor?
İhbar-şikayette bulunmak istediğiniz; işletme adı ve adresini, şikayetçi olduğunuz ürün bilgilerini 

paylaşmanız durumunda kayıtlarınız oluşturulmaktadır.
ALO 174 Gıda Hattına yapılan başvuruların sonuçları vatandaşa nasıl bildiriliyor?
E-posta yoluyla oluşturulan kayıtlarınız için başvuru numaranız e-posta olarak gönderilmektedir. 

Telefon yoluyla oluşturduğunuz kayıtlarda ise sözlü olarak başvuru numaranız aktarılır. TC Kimlik nu-
maranızla kaydınızı www.alo174.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e-posta adresi ve/veya 
GSM numarası bildirmeniz durumunda belirtilen e-posta adresine ve/veya GSM numaranıza başvuru-
nuzun sonuçlandığına dair bilgi mesajı gönderilmektedir. Sistem üzerinden şikayet kaydı oluşturulan 
kişinin kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Başvurum Ne Kadar Sürede Sonuçlanıyor?
Başvuruların sonlandırılma süresi ortalama 15 gündür. Ancak başvuru ile ilgili numune alma veya iş-

letmeye süre verilmesi durumunda bu süreç uzayabilmektedir. Alo174 Gıda Hattı Çağrı Merkezine eri-
şim kanalları günün koşullarına ve ihtiyaca istinaden geliştirilmektedir (Telefon, e-posta, sosyal medya, 
mobil uygulama, web chat, görüntülü görüşme, e-Devlet, WhatsApp, Bip).

Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya erişimini temin etmek, tarladan sofraya gıdanın her adımını kont-
rol altında tutmak ve güvenilir gıdayı sunmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. 

“GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, HERKESİN SORUMLULUĞU”

14 Şubat 2009 tarihinden itibaren ALO 174 Gıda Hattı tüketiciye gıda güvenilirliğiyle ilgili her 
türlü ihbar ve şikâyette bulunma olanağı tanımaktadır. Tüketiciler başta olmak üzere ilgili kurum 
ve kuruluşları gıda denetim ve kontrolünde aktif rol almaya davet ediyoruz.
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Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu 
sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortu-
ların dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil, mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü, emzirdiği
Kuş tüyünden

Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydal-
andım Salome’nin, Belkıs’ın
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine 
aşikarsın, bellisin
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

SÜRGÜN ÜLKEDENSÜRGÜN ÜLKEDEN
BAŞKENTLERBAŞKENTLER
BAŞKENTİNEBAŞKENTİNE
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IV.IV.
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Sezai KARAKOÇ

Yıllar geçti saban ölümsüz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece 
yarılarında
Çatı katlarında, bodrum katlarında
Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca’da, Emirgan’da
Kandilli’nin kurşuni şafaklarında
Seninle söyleşip durdum 
bir ömrün baharında, yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhame-
tin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs 
bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin du-
varında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır
Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir 
nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme, 
Kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar 
vardır
Gün batsa ne olur, 
Geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için 
Sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran
bir damar vardır
Senden ümit kesmem kalbinde merhamet 
adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili






