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BBAALL
Yüzlerce y›ld›r insanlar›n birçok derdine derman olan harika besin,

küçücük bir canl›n›n ola¤anüstü bir düzen içerisinde meydana getirdi¤i
mucizevi g›da maddesi... fiiir dizelerine konu olan, flark› namelerinde dile
getirilen, i¤nesi ac› ürünü tatl› ve de¤erli olan ar›... Güzel ülkemizin her
farkl› co¤rafyas›nda farkl› kaynaklardan elde edilen ve çiçek bal›, salg› ba-
l›, anzer bal›,  kestane bal›, akasya bal›, kekik bal›, yayla bal›, narenciye ba-
l› diye isimlendirilen, sa¤l›kl› yaflam için seçilen ve vazgeçilmeyen bal...
Bütün dünyada h›zl› bir geliflim gösteren, yap›sal olarak da tar›msal üreti-
min devaml›l›¤›n› ve verimlili¤ini sa¤layan bir sektördür ar›c›l›k… 

Ar›c›l›¤›n ekonomiye katk›s› sadece bal de¤ildir. Polen, ar› sütü, propo-
lis, ar› zehiri, bal mumu, v.b. di¤er ar› ürünleri ilaç ve kozmetik sanayi-
i için vazgeçilmez ürünlerdir. Ayr›ca bitkilerde tozlaflmay› art›rmas› bu flekil-
de üretimin artmas›n› sa¤lamas›n›n parasal de¤eri rakamlarla ifade edile-
meyecek kadar fazlad›r. Bitkiler nesillerini ar›lar sayesinde devam ettirirler.

Ar› ve ar› ürünlerinden beklenen yararlar›n sa¤lanabilmesi için,  sa¤-
l›kl› ar› yetifltiricili¤i yap›lmas›n›n yan›nda, kal›nt› b›rakmayan ve izinli gir-
di (ilaç, yem, temel petek v.b.)  kullan›lmas› ve sa¤l›kl› çevre koflullar›n›n
seçilmesi gerekmektedir.

Son y›llarda balda gündeme gelen kal›nt›, taklit ve ta¤fliflli ürünlerin
(üretilen bal›n miktar›n› art›rmak ve maliyetini düflürmek için ucuz tatlan-
d›r›c›lar ilave edilmesi) varl›¤›ndan söz edilmesi, ihraç edilen ballarda ilaç
ve naftalin kal›nt›s›na rastlanmas› ve bu tür ürünlerin var olmas› iç ve d›fl
kamuoyunda bala farkl› bir gözle bak›lmas›na sebep olmufltur. Bu durum
da bal›n iyi para etmemesine, pazarlama problemlerine neden olmakta,
tüketiciler de dahil sektörü genel olarak olumsuz etkilemektedir. Böylece
ihracat›m›z engellenmekte, ülkemizin d›fl ticaretteki itibar› zedelenmekte
ve bala olan güven ne yaz›k ki azalmaktad›r. 

Baz›lar› için flifa, baz›lar› için geçim umudu olan bal neler içermeli?
Neler içermemeli? Kaliteli bal›n ölçüsü ve ürün özellikleri neler olmal›d›r?
Bunun gibi onlarca sorunun cevab› Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’nca ya-
y›mlanan “Türk G›da Kodeksi-Bal Tebli¤i” nde yer almaktad›r. ‹l Müdürlü-
¤ümüzce, balda taklit ve ta¤fliflin önlenmesi, haks›z rekabetin oluflmama-
s›, tüketici sa¤l›¤›n›n korunmas› ve g›da güvenli¤inin sa¤lanmas› için de-
netim ve numune alma çal›flmalar› devam etmektedir

Türk G›da Kodeksi’ne uygun bal üretilmesinin sa¤lanmas›, tüketici
sa¤l›¤›n›n korunmas›, ihracat›n art›r›lmas› ve bal›n güvenirlili¤inin sürdü-
rülmesi amac›yla; bal›n ve ar›c›l›¤›m›z›n gelece¤i için naftalin, ruhsats›z ve
bilinçsiz ilaç kullan›lmamal›d›r. Bu konuda de¤erli bal üreticilerine büyük
bir sorumluluk düflmektedir. ‹nsanlara flifa kayna¤› ve yaflam umudu olan
bu de¤erli ürünü hep birlikte koruyal›m.  
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Gidece¤iniz yeri
bilmiyorsan›z,

vard›¤›n›z yerin
önemi yoktur.  
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ar›m ve Köyiflleri Bakan-
l›¤›nca haz›rlanan, bal it-
halat›nda kontrol belgesi

düzenlenmesinde aranacak
koflullar ve ithalat aflamas›ndaki
veteriner kontrollerine iliflkin esas-
lar› belirleyen tebli¤ 6 fiubat 2008
tarih ve 26779 say›l› Resmi Gaze-
te’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.  

BBaall iitthhaallaatt››nnddaa kkoonnttrrooll bbeellggeessii
aall››nnmmaass››nnddaa aarraannaann flflaarrttllaarr:: 

11.. Dam›zl›k Harici Canl› Hay-
vanlar ile Hayvan  Maddelerinin ‹t-
halat›nda Kontrol Belgesi Düzen-
lenmesi ‹çin Aranacak Belgeler
Hakk›nda Tebli¤de belirtilen belge-
ler ile  Türk G›da Kodeksi-G›da
Maddelerinin Genel Etiketleme ve
Beslenme Yönünden Etiketleme
Kurallar› Tebli¤ine uygun olarak
düzenlenen Türkçe Etiket Örne¤i
aranacakt›r. 

22.. ‹thal edilecek bal›n çiçek ve-
ya nektar bal› ya da salg› bal› oldu-
¤u ve paketleme flekli proforma fa-
turalar›nda belirtilecektir.

33.. Avrupa Birli¤i veya Bakanl›k
taraf›ndan onayl› bal kal›nt› izleme
plan› olan ülkelerden bal ithalat›
için kontrol belgesi düzenlenecek-
tir.

44.. ‹thal edilecek bal için
17.12.2005 tarihli ve 26026 say›l›
Resmî Gazete’de yay›mlanan Türk
G›da Kodeksi Bal Tebli¤i hükümle-
rine uygunluk aranacakt›r.

55.. ‹thal edilecek bal gerekti¤in-
de, orijin ülkede Bakanl›¤›m›z uz-
manlar›nca denetlenerek sa¤l›k ve
hijyen bak›m›ndan uygun bulun-
mufl tesislerden elde edilmifl olma-
l›d›r. Bu tesislere iliflkin numaralar proforma faturada belirtilmifl ola-

cakt›r.

66.. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ta-
raf›ndan verilen dahilde iflleme izin
belgesi kapsam›nda kontrol belgesi
düzenlenecek bal ithalat›nda da bu
Tebli¤ hükümleri geçerlidir.

77.. Bal ithalat›nda kontrol bel-
gesi düzenlemeye sadece ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir ‹l Tar›m Müdürlükleri
yetkilidir.  

‹thalat aflamas›nda yürütüle-
cek veteriner kontrolleri ise; en in-
ce ayr›nt›s›na kadar belge,  kimlik
ve fiziksel kontrol fleklinde yap›la-
cakt›r.

BBaall

KKaayynnaakk

http://www.kkgm.gov.tr/teblig/2008-
3.html

iitthhaallaatt››nnaa
ss››kk›› kkoonnttrrooll

T
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BBaall

al ar›lar›n›n kökeni muhte-
melen Tropikal Afrika’ d›r.
Buradan Güney Amerika’ ya,
Kuzey Avrupa’ ya do¤uda

Hindistan ve Çin’e yay›lm›flt›r.

• ‹lk ar› fosilleri 40 milyon y›l
öncesine ait olup, Eocene’ de rast-
lanm›flt›r.

• Dünyadaki ilk yaz›l› ar›c›l›k
kanunlar› Bo¤azköy’ deki Hitit çivi
yaz›l› tabletleridir. (M.Ö. 13-17 yy) 

• Bir kovanda; 1 ana ar› bulu-
nur. Erkek ar› varl›¤› mevsime göre
de¤iflir (500-1000 adet), iflçi ar›lar
da (k›fl›n az olmak üzere) normal
flartlarda 20.000 – 70.000 kadard›r.

• Ana ar› yumurtadan itibaren
16, iflçi ar›lar 21, erkek ar›lar 24
günde geliflip, petek gözlerinden
ergin ar› olarak ç›karlar.

• Bir ar› ailesinin esas›n› iflçi
ar›lar teflkil eder. ‹flçi ar›lar bir ifl

bölümüyle bütün iflleri yaparlar. ‹fl-
çi ar›lar üreme özelli¤i dumura u¤-
ram›fl diflilerdir.

• Ana ar›, yumurtlayarak yeni
nesillerin meydana gelmesini ve
koloninin süreklili¤ini sa¤lamakla
görevlidir.

• Ana ar› salg›lad›¤› feromon-
la iflçi ar›lar› etraf›na çeker. Koloni-
de birlik ve düzeni sa¤lar. Ar›lar bir-
birini bu özel koku ile tan›rlar.

• Herhangi bir nedenle anas›z
kalan ve ana ar› yetifltiremeyen ko-
lonide iflçi ar›lardan baz›lar›n›n yu-
murtal›klar› geliflerek yalanc› ana
rolü üstlenirler. Yalanc› ana ar›lar
sadece dölsüz yumurta yumurtla-
d›klar› için koloni zamanla erkek
ar›larla dolar ve sonunda söner.

• Ana ar› ve iflçi ar›lar›n i¤nesi
vard›r. Erkek ar›lar›n i¤nesi yoktur.
Ana ar› kendi kendine beslenemez,
bak›c› iflçi ar›lar›n verdi¤i ar› sütü
ile beslenirler.

• Ar›lar normal olarak saatte
20-25 km h›zla uçarlar.

• Bir iflçi ar› normal çal›flma
süresi içinde günde 10-15 sefer ya-
par.

RReeccaaii VVUURRAALL

Veteriner Hekim, Ordu ‹l Tar›m Müdürlü¤ü

AArr››llaarr››nn
B

bbaazz›› iillggiinnçç öözzeelllliikklleerrii



• ‹flçi ar›lar, ilkbahar – sonba-
har aras›ndaki dönemde genel ola-
rak 35-40 gün, k›fl›n ise daha uzun
süre yaflarlar.

• 5 – 15 günlük yafltaki iflçi ar›-
lar, ar› sütü salg›layarak genç larva-
lar› besler.

• 18 – 20 günlük yafltaki iflçi
ar›lar, kovan uçufl deli¤inde ve uçufl
tahtas›nda nöbet tutarak kovan
bekçili¤ini yaparlar. 20 günü kovan
içinde tamamlayan iflçi ar›lar daha
sonra kovan d›fl› hizmetleri yapar-
lar, kovana nektar, polen, propolis
ve su tafl›rlar.

• Ar›larda bafl›n iki yan›nda
birleflik – petek gözler ve bafl›n üs-
tünde üç tane nokta (basit) göz bu-
lunur.

• Ar›larda koku, tat ve dokun-
ma – hissetme duygular›n› alg›la-
yan bir çift anten bulunur.

• Ar›lar›n duyargalar› o kadar
hassast›r ki 2 km mesafeden bal›n
kokusunu alg›layabilirler.

• Ar›larda renksiz kan – hemo-
lenf bulunur.

• Bir ar›n›n yükü olan iki po-
len kümesini yapabilmesi için 50 –

100 çiçe¤in ziyaret edilmesi gerekir.
(Bir polen kümesi 12 – 25 mg’d›r.)

• Bir petek gözünün polenle
dolmas› için 1500 yonca çiçe¤inin
ziyaret edilmesi gerekir.

• 1 kg bal için, 40 bin bal ar›s›
6 milyon çiçe¤i ziyaret eder.

• Yüksükten ç›kan kraliçe ar›,
henüz gözden ç›kmayan adaylar›n
yüksüklerini parçalar. D›flar›dan i¤-
nesini bat›rarak öldürür. Ç›km›fl
olanlarla da kavga eder.

• Yeryüzünde bulunan bitkile-
rin % 80 ‘inin tozlaflmas›nda balar›-
lar› baflrolü oynarlar.

• Baflka bir kovana girmeye
çal›flan ar›lar farkl› kokular› nede-
niyle nöbetçiler taraf›ndan hemen
teflhis edilirler ve yine nöbetçiler
taraf›ndan kovandan d›flar› at›l›rlar
ya da öldürülürler.

• Ar›lar kusursuz bir alt›gen
için gerekli olan 120 derecelik aç›y›
tam› tamam›na tutturarak petek
hücrelerini infla ederler. En az bal-
mumu ile en fazla petek infla eder-
ler.

• Ar›lar 1 kg balmumu yapmak
için yaklafl›k 10 kg bal tüketirler.

• Hücreler yere tam paralel
olarak infla edilseydi içeri konulan
bal d›flar›ya akard›. Petek hücreleri
ar›lar taraf›ndan, yer ile 13’ er dere-
ce yükseltilerek örülür, yere tam
paralel olmalar› engellenir.

• Bir iflçi ar›, ömrü boyunca
0,3 mg. dolay›nda zehir üretir ve i¤-
neye ba¤l› torbada biriktirilir, sok-
ma s›ras›nda i¤nesini b›rakan ar›,
daha sonra ölür.   

• Ar›l›k etraf›nda g›da kaynak-
lar›n› bulan tarlac› ar›lar bu kayna-
¤›n yerini günefle göre dairesel ve
kuyruk danslar›yla di¤er ar›lara ifla-
ret ederler.

• Bulutlu havalarda ar›lar
yönlerini bulabilmek için ultraviyo-
le ›fl›k dalgalar›ndan faydalan›rlar.

5
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- AKKAYA, H, Prof. Dr. Ar›c›l›k ve Ar›
Hastal›klar› ppt e¤itim sunumlar›
18.03.2008 

- Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› YAY-
ÇEP – Ar›c›l›k 2001 Ankara

- Zeybek, H., Ar› Hastal›k ve Zararl›-
lar› 1991 Ankara

- www.osman.com.tr

- www.pamukkale.com.tr

- www.milliyet.com.tr (Yard›mc›, B)
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YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. YYaavvuuzz KKüürrflflaadd DDAAfifi PPrrooff.. DDrr.. AAbbdduurrrraahhmmaann AAKKSSOOYY

Ondokuz May›s Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dal›, SAMSUN

r›c›l›kta, kovanda koloni ve ve-
rim kay›plar› gibi büyük so-
runlara sebep olan Varroa,

Nosema, Amerikan ve Avrupa Yav-
ru Çürüklü¤ü Hastal›klar›na karfl›
gerek tedavi, gerekse koruyucu
amaçla çeflitli ilaçlar kullan›lmakta-
d›r. Tar›mda zararl›lara karfl› kulla-
n›lan ilaçlar da ar›c›lara haber veril-
meksizin kontrolsüz bir flekilde uy-
guland›klar›nda kendisi de bir bö-
cek olan ar›y› öldürmektedirler. Da-
ha düflük dozlardaki maruziyette
ar›lar bu ilaçlar› kovana tafl›makta
ve bal, balmumu, ar› sütü, polen ve
propolis gibi ar› ürünlerine bulafl-
t›rmaktad›r. Üretimi ve sonras›nda
herhangi bir ifllem görmemesi ge-

reken balda belirtilen ilaçlar›n ka-
l›nt›lar› son tüketici olan insana
ulaflmakta, akut ve kronik çeflitli
bozukluklara sebep olmaktad›r. Bu
derlemede çeflitli sebeplerle ar›
hastal›klar›nda ilaç uygulamas›,
ballarda meydana gelen ilaç kal›n-
t›lar›, bunlar›n bulunmas›na izin
verilen miktarlar›, halk sa¤l›¤› aç›-
s›ndan oluflturabilecekleri tehlike-
ler hakk›nda bilgi verilmifltir.

GGiirriiflfl

Ar›c›l›k, bal ar›s›n› belli amaç-
lar do¤rultusunda kullanabilme ve
yönetebilmedir. Bal ar›lar›; bal,
balmumu, ar› sütü, ar› zehiri, çiçek
tozu, propolis gibi insan sa¤l›¤› ve

beslenmesi yönünden son derece
de¤erli ürünler üretmesi ve topla-
mas› yan›nda yap›lan bitkilerde
tozlaflma hizmetleri ile de tabiatta
ve tar›msal üretimde hayati öneme
sahiptirler (Ar› Yetifltiricili¤i, 2001;
Zeybek, 1991).

Bal bitki nektarlar›n›n, bitkile-
rin canl› k›s›mlar›n›n salg›lar›n›n
veya bitkilerin canl› k›s›mlar› üze-
rinde yaflayan bitki emici böcekle-
rin salg›lar›n›n bal ar›s› (Apis melli-
fera) taraf›ndan topland›ktan sonra
kendine özgü maddelerle birleflti-
rerek de¤iflikli¤e u¤ratt›¤›, su içeri-
¤ini düflürdü¤ü ve petekte depola-
yarak olgunlaflt›rd›¤› do¤al üründür
(Bal Tebli¤i, 2005).

Ar› hastal›klar› ülkemiz ar›c›l›-
¤›nda önemli kay›plara yol açmak-
ta olup, bilinçli bir ilaç kullan›m›
oldu¤unu söylemek oldukça zor-
dur. Özellikle k›fl kay›plar› olarak
kayda geçen veya ar›c›lar aras›nda
k›fl kay›plar› olarak de¤erlendirilen
kay›plar›n ço¤u asl›nda ar› hasta-
l›klar›n›n öldürücü seviyeye gelme-
si ve k›fl aylar›nda kolonilerin sön-
mesidir. Hastal›klar› belirlemeden
kokteyl fleklinde farkl› kimyasal
madde ve antibiyotiklerin kar›flt›r›-
l›p ar›lara verilmesi ise oldukça za-
rarl›d›r. De¤iflik s›n›f ve etki meka-
nizmalar›na sahip ilaçlar›n bir ara-
da ve ayn› zamanda kullan›lmas›
ilaç etkinli¤ini de¤ifltirmekte, has-
tal›klar› etkilememekte yada tam
tersine ar›larda öldürücü sonuçlar
oluflturmaktad›r. Bunun yan›nda
ar› ürünlerinde kal›nt› sorunu ya-

A



ratmakta ve böylece insanlar için
yararl› bir ürünü riskli bir hale ge-
tirmektedir (Ayd›n ve ark., 2003).

Gerek hayvanlar, gerekse bitki-
ler veya tar›m ürünleri ile bunlar›n
çevresinde kullan›lan ilaç ve kimya-
sal maddelerin birço¤u, uygulan-
d›klar› alan ve canl›lar›n vücudun-
da k›smen parçalanarak etkisiz ve
zarars›z hale gelirken veya getirilir-
ken, baz›lar› (organik klorlu bileflik-
ler, poliklorobifeniller, polibromo-
bifeniller, metaller ve baz› mantar
ilaçlar› gibi) da son derece yavafl
ayr›flmalar› dolay›s›yla giderek ar-
tan miktarlarda birikirler ve böylece
besin zinciri yoluyla son tüketici
olan insana ulafl›rlar (Kaya ve ark.,
2002b).

Yukar›da s›ralanan etkilerden
kaç›nmak amac›yla besinlerdeki
ilaç ve kimyasal madde kal›nt› dü-
zeylerini ortaya koymak için son
derece duyarl› (µg/kg ve hatta ng/kg
düzeyinde bile ölçüm yapabilen),
güvenilir ve tekrarlanabilir analiz
yöntemleri gelifltirilmifltir. Dünya
Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), G›da ve Tar›m
Örgütü (GTÖ), Avrupa Birli¤i’nin il-
gili komisyonlar›, ABD’deki Besin
ve ‹laç ‹daresi gibi kurulufllar (FDA),
yapt›klar› çal›flmalarla, tüketici sa¤-
l›¤›n›n korunmas› da dahil, ilaç ka-
l›nt›lar›n›n yol açabilecekleri eko-
nomik ve sosyal yönlü olumsuzluk-
lar›n›n önlenmesi için çal›flmakta,
di¤er ülkelerle birlikteli¤in sa¤lan-
mas› için çaba sarf etmektedirler
(Kaya ve ark., 2002a).

BBaallllaarrddaa ‹‹llaaçç KKaall››nntt››ss›› 
OOlluuflfluummuu vvee ÖÖnnlleennmmeessii

Ballarda ilaç kal›nt›lar› bafll›ca
iki yoldan kaynaklan›r. Bunlardan il-

ki ar› hastal›klar›n›n sa¤alt›m› ama-
c›yla kovanda ilaç uygulanmas›d›r.
‹laç kal›nt›s›n›n di¤er nedeni zirai
mücadelede kullan›lan ilaçlard›r. Bu
ilaçlar iflçi ar›lar›n bal›n ham mad-
desi olan bitki özlerini emmesi ile
ar›lar taraf›ndan al›n›p kovana geti-
rilir. ‹nsektisit amaçla kullan›lan bu
ilaçlar ar›lar için de zehirlidir ama
kullan›lan miktar düflük oldu¤u için
genellikle ar›lar›n ölmesine sebep
olmazlar. Ancak, balda kal›nt›ya ne-
den olurlar (Kaya ve ark., 2002a).

Ar› hastal›klar› için son y›llarda
ilaç kullan›m› önemli derecede yay-
g›nlaflm›flt›r. Ancak ilaçlar›n, özel-
likle, antibiyotiklerin gelifli güzel
kullan›lmas›, hedefteki zararl›larda
(mikroorganizma, parazit gibi) di-
renç geliflmesine sebep olmufl ve
beklenen baflar›y› önemli ölçüde
etkilemifltir. Bu nedenle ilaç seçi-
minin, özellikle antibiyotik seçimi-
nin yap›lmas›nda hastal›k etkenle-

rinin antibiyotiklere karfl› duyarl›l›k
derecelerinin bilinmesinde büyük
yarar vard›r. Bu amaçla Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan bal
ar›lar› için ruhsatland›r›lm›fl ve Ve-
teriner Hekim Reçetesi ile sat›lacak
ilaçlar› kullan›lmak suretiyle ilaçla-
ma yap›lmal›d›r (Bal Ar›lar›n›n
Amerikan Yavru Çürüklü¤ü Hastal›-
¤›na Karfl› Korunma ve Mücadele
Talimat›, 2001).

Ar› hastal›k ve zararl›lar›na kar-
fl› kullan›lacak ilaçlar Tar›m ve Kö-
yiflleri Bakanl›¤›’nca ruhsatland›r›l-
maktad›r. Dünyadaki geliflmelere
ba¤l› olarak baz› ilaçlar›n kullan›m-
lar› kal›nt›ya sebep olmalar› nede-
niyle (özellikle antibiyotikler) s›n›r-
land›r›lm›flt›r. Amerikan Yavru Çü-
rüklü¤ü, Avrupa Yavru Çürüklü¤ü
ve Septisemi için daha önce kulla-
n›m›na izin verilmifl olan eritromi-
sinin ar›larda kullan›m› kald›r›lm›fl-
t›r. Bal ar›lar›nda bakterilerden ile-
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ri gelen hastal›klar (Amerikan Yav-
ru Çürüklü¤ü, Avrupa Yavru Çürük-
lü¤ü, Septisemi) için kullan›m›na
izin verilmifl ilaç etkin maddesi bu-
lunmad›¤›ndan ruhsatl› bir müs-
tahzar da yoktur. Bal ar›lar› için
önemli olan parazitler; Varroa ja-
cobsoni (Ar› canavar›), Acarapis
woodi (Trakea akar›) ve Meloe vari-
egatus (Yak› böce¤i)’tur. Ar›c›l›kta
önemli olan bal ar›s› zararl›lar›; Bü-
yük Balmumu Güvesi, Küçük Bal
Mumu Güvesi, Ar› Biti, Ölübafl Ke-
lebe¤i’dir. Ar›lardaki bu parazitlere
karfl› ruhsatland›r›lm›fl ilaç etken
maddeleri amitraz, flumetrin, ko-
umafos, formik asit ve timol’dur
(Akp›nar, 2007).

Varroa hastal›¤›na karfl› akari-
sid özelli¤e sahip ilaç uygularken
laboratuvar testlerinden geçirilme-
mifl, ar› ve insan sa¤l›¤› üzerinde
olumsuz etkisi olan kimyasal mad-
deler kullan›lmamal›d›r. ‹laçlar
mutlaka tarif edildi¤i flekilde ve uy-
gun dozda kullan›lmal›d›r. Bal ha-
sat› döneminde kesinlikle ilaçlama
yap›lmamal›, erken ilkbahar ve geç
sonbaharda ilaçlama yap›lmal›d›r.
‹laçlama genellikle hava s›cakl›¤›-
n›n 14° C'nin üstünde oldu¤u gün-
lerde ve ar›lar›n kovana döndükleri
tercihen akflam saatlerinde yap›l-
mal›d›r. Kovanda bölme tahtalar›
varsa ilaçlama s›ras›nda ç›kart›la-
rak ar›lar›n serbest hareket etmele-
ri sa¤lanmal›d›r, Fumigant fleritle-
rin alevli yanmamas›na dikkat edil-
meli, uygulama s›ras›nda maske,
eldiven, gözlük tak›lmal›d›r. Bu
kapsamda erken ilkbahar ve özellik-
le geç sonbahar döneminde Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
bal ar›lar› için bu amaçla ruhsat-
land›r›lm›fl ve Veteriner Hekim Re-
çetesi ile sat›lacak ilaçlar kullan›l-
mak suretiyle düzenli ilaçlama ya-
p›lmal›d›r. Bu flekilde balda ilaç ka-
l›nt›s›n›n en aza indirgenmesi de
temin edilmifl olacakt›r. Ayr›ca co¤-
rafi durum ve iklim flartlar› çerçeve-
sinde ayn› bölgedeki tüm ar›l›klar›n
da efl zamanl› olarak ilaçlanmas›
sa¤lanmal› ve bu denetlenmelidir.
Münavebeli olarak ilaç kullan›m›,

Varroalar›n bu kimyasallara direnç
kazanmamas› aç›s›ndan çok önem-
lidir. Çünkü az say›daki akar›n di-
rençlili¤i bile dirençli popülasyon-
lar›n oluflmas›na neden olabilmek-
tedir (Bal Ar›lar›n›n Varroosis’ine
Karfl› Korunma ve Mücadele Tali-
mat›, 2001).

BBaallllaarrddaa ‹‹llaaçç KKaall››nntt››ss›› 
HHaakkkk››nnddaa YYaassaall 
DDüüzzeennlleemmeelleerr

Dünyada çeflitli g›dalar için ya-
sal kurumlarca en yüksek kal›nt›
düzeyleri (maximum residue limit,
mrl) belirlenmifl olmas›na ra¤men
bugüne kadar bal için birlikteli¤i
sa¤layacak herhangi bir de¤er belir-
lenememifltir (Hammel ve ark.,
2008). ‹sveç ve Belçika’da tetrasik-
lin antbiyotikler ve metabolitleri
için ballarda bulunmas›na izin veri-
len en yüksek kal›nt› miktar› 0.02
mg/kg olarak belirlenmifltir (Martel
ve ark., 2006). Avustralya tetrasik-
linler için ballarda en yüksek kal›n-
t› düzeyini geçici olarak 0.3 mg/kg
olarak belirlemifltir. Kanada da
benzer flekilde oksitetrasiklin için
ballarda kal›nt› üst s›n›r› olarak 0.3
mg/kg düzeyi tespit etmifltir. ‹sviçre
sülfonamidler için balda bulunma-
s›na izin verilen en yüksek kal›nt›
miktar›n› 0.05 mg/kg olarak belirle-
mifltir (Martel ve Zeggane, 2003).
Kloramfenikolün ar› da dahil olmak
üzere, besin de¤eri tafl›yan hayvan-
larda kullan›m› Avrupa Birli¤i,
Amerika Birleflik Devletleri, Kanada
ve Türkiye gibi pek çok ülkede ya-
saklanm›flt›r (Boyd ve ark., 2007;
Council Regulation EEC 2377/90,
1990; Ferguson ve ark., 2005; JEC-
FA, 2008; Türk G›da Kodeksi-Hay-
vansal Kökenli G›dalarda Veteriner
‹laçlar› Maksimum Kal›nt› Limitleri
Tebli¤i, 2002). Avrupa Birli¤i tara-
f›ndan ballarda bulunmas›na izin
verilen baz› maddelerin kal›nt› üst
s›n›rlar› amitraz için 0.2 mg/kg, si-
miazol için 1 mg/kg ve koumafos
için 0.1 mg/kg olarak belirlenmifltir
(Council Regulation EEC 2377/90,
1990). E¤er bir veteriner ilac› için
belirlenmifl en yüksek kal›nt› de¤e-

ri yok ise bu durumda bu ilac›n ka-
l›nt›s›n›n balda veya petekte bulun-
mamas› gerekir. Avrupa Birli¤i’ne
bal ihracat› yapan ülkelerin, kal›nt›
de¤eri belirtilmemifl ilaçlar için, gü-
nümüz teknolojisinde genel kabul
edilen tespit limiti olan 10 µg/kg
(ppb) s›n›r›na uymalar› önerilmek-
tedir (Sunay, 2006).

Ülkemizde ballarda kal›nt› ola-
rak bulunmas›na izin verilen baz›
ilaç ve kimyasal maddelerin tole-
rans s›n›rlar› Türk G›da Kodeksi Bal
Tebli¤inde belirtilmifltir. Buna göre
ballarda pestisid etkin madde mik-
tar› toplam 0.01 mg/kg’› geçmeme-
lidir. Türk G›da Kodeksi’ne göre
ballarda kal›nt› olarak bulunmas›-
na izin verilen veteriner ilaçlar›
miktarlar› amitraz ve koumafos için
0,2 mg/kg, simiazol için 1 mg/kg’d›r
(Türk G›da Kodeksi–Hayvansal Kö-
kenli G›dalarda Veteriner ‹laçlar›
Maksimum Kal›nt› Limitleri Tebli-
¤i, 2002).

Bal için ilaç kal›nt› ar›nma sü-
resi “GÜN” olarak ifade edilir. Teda-
vi süresince ve son ilaç uygulama-
s›ndan sonra 30 gün boyunca elde
edilen bal insan tüketimine sunul-
mamal›d›r. Ar›lar›n bal üretimine
bafllamas›na en az 32 gün kala ve
bal üretimi boyunca kullan›lamaz.
‹laç uygulanan kovanlardan elde
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edilen ballar insan tüketimine su-
nulmamal›d›r. Ar›lar›n bal üretme-
ye bafllamas›ndan itibaren bal ha-
sad›na kadar ilaç kullan›lamaz. ‹n-
san tüketimine sunulacak olan po-
len, ar› sütü, propolis vb toplama
ve üretme döneminde ar›lara ilaç
uygulanamaz. Bal ak›m› süresince
ve bal ak›m›n›n bafllamas›na asgari
3 gün kala ilaç uygulanmamal›d›r
(G›dalardaki ‹laç Kal›nt› Uyar›lar›
Hakk›nda Talimat, 2002).

Avrupa Birli¤i Konseyi’nin 29
Nisan 1996 tarihinde yay›nlam›fl ol-
du¤u 96/23/EC Direktifi, Avrupa
Birli¤i’ne üye, aday ve aday aday›
ülkelerle ticaret yapan di¤er ülkeler
için canl› hayvan ve hayvansal
ürünlerde ilaç ve kimyasal madde
kal›nt›s› sorununa iliflkin çeflitli ku-
rallar getirmifltir. Türkiye Avrupa
Birli¤i’ne aday aday› ve üye ülkeler-
le ticaret yapan bir ülke oldu¤u
için, üye ülkelere yapaca¤› canl›
hayvan ve hayvansal ürün ihraca-
t›nda bu direktifin getirmifl oldu¤u
kurallara uyma zorunlulu¤u vard›r.
96/23/EC Direktifi’ne göre ballarda
kal›nt›s› izlenilmesi gereken madde
gruplar› B1 (antibakteriyel madde-
ler-sülfonamid ve kinolonlar da da-
hil), B2c (sentetik piretroid ve kar-
bamat insektisidler), B3a (OK bile-

flikler-Poliklorobifeniller dahil) ve
B3b (OF insektisidler)’dir (Council
Directive 96/23/EC, 1996). 

BBaallddaakkii ‹‹llaaçç KKaall››nntt››llaarr››nn››nn 

‹‹nnssaann SSaa¤¤ll››¤¤›› AAçç››ss››nnddaann 

OOlluuflflttuurraabbiilleeccee¤¤ii TTeehhlliikkeelleerr

Kloramfenikol Streptomyces
venezuelae’den elde edilen ve in-
san ve hayvanlarda gram negatif ve
pozitif bakterilere karfl› kullan›lan
genifl spektrumlu bir antibiyotiktir.
Yasal olmasa da baflta Çin olmak
üzere dünyan›n çeflitli bölgelerinde
ar›c›lar taraf›ndan Amerikan Yavru
Çürüklü¤ü hastal›¤›na karfl› kulla-
n›lmaktad›r. Kloramfenikol insan-
larda kemik ili¤ini bask›lamakta,
aplastik anemi gibi ölümcül yan et-
kilere sebep olmaktad›r. Aplastik
anemi sonras› baz› bireylerde mi-
yeloid tipte lösemi olaylar› da bil-
dirilmifltir. Ayr›ca alerjik tepkimele-
re yol açabilece¤i de bildirilmifltir.
(Dharmananda, 2003; Ferguson ve
ark., 2005; Boyd ve ark., 2007; JEC-
FA, 2008). Avrupa Birli¤i ülkelerin-
de kloramfenikolün bal ve di¤er
hayvansal orijinli g›dalarda tole-
rans düzeyi s›f›rd›r ve bu antibiyoti-
¤in g›dalarda teflhisi için kullan›la-
cak analiz metodunun tespit limiti-
nin (LOD) 0.3 Ìg/kg olmas› flart ko-
flulmufltur. Belçika ise bu de¤eri 0.1
µg/kg olarak belirlemifltir (Micha-
ud, 2005; Reybroeck ve ark., 2007).

Ar›c›lar taraf›ndan tetrasiklin
antibiyotikler (oksitetrasiklin, tet-
rasiklin, klortetrasiklin, doksisiklin)
Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklü-
¤ü hastal›klar›na karfl› ya flurup ya-
da toz fleker içerisine kar›flt›r›larak
bal sa¤›m›ndan dört hafta öncesine
kadar ar› kolonisine uygulan›rlar.
Tetrasiklin antibiyotikler düflük fi-
yat avantajlar› ve kolay bulunabil-
meleri dolay›s› ile çok say›da ülke-
de ar›c›lar taraf›nda yavru çürüklü-
¤ü hastal›klar›n›n sa¤alt›m› yan›n-
da, koruyucu olarak da kullan›l-
maktad›rlar. Ancak Avrupa Birli¤in-
de bu hastal›klar›n antibiyotiklerle
tedavisi yasaklanm›flt›r. ABD ve
Güney Amerika ülkelerinde tetra-

siklinlerin Amerikan Yavru Çürüklü-
¤ü Hastal›¤›na karfl› yayg›n olarak
kullan›m› bu hastal›¤›n etkeni olan
Paenibaccilus larvae’nin direnç ka-
zanmas›na sebep olmufltur (Dinkov
ve ark., 2005; Martel ve ark., 2006;
Reybroeck ve ark., 2007). Ülkemiz-
de tetrasiklin etkin madde içeren
ar› müstahzar› bulunmad›¤› için
özellikle tavukçuluk sektöründe
kullan›lan baz› ilaçlar›n ar›c›lar ta-
raf›ndan (% 10-15) kullan›ld›¤› bil-
dirilmifltir (Sunay, 2006). Avrupa
Birli¤i tetrasiklin antibiyotikler için
herhangi bir kal›nt› üst s›n›r de¤eri
belirtmemifltir. Ballarda bu antibi-
yotiklerin ölçümü için kullan›lacak
analiz metotlar›n›n tespit limiti
(LOD) Birlik Referans Laboratuva-
r›’nca 20 µg/kg olarak önerilmifltir
(Reybroeck ve ark., 2007). Tetrasik-
lin antibiyotiklerin g›dalarla birlikte
günlük al›m miktar› (Administered
Daily Intake, ADI) DSÖ taraf›ndan
0-0.003 mg/kg aras›nda tespit edil-
mifltir. Deney hayvanlar› ile yap›lan
çal›flmalarda tetrasiklinlerin karsi-
nojenik olduklar›na dair herhangi
bir bulguya rastlanmam›flt›r. Tetra-
siklinlerin en s›k karfl›lafl›lan yan
etkisi ishal ve süper enfeksiyondur.
Ba¤›rsak mikrofloras›n›n bozulmas›
sonucu Clostridium difficle’›n fazla
miktarda üreyip ortama sitotoksik
toksin salg›lamas› sonucu yalanc›
zarl› enterokolit flekillenir (Fernan-
dez ve Miller, 1998). Tetrasiklinler
özellikle gençlerde difllere s›k›ca
ba¤lan›p geliflme ve renk bozukluk-
lar›na sebep olurlar. Besinlerde 
1 mg/kg’ düzeyinde bulunan tetra-
siklin kal›nt›lar›n›n insanda her-
hangi zehirli etkisi görülmez. Ama
5-7 mg/kg aras›ndaki kal›nt›lar›n za-
rarl› olabilece¤i bildirilmifltir (Kaya
ve ark., 2002b).

Aminoglikozid antibiyotikler-
den olan streptomisin ve dihidros-
treptomisin ar›c›lar taraf›ndan
Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklü-
¤ü Hastal›klar›n›n tedavisinde kul-
lan›lmaktad›r (Van Bruijnsvoort ve
ark., 2004). Ülkemizde ar› müstah-
zar› olmamas›na ra¤men ar›c›lar›n
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(% 10)  bu ilaçlar› kulland›klar› bil-
dirilmifltir (Sunay, 2006). Strepto-
misinin ar›c›lar haricinde a¤açlar›n
ilaçlanmas›nda da kullan›ld›¤› bi-
linmektedir. ‹laçlanan a¤açlardan
polen ve nektar arac›l›¤› ile kovana
getirilen antibiyotik kal›nt›lar› bala
geçmektedir (Ferguson ve Baxter,
2001). DSÖ taraf›ndan streptomi-
sin ve dihidrostreptomisin için g›-
dalarla günlük toplam al›m miktar›
0-0.05 mg/kg olarak tespit edilmifl-
tir (Chamberlain, 1997). Hayvansal
kökenli g›dalarda streptomisin ka-
l›nt›s› alerjik tepkimelere yol açabi-
lir. Bunun yan› s›ra bakterilerin di-
renç gelifltirmesi streptomisinin in-
san sa¤alt›m›ndaki yarar›n› düflürür
(Ferguson ve Baxter, 2001). Yap›lan
deneysel çal›flmalarda streptomisi-
nin hayvanlarda herhangi bir karsi-
nojenik etki gösterdi¤i tespit edil-
memifltir. Hamilelerde uzun süreli
streptomisin kullan›m›n›n do¤an
çocuklarda duyma kayb› ve kulak
problemleri meydana geldi¤i belir-
lenmifltir. G›da kaynakl› streptomi-
sin kal›nt›s› ile akut herhangi bir
zehirlenme rapor edilmemifltir.
Kronik zehirlenme aç›s›ndan en
risk tafl›yan grup, bir yafl›n alt›nda-
ki çocuklard›r (EPA 7508P, 2006).

Amerikan Yavru Çürüklü¤ü
Hastal›¤›na karfl› tetrasiklin antibi-
yotiklerin ABD ve Kanada’da yayg›n
flekilde kullan›lmalar›, bakterilerin
bu antibiyotiklere direnç gelifltir-
mesine sebep olmufltur. Ar›c›lar›n
alternatif ilaç aray›fllar›, tetrasiklin-
lere dirençli bakteri enfeksiyonuna
linkozamid antibiyotiklerden linko-
misin ve makrolid antibiyotikler-
den tylosin’in etkili oldu¤unu orta-
ya koymufltur. Özellikle tylosin er-
gin ve larvalar üzerine düflük zehir-
lilik ve hastal›¤a karfl› yüksek etkin-
li¤i ile öne ç›kmaktad›r. Bu antibi-
yotiklerin yasal olmayan flekilde
kullan›lmalar› ise balda kal›nt›lar›-
n›n oluflmas›na sebep olmaktad›r
(Thompson ve ark., 2003; Thomp-
son ve ark., 2007; Benetti ve ark.,
2006). Yap›lan deneysel çal›flmalar-
da yar› ömrü daha uzun olan tylosi-

nin tetrasiklin antibiyotiklere göre
balda daha uzun süre ile kal›nt›
meydana getirdi¤i ortaya konul-
mufltur (Benetti ve ark., 2004). Baz›
çal›flmalarda tylosinin insanlarda
alerjik tepkimelere yol açabilece¤i
bildirilmifltir (Scientific Committee
for Animal Nutrition, 1998). Deney-
sel toksikolojik çal›flmalar›n yeter-
siz olmas› nedeni ile DSÖ taraf›n-
dan tylosin için g›dalarla günlük en
yüksek al›m miktar› belirleneme-
mifltir (Van Leeuwen, 2008b). DSÖ
taraf›ndan linkomisin için g›dalarla
günlük en yüksek al›m miktar› 0-
0.03 mg/kg olarak tespit edilmifltir
(JECFA, 2004). Linkomisin kullanan
insanlarda mide-ba¤›rsak bozuk-
luklar› en s›k karfl›lafl›lan yan etki-
lerdir. Bunlar aras›nda mide bulan-
t›s›, kusma, kar›n kaslar›nda kramp
ve ishal say›labilir. Hastalar›n %
20’sinde yalanc› zarl› enterokolit
ortaya ç›kabilir. Bunlar›n yan› s›ra
kar›fl›kl›k ve anafilaksi ile seyreden
alerjik tepkimelere de yol açabile-
ce¤i bildirilmifltir (Greenless ve
ark., 2000).

Sülfonamidler ar›c›lar taraf›n-
dan Amerikan ve Avrupa Yavru Çü-
rüklü¤ü Hastal›klar›na karfl› hem
koruyucu hem de tedavi amac› ile
ya flurup yada toz fleker içerisine
kar›flt›r›larak uygulan›rlar (Martel
ve Zeggane, 2003). Özellikle sülfa-
dimidin olmak üzere baz› sülfona-
midlerin tiroid bezinde büyümeye
ve adenokarsinoma yol açt›klar›
bildirilmifltir. Kan yap›c› sistemle
ilgili kronik olarak akut hemolitik
anemi, aplastik anemi ve trombosit
say›s›nda azalma meydana gelir.
Sülfonamidlerden sülfametoksazol
ve sülfizoksazol Uluslararas› Kan-
ser Araflt›rma Kurumunca (Interna-
tional Agency for research on Can-
cer, IARC) Grup 3’te yer al›rlar. ‹n-
sanlarda da benzer etkilere yol aça-
bilecekleri düflünülerek baz› ülke-
lerde birçok sülfonamid türevinin
besin de¤eri tafl›yan hayvanlarda
kullan›m› yasaklanm›flt›r (Kaya ve
ark., 2002b). DSÖ sülfadimidin için
g›dalarla al›nabilecek en yüksek
miktar›n› 0.05 mg/kg olarak belirle-

mifltir (Van Leeuwen, 2008a). An-
cak henüz Avrupa Birli¤inde ballar-
da bulunmas›na izin verilen en yük-
sek kal›nt› düzeyi tespit edileme-
mifltir. Ballarda sülfonamid kal›nt›-
s›n›n analiz edilece¤i yöntemler
için uyulmas› gereken tespit limit-
leri Belçika’da 0.02 mg/kg, ‹ngiltere
ve ‹sviçre’de 0.05 mg/kg’d›r (Zotou
ve Vasiliadou, 2006).

Ar›c›lar dünyan›n hemen her
yerinde Varroa jacobsoni adl› ar›
akar›n›n oluflturmufl oldu¤u enfes-
tasyona karfl› koruyucu ve sa¤alt›c›
amaçla amitraz, koumafos, fluvali-
nat, flumetrin, bromopropilat, si-
miazol gibi çeflitli pestisidleri kul-
lan›rlar (Volante ve ark., 2001; Bog-
danov ve ark., 2003; Mutinelli ve
Baggio, 2004; Kamel ve Al-Ghamdi,
2006). 

Amitraz monoamin oksidaz
(MAO) enzim etkinli¤ini engelleye-
rek etkisinin gösteren formamidin
grubundan bir pestisiddir (Kaya ve
ark., 2002b). Varroa mücadelesi
amac› ile çubuk, fumigant körük ve
flerit halinde ar› kolonilerine uygu-
lan›r. Çubuklar 6 hafta süre ile ko-
vanda peteklerin aras›na as›larak
ar›lar›n temas etmeleri sa¤lan›r.
Fumigant körük 3-4 gün arayla 3
kez uygulan›r. Fumigant flerit ise 3
gün ara ile 3 kez koloniye uygulan›r
(MAF, 2001; Eren ve ark., 2005). Ya-
p›lan deneysel zehirlilik çal›flma-
s›nda gönüllü olarak a¤›zdan 0.25
mg/kg amitraz alan iki bireyde uyu-
flukluk, çevreye uymada güçlük, ko-
nuflmada bozukluk, nab›z ve tansi-
yonda azalma görülmüfltür. DSÖ
amitraz için g›dalarla günlük al›m
miktar›n› 0-0.01 mg/kg olarak belir-
lemifltir (Larsen, 1998).

Organik fosforlu pestisidler-
den olan koumafos Varroa müca-
delesinde solüsyon halinde, kovan
kapa¤› aç›l›p, damlat›larak uygula-
n›r (Eren ve ark., 2005). Di¤er orga-
nik fosforlu insektisidler gibi ko-
umafos da asetil kolin esteraz enzi-
mini bask›layarak sinir zehiri olarak
etkisini gösterir. Memeliler için ol-
dukça zehirli bir maddedir. DSÖ ta-
raf›ndan zehirlilik s›n›fland›rmas›n-



da Grup-Ia- (Çok Zehirli Madde-
ler)’da bulunmaktad›r. Teratojenik
çal›flmalar›n deney hayvanlar› sis-
temlerinde çok uzun süre almas› ve
tamamlanmam›fl olmas› nedeni ile
koumafos için g›dalarla al›nmas›na
izin verilen herhangi bir kal›nt› üst
s›n›r› tespit edilememifltir (Caroldi,
1990; Kaya ve ark., 2002a; Kaya ve
ark., 2002b). 

Sentetik piretroid bir insektisid
olan fluvalinat ar›lar üzerine toksik
ve kaç›r›c› etkili olmamas› ve kulla-
n›m› kolay olmas› nedeni ile dünya
çap›nda Varroa ile mücadelede yay-
g›n flekilde kullan›l›r (Waliszewski
ve ark., 1998). ‹laç fumigant flerit
halinde kovana y›lda bir veya iki kez
4-8 hafta süre ile as›larak uygulan›r
(Tsigouri ve ark., 2001; Eren ve ark.,
2005). Fluvalinat a¤›z yolundan
al›nd›¤›nda düflük zehirlili¤e sahip
olan bir ilaçt›r. Yap›lan çal›flmalara
göre insanlar için teratojen etkili
olabilece¤i netlik kazanmam›flt›r.
Yine insanlar için karsinojen oldu-
¤una iliflkin herhangi bir bulgu yok-
tur. Ancak di¤er piretroidler gibi
merkezi sinir sistemi, karaci¤er ve
böbrekte istenmeyen etkilere yol
açabilir (EXTOXNET, 1996). 

Sentetik piretroid insektisid
olan flumetrin de Varroa mücade-
lesinde kullan›lan ilaçlardan birisi-
dir. ‹laç flerit halinde kovana as›la-
rak uygulan›r (Kaya ve ark., 2002b;
Eren ve ark., 2005). Yap›lan çal›fl-
malarda flumetrinin karsinojenik
teratojenik veya mutajenik oldu¤u-
na iliflkin herhangi bir bulguya rast-
lanmam›flt›r. DSÖ taraf›ndan g›da-
larda al›nmas›na izin verilen en
yüksek kal›nt› miktar› 0-0.004
mg/kg olarak tespit edilmifltir
(McGregor, 1996).

Ar›c›lar kovanda bal mumu ile
beslenen büyük ve küçük mum gü-
vesine karfl› kullan›m› yasal bir
madde olmamas›na ra¤men naftali-
ni uygulamaktad›rlar (Eren ve ark.,
2005). Naftalin a¤›z yolu ile al›nd›-
¤›nda oluflan epoksit metoboliti al-
yuvarlar›n parçalanmas›na sebep
olur. Karaci¤erde nekroz meydana
getirir. Lens proteinlerinde oksida-
tif stres ve lipit peroksidasyonu so-

nucu göz bozukluklar› ortaya ç›kar.
G›rtlak ve ba¤›rsak kanserine sebep
olur. (Fernando, 1992). 

Fumagillin bal ar›lar›n›n tek
hücreli bir paraziti olan Nosema
apis’in oluflturdu¤u Nosema hasta-
l›¤›na karfl› kullan›lan bir antibiyo-
tiktir. ‹laç fleker flurubunun içerisi-
ne kat›larak 2 gün süre ile y›lda iki
kez (ilkbahar ve sonbahar) kovana
uygulan›r (Kaya ve ark., 2002b). Fu-
magillinin Nosema hastal›¤›nda
kullan›m› ABD ve Avrupa Birli-
¤i’nde yasal olmas›na ra¤men bal-
larda bulunmas›na izin verilen en
yüksek kal›nt› miktar› bugüne kadar
tespit edilmemifltir. ‹nsan hücre
kültüründe bir çal›flmada fumagilli-
nin genotoksik etkisi gösterilmifltir
(Stanimirovic, 2007).

SSoonnuuçç

Ar› ürünlerinden olan bal üre-
tildikten sonra herhangi bir kimya-
sal iflleme tabi tutulmadan insan
tüketimine sunulmaktad›r. Türk G›-
da Kodeksi Bal Tebli¤ine göre bala
koruyucu amaçl› herhangi bir mad-
de kat›lmas› yasakt›r. Ancak gerek
ar› hastal›klar› ve gerekse zira-
i mücadelede kullan›lan çeflitli ilaç-
lar bala geçmekte ve son tüketici
olan insana bulaflmaktad›r. Balda

oluflan bu ilaç kal›nt›lar› sa¤l›k aç›-
s›ndan tehlike oluflturdu¤u gibi ar›
ihracat›m›z aç›s›ndan da sorun
oluflturmaktad›r. Avrupa Birli¤i
1996 y›l›nda yay›nlam›fl oldu¤u
96/23/EC konsey direktifinde hay-
vansal g›dalarda sürekli taranmas›-
n› istedi¤i bileflikleri liste halinde
belirtmifltir. Ülkemizde yap›lan
Ulusal Kal›nt› ‹zleme Projesi ile be-
lirtilen bilefliklerin hayvansal g›da-
larda taranmas› gerçeklefltirilmek-
tedir. Ancak tüm dünyada oldu¤u
gibi yeterli deneysel çal›flmalar›n
olmamas›, bala geçmesi olas› baz›
ilaçlar›n g›dalarla günlük al›nabile-
cek en yüksek miktarlar› ile balda
bulunmas›na izin verilecek en yük-
sek kal›nt› düzeyleri tespit edileme-
mifltir. Belirtilen de¤erlerin hem
ülkemizde, hem de dünya çap›nda
tespit edilmesi ve belirlenen de-
¤erlerde birlikteli¤in sa¤lanmas›
gerekmektedir. Ülkemizde uygula-
nan Ulusal Kal›nt› ‹zleme Projesi
ile elde edilen kal›nt› de¤erlerinin
ihracatta belirleyici olmas› yan›n-
da, iç tüketime sunulan ballarda
da yasal yapt›r›mlar›n›n olmas›, in-
san›m›z›n sa¤l›¤› aç›s›ndan da son
derece önemli olaca¤› düflünül-
mektedir.
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iirriiflfl

Bal, insan sa¤l›¤› ve beslen-
mesi yönünden önemli bir g›da

ürünüdür. Temel olarak glikoz ve
früktoz olmak üzere farkl› flekerleri
ihtiva eden bal›n rengi, su beyaz›n-

dan koyu kahverengiye kadar dönü-
flebilmektedir. Bal ak›c›, viskoz, k›s-
men veya tamamen kristalize olabi-
len, tad› ve aromas› menfleine, bit-
ki türüne göre de¤iflen bir ar› ürü-
nüdür (1). Balda üretim çeflitlili¤i

ve ürün kalitesi, üreticiler ve tüketi-
ciler aç›s›ndan önemli bir unsur
olarak görülmektedir.  

Ar›c›l›k, tüm dünyada yap›lan
en yayg›n tar›msal faaliyetlerden-
dir. Çok eski bir geçmifle sahip ol-
mas›na karfl›n ar›c›l›¤›n geliflmesi
bilim ve teknolojideki ilerlemelere
ba¤l› olarak son yüzy›llarda olmufl-
tur. Bugünkü teknik anlam›yla, bafl-
l› bafl›na tar›msal bir faaliyet ve
üretim dal› olan ar›c›l›k, bal ar›lar›-
n› kullanabilme ve yönetebilme ifli
olarak tan›mlanabilmektedir. 

22.. DDüünnyyaaddaa DDuurruumm

Dünya genelinde en çok üreti-
len ve ticareti yap›lan temel ar›
ürünü bald›r. Bunun yan›nda bal-
mumu, polen, ar› sütü ve propolis
ar› ürünleri olarak dünya ticaretin-
de önemli yer almaktad›r.

Dünyada yaklafl›k 56 milyon ar›
kovan› bulunmakta ve bunlardan
yaklafl›k 1,2 milyon ton bal üretil-
mektedir. Üretilen bal›n 1/4’ü tica-
rete konu olmaktad›r. Dünya bal it-
halat›n›n %90’› yaklafl›k 20 üretici
ülke taraf›ndan gerçeklefltirilmekte-
dir. Çin, 6,5 milyon ar› kovan› ile
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DDrr.. GGüüllccaann UUSSAALL
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Tar›msal Ekonomi Araflt›rma Enstitüsü

G

ÜÜllkkeelleerr 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066

ÇÇiinn 255,22 257,83 271,31 298,19 301,47 303,44 306,50

AArrjjaannttiinn 93,00 80,00 83,00 75,00 87,69 93,42 93,42

TTüürrkkiiyyee 61,09 60,19 74,56 69,54 73,93 82,34 82,34

AABBDD 99,95 84,34 77,89 82,43 83,27 72,93 70,24

UUkkrraayynnaa 52,44 60,04 51,14 53,55 57,88 71,46 -

RRuussyyaa 53,92 52,66 49,40 48,05 52,67 52,13 55,00

HHiinnddiissttaann 52,00 52,00 52,00 52,00 52,14 52,23 52,23

MMeekkssiikkaa 58,94 59,07 58,89 57,05 56,81 50,63 51,88

KKaannaaddaa 31,86 35,39 37,07 34,60 34,24 36,11 43,03

EEttiiyyooppyyaa 29,00 29,00 39,60 37,80 39,65 41,23 41,23

‹‹rraann 25,26 26,60 28,05 32,00 35,00 36,00 36,00

‹‹ssppaannyyaa 28,86 31,62 35,72 35,28 36,70 27,23 30,00
DDii¤¤eerr

ÜÜllkkeelleerr
358,22 374,59 372,52 409,21 412,18 413,46 491,94

DDüünnyyaa 1.199,76 1.203,33 1.231,15 1.284,70 1.323,63 1.332,61 1.353,81

TTaabblloo 11.. Dünya Bal Üretimi (1000 ton)

KKaayynnaakk:: www.fao.org (23.01.2008 )

üürreettiimmii,,
iihhrraaccaatt›› vvee iitthhaallaatt››
BBaall



dünyan›n en çok kovan sahibi olan
ve en fazla bal üreten ülkesidir (2).

Dünya bal üretiminde ilk s›ray›
Çin almakta, bunu Arjantin, Türkiye
ve ABD izlemektedir. Rusya, Hindis-
tan, Meksika, Kanada, Etiyopya, ‹ran,
‹spanya di¤er önemli üretici ülkeler
olup, bu ülkelerin bal üretimi topla-
m›, dünya bal üretiminin %63,66’s›n›
oluflturmaktad›r (Tablo 1).

2000–2006 ortalamas›na göre
dünya bal ihracat›nda en önemli
ülkeler Arjantin ve Çin’dir. Dünya
bal ihracat›n›n yaklafl›k %50’si bu
ülkelerce yap›lmaktad›r. Son y›llar-
da dikkat çeken ülkeler ise Meksika,
‹spanya, Almanya ve Macaristan ol-
mufltur (Tablo 2).

Dünya üretiminde 3. s›rada yer
almas›na karfl›n, Türkiye’nin bal ih-
racat› çok düflük ve 2005 y›l› itiba-
riyle 2,14 bin tondur. Ülkemizin bal
ihracat›n›n düflüklü¤ünün nedeni,
d›fl pazar›n istedi¤i kalitede ürün
üretilememesinden kaynaklanmak-
tad›r.

Dünya bal ithalat›nda domi-
nant bir durum söz konusu olmak-
la birlikte 2000-2005 y›llar› aras›n-
da en önemli art›fl Kanada’da göz-

lenmektedir. ‹ncelenen dönemde
Kanada’n›n bal tüketiminde % 18,2
oran›nda art›fl olmufltur (3). En faz-
la bal ithalat› AB-25 ülkelerince ya-
p›lmakta olup, dünya ithalat›ndaki
pay› yaklafl›k % 50 civar›ndad›r. Bal
ithalat›nda önde gelen ülkeler ise
ABD, Almanya, Japonya ve ‹ngilte-
re’dir (Tablo 3).

33.. TTüürrkkiiyyee’’ddee DDuurruumm

Türkiye’de genel olarak çam
bal›, yayla bal›, narenciye bal›, ke-
kik bal›, kestane bal›, ›hlamur a¤ac›
bal›, pamuk bal› ve ayçiçe¤i bal›
üretilmektedir. Ülkemizde üretilen
çam bal› dünyada tek olup, üreti-
min %95’i ihraç edilmektedir. 
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ÜÜllkkeelleerr 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066

AArrjjaannttiinn 88,90 73,03 80,42 70,73 62,80 107,06 93,93

ÇÇiinn 103,88 106,87 77,46 87,67 86,43 93,60 81,07

MMeekkssiikkaa 31,60 22,92 34,48 25,02 23,38 19,18 25,47

‹‹ssppaannyyaa 9,08 8,13 15,10 12,0 10,53 9,94 22,73

AAllmmaannyyaa 22,63 20,27 22,87 22,08 23,05 24,62 19,65

MMaaccaarriissttaann 12,82 17,73 15,03 15,82 14,97 18,71 19,18

HHiinnddiissttaann 1,53 3,21 6,65 6,96 10,35 16,76 16,65

VViieettnnaamm 4,36 7,71 15,88 10,55 15,57 15,49 14,76

BBrreezziillyyaa 0,27 2,50 12,65 19,29 21,04 14,46 14,60

KKaannaaddaa 16,67 12,86 24,94 16,11 14,60 12,53 13,59

UUrruugguuaayy 2,90 9,65 9,47 9,18 13,36 10,17 12,08

DDii¤¤eerr 88,33 98,09 100,45 115,14 96,66 88,80 75,99

DDüünnyyaa 382,97 382,97 415,40 410,55 392,74 431,32 409,70

KKaayynnaakk:: www.fao.org (01.05.2007), D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›

TTaabblloo 22.. Dünya Bal ‹hracat› (1000 ton)



Bal üretiminde 2000-2005 dö-
neminde %34,7 oran›nda bir art›fl
oldu¤u görülmektedir. Ancak, ülke-
miz dünyan›n önemli bir bal üretici-
si olmas›na karfl›n, 2003 y›l›ndan

itibaren ihracat›nda (%-39,1) önem-
li oranda azalma olmufltur. ‹hracat-
taki azalmaya paralel olarak itha-
latta da çok büyük oranda (% -87,2)
azalma olmas› dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin bal ihracat›nda
önemli ülkeler Almanya, Suudi
Arabistan ve Fransa’d›r. 

*Türkiye’nin Bal ihracat ve it-
halat rakamlar› 2006 y›l›n›n ilk 5
ay›n› kapsamaktad›r.

Türkiye’nin 2004 y›l› bal ihraca-
t›nda bir önceki y›la göre çok
önemli miktarda düflüfl oldu¤u gö-
rülmektedir. Bu düflüflün 2005 y›-
l›nda da devam etti¤i ve gereken
önlemlerin al›nmad›¤› takdirde
önümüzdeki y›llarda da sürece¤i
öngörülmektedir. AB ülkeleri,
önemli bal al›c›s› ülkeler olup, ül-
kemizin co¤rafi yak›nl›¤› da göz
önüne al›nd›¤›nda potansiyeli yük-
sek pazarlard›r. Bal üretiminde bi-
linçli ya da bilinçsiz yap›lan üretim
hatalar›n›n giderilmesine yönelik
al›nacak önlemlerle, d›fl pazar›n is-
tedi¤i standart ve kalitede bal üre-
timiyle ihracat›n yeniden artaca¤›
beklenmektedir.

44.. GGeenneell DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Ülkemiz zengin floras›, uygun
ekolojisi ve koloni varl›¤› aç›s›ndan
ar›c›l›kta büyük bir potansiyele sa-
hiptir. Dünyada yetiflen ball› bitki-
lerin %70’i Anadolu kökenlidir. An-
cak Türk ar›c›l›¤› do¤al kaynaklar›n
bu zenginli¤inden yeterince yarar-
lanamamaktad›r (6).

Son y›llarda bal üretimindeki
art›fl›n, önümüzdeki y›llarda da
desteklemelerin etkisiyle devam
edece¤i öngörülmektedir. Türki-
ye’nin bal ihracat›, üretiminin
%2,4’ü kadard›r. Balda d›fl pazar›n
istedi¤i kalite ve çeflitte bal üreti-
miyle artan üretim miktar›n›n, bal
ihracat›n› art›raca¤› beklenmekte-
dir. 
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22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066**

ÜÜrreettiimm 61.091 60.190 74.554 69.540 73.929 82.336 82.340

‹‹hhrraaccaatt 3.514 4.328 16.348 14.980 5.685 2.140 1.278

‹‹tthhaallaatt 1.176 325 397 473 180 150 43
KKaayynnaakk:: www.tu›k.gov.tr, www.fao.org (01.05.2007), D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›

TTaabblloo 44.. Türkiye’de Bal Üretimi, ‹hracat› ve ‹thalat› (ton)

ÜÜllkkeelleerr 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066

AABBDD 91,17 67,67 94,21 93,37 81,75 105,57 126,07

AAllmmaannyyaa 95,33 92,71 99,45 93,93 89,58 95,84 86,05

JJaappoonnyyaa 41,57 41,63 46,42 45,12 48,12 43,25 40,07

‹‹nnggiilltteerree 23,42 26,75 30,43 22,55 27,00 28,02 29,02

FFrraannssaa 15,98 15,85 17,17 15,67 17,46 19,34 22,19

‹‹ttaallyyaa 12,60 12,10 14,45 14,65 15,90 14,16 13,86

BBeellççiikkaa 10,28 10,55 8,67 6,76 6,97 8,38 9,74

‹‹ssppaannyyaa 13,73 14,90 11,04 11,30 14,08 15,36 9,40

HHoollllaannddaa 8,27 4,66 5,58 9,70 7,39 11,49 8,00

SSuuuuddii
AArraabbiissttaann

6,41 7,75 4,94 9,00 11,38 8,61 7,75

KKaannaaddaa 2,93 5,34 8,35 9,05 9,08 8,24 4,07

DDii¤¤eerr 56,92 65,82 72,76 78,85 71,31 66,59 58,39

DDüünnyyaa 378,61 365,73 413,47 409,95 400,02 424,85 414,61

KKaayynnaakk:: :: www.fao.org (01.05.2007), D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›

TTaabblloo 33.. Dünya Bal ‹thalat› (1000 ton)
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Bakanlar Kurulu Karar›na
göre; 16/2/2007 tarihli ve
26436 say›l› Resmî Gaze-

te'de yay›mlanan Do¤rudan Gelir
Deste¤i Ödemesi Yap›lmas›na Dair
Tebli¤ (Tebli¤ No:2007/14) kapsa-
m›nda Çiftçi Kay›t Sistemine dahil
olup, do¤rudan gelir deste¤i öde-
mesinden faydalanacak olan çiftçi-
lere; dekar bafl›na 7 YTL temel do¤-
rudan gelir deste¤i ödenir. Ayr›ca,

söz konusu çiftçilere toprak
analizi yapt›rd›klar› ara-
zileri için dekar bafl›-
na 1 YTL, organik
tar›m yap›lan
arazileri için de-
kar bafl›na 5
YTL ilave do¤-
rudan gelir des-
te¤i ödemesi
yap›l›r.

B

DDoo¤¤rruuddaann ggeelliirr ddeessttee¤¤ii
22000077 uuyygguullaammaass›› bbiirriimm

ööddeemmee mmiikkttaarrllaarr›› bbeelliirrlleennddii
DDoo¤¤rruuddaann GGeelliirr DDeessttee¤¤ii 22000077 UUyygguullaammaass›› BBiirriimm

ÖÖddeemmee MMiikkttaarrllaarr››nnaa ‹‹lliiflflkkiinn BBaakkaannllaarr KKuurruulluu KKaarraarr›› 
1166 NNiissaann 22000088 ttaarriihhllii RReessmmii GGaazzeettee’’ddee yyaayy››mmllaanndd››..

Tohumculuk sektörünün
uluslararas› rekabete uygun
bir flekilde geliflmesini sa¤-

lamak için, yurtiçi tohumluk üreti-
minin yetersiz oldu¤u baz› türlerde,
yurt içinde sertifikal› tohumluk üre-
ten/ürettiren özel sektör tohumcu-
luk kurulufllar›n›n 2008 y›l› üretim-
lerine yurtiçi sertifikal› tohumluk
üretimi deste¤i ödenmesini sa¤la-
mak amac›yla haz›rlanan karar kap-
sam›ndaki desteklemelerden, ka-
mu tüzel kiflileri hariç, Tar›m ve Kö-
yiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan tohum-

culuk kuruluflu olarak kabul edilen
ve Çiftçi Kay›t Sisteminde özlük,
ürün ve arazi bilgileri kay›tl› olan
gerçek ve tüzel kifliler yararlan›r.

Karar›n yürütülmesine iliflkin
usul ve esaslar, Tar›msal Destekle-
me ve Yönlendirme Kurulunun gö-
rüflü al›narak Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak teb-
li¤lerle belirlenir.

Karar, 01.01.2008 tarihinden
geçerli olmak üzere yay›m› tarihin-
de yürürlü¤e girer.

T

YYuurrttiiççii SSeerrttiiffiikkaall›› TToohhuummlluukk ÜÜrreettiimmiinniinn
DDeesstteekklleennmmeessiinnee DDaaiirr BBaakkaannllaarr KKuurruulluu KKaarraarr›› 

1155 NNiissaann 22000088 ttaarriihhllii RReessmmii GGaazzeettee’’ddee yyaayy››mmllaanndd››..

SSeerrttiiffiikkaall›› ttoohhuummlluukk
üürreettiimmii ddeesstteekklleenneecceekk



Bu Karar›n uygulanmas›na
iliflkin usul ve esaslar, Ta-
r›m ve Köyiflleri Bakanl›-

¤›nca haz›rlanarak bu Karar›n ya-
y›mland›¤› tarihten itibaren en geç
otuz gün içerisinde ç›kar›lacak uy-

gulama tebli¤i ile
belirlenecektir. Ka-
rar 01.01.2008 tari-
hinden geçerli ola-
cakt›r.

((33)) DDaamm››zzll››kk kkoo--
yyuunn vvee kkeeççii yyeettiiflflttiirrii--
cciillii¤¤ii yyaappaann üürreettiiccii--
lleerree,, 

– Dam›zl›k nite-
li¤inde olan anaç ko-
yun ve keçi bafl›na
10 YTL do¤rudan
ödeme yap›l›r.

((44)) AArr›› yyeettiiflflttiirriicciillii¤¤ii yyaappaann üürree--
ttiicciilleerree,, 

– Kovan bafl›na 5 YTL ödeme
yap›l›r.
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GGüünncceell

B

HHaayyvvaanncc››ll››¤¤››nn ddeesstteekklleennmmeessiinnee
yyeennii ddüüzzeennlleemmee ggeettiirriillddii

22000088 yy››ll››nnddaa hhaayyvvaanncc››ll››¤¤››nn ddeesstteekklleennmmeessii iillee iillggiillii hhuussuussllaarr›› kkaappssaayyaann
HHaayyvvaanncc››ll››¤¤››nn DDeesstteekklleennmmeessii HHaakkkk››nnddaakkii BBaakkaannllaarr KKuurruulluu KKaarraarr›› 1155 NNiissaann
22000088 ttaarriihh vvee 2266884488 ssaayy››ll›› RReessmmii GGaazzeettee’’ddee yyaayy››mmllaannaarraakk yyüürrüürrllüü¤¤ee ggiirrddii..

KKaayynnaakk
http://rega.basbakanlik.gov.tr/

Yonca 115 YTL/dekar     

Korunga 75 YTL/dekar   

Yapay çay›r,
mera

75 YTL/dekar     

Tek y›ll›k 30 YTL/dekar    

Silajl›k tek y›ll›k
yem bitkileri ve

silajl›k m›s›r
45 YTL/dekar

((11)) KKaalliitteellii kkaabbaa yyeemm üürreettmmeekk
aammaacc››yyllaa yyeemm bbiittkkiilleerrii eekkiilliiflflii yyaappaann
üürreettiicciilleerree,, 

Tohum kutu 21 YTL/kilogram
Dam›zl›k koza 14 YTL/kilogram
I. S›n›f koza 10 YTL/kilogram
II. S›n›f koza 9 YTL/kilogram
III. S›n›f koza  8 YTL/kilogram

Çepez 6 YTL/kilogram

((22)) KKüüllttüürr ››rrkk›› vvee kküüllttüürr ››rrkk››
mmeelleezzii ss››¤¤››rr yyeettiiflflttiirreenn üürreettiicciilleerree,,

Melez ›rklar 300 YTL/bafl

Saf ›rklar 350 YTL/bafl

Hastal›klardan
ari iflletmeler

400 YTL/bafl

Manda 300 YTL/bafl

((66)) ‹‹ppeekkbbööccee¤¤ii yyeettiiflflttiirriicciillii¤¤iinniinn
tteeflflvviikk eeddiillmmeessii vvee üürreettiimmiinniinn
aarrtttt››rr››llmmaass›› iiççiinn yyaaflfl iippeekkbbööccee¤¤ii
kkoozzaass›› üürreettiicciilleerriinnee;;

((77)) TTiiffttiikk kkeeççiissii yyeettiiflflttiirriicciillii¤¤iinniinn
tteeflflvviikk eeddiillmmeessii vvee ttiiffttiikk üürreettiimmiinniinn
aarrtt››rr››llmmaass›› iiççiinn üürreettmmiiflfl oolldduukkllaarr››
ttiiffttii¤¤ii,, TTiiffttiikk vvee YYaappaa¤¤›› TTaarr››mm SSaatt››flfl
KKooooppeerraattiifflleerrii BBiirrllii¤¤ii ((TTiiffttiikkbbiirr--
lliikk))''nnee vvee//vveeyyaa kkooooppeerraattiifflleerriinnee ssaa--
ttaann üürreettiicciilleerree;;

O¤lak tifti¤i  10 YTL/kilogram

Ana mal (ince,
iyi, s›ra, hafif)

9 YTL/kilogram

Tali 7 YTL/kilogram

Çipura ve levrek üretimi için 85 YKr/kilogram

Alabal›k üretimi için 65 YKr/kilogram

Yeni türlerin üretimi için 1 YTL/kilogram

Midye üretimi için 10 YKr/kilogram

Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetifltiricili¤inde
kullan›lmak üzere yavru alanlara ve kendi

iflletmesinde büyütmek üzere yavru bal›k üretenlere
5 YKr/adet 

((55)) SSuu üürrüünnlleerrii yyeettiiflflttiirriicciillii¤¤ii yyaappaann üürreettiicciilleerree,, 

((88)) HHaayyvvaann ggeenn kkaayynnaakkllaarr››nn››nn
yyeerriinnddee kkoorruunnmmaass›› vvee ggeelliiflflttiirriillmmeessii
aammaacc››yyllaa 

Büyükbafl hayvan  360  YTL/bafl

Küçükbafl hayvan  65  YTL/bafl

Gelifltirme amaçl›
küçükbafl

35  YTL/bafl

Ar› 5  YTL/kovan



TToopprraakk MMaahhssuulllleerrii OOffiissii
GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üünnccee KKuull--
llaann››llmmaakk ÜÜzzeerree PPiirriinnçç ‹‹tthhaa--

llaatt››nnddaa TTaarriiffee KKoonntteennjjaann›› UUyygguu--
llaannmmaass›› HHaakkkk››nnddaa KKaarraarr 17 Nisan
2008 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mland›. 10.5.2004 tarihli ve
2004/7333 say›l› Kararnamenin eki
"‹thalatta Kota ve Tarife Kontenjan›
‹daresi Hakk›nda Karar" çerçevesin-
de, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlü¤üne 10.06 gümrük tarife
pozisyonunda 100.000 ton tarife
kontenjan› tahsis edilmifltir. 

KKaarraarrddaa flfluu hhuussuussllaarraa ddaa yyeerr
vveerriillmmiiflflttiirr::

11.. Karar kapsam›nda yap›lacak
ithalat için D›fl Ticaret Müsteflarl›-
¤›nca (‹thalat Genel Müdürlü¤ü) it-
hal lisans› düzenlenir. ‹thal lisans›-
n›n gümrük yükümlülü¤ünün do¤-
du¤u tarihte ithalatç› taraf›ndan il-
gili gümrük idaresine ibraz› gerek-
mektedir.

22.. Karar kapsam›nda düzenle-
nen ithal lisanslar› 31.7.2009 tarihi-
ne kadar geçerlidir.
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GGüünncceell

T

ar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›nca haz›rlanan, Avian
influenza veya tavuk veba-

s› ya da kufl gribi olarak adland›r›-
lan hastal›¤a karfl› haz›rl›kl› olmak,
hastal›ktan korunmak ve hastal›kla
mücadele etmek için al›nmas› ge-
reken tedbirlere iliflkin usul ve
esaslar› düzenleyen Av›an Influen-
za Hastal›¤›na Karfl› Korunma ve
Mücadele Yönetmeli¤i 10 Nisan

2008 tarihli Resmi Gazete’de ya-
y›mlanarak yürürlü¤e girdi.   

Yönetmelik; 

11.. Avian influenza hastal›k ris-
kine karfl› haz›rl›kl› olunmas›, has-
tal›¤a karfl› koruyucu önlemlerin
al›nmas›, hastal›¤›n erken tespit
edilerek izlenmesi ve yetkililerin ve
yetifltirici birliklerinin bilgilendiril-
mesi için al›nmas› gereken koruyu-
cu önlemleri,

22.. Kümes hayvanlar›nda ve ka-
pal› beslenen kufllarda Avian influ-
enza salg›n› oldu¤unda ve Avian
influenza virüslerinin memelilere
olas› bulaflmas›n›n erken tespiti
durumunda uygulanacak minimum
kontrol önlemlerini,

33.. Kanatl› orijinli influenza vi-
rüslerinin di¤er türlere bulaflmas›n›
engellemek için di¤er ek önlemleri,
kapsamaktad›r.

TTMMOO’’yyaa ppiirriinnçç iitthhaallaatt››
yyeettkkiissii vveerriillddii

KKuuflfl ggrriibbii hhaassttaall››¤¤››nnaa
kkaarrflfl›› kkoorruunnmmaa vvee

mmüüccaaddeellee yyöönneettmmeellii¤¤ii
yyüürrüürrllüükkttee

T



2007 y›l›nda ülke çap›nda
g›da üretim, toplu tüketim
ve sat›fl yerlerinde toplam

327.645 g›da denetimi yap›lm›fl
olup, denetimlerde olumsuzluklar›
tespit edilen iflyerlerine 5.807 idari
para cezas› uygulanm›fl ve 544 iflye-
ri hakk›nda da savc›l›¤a suç duyu-
rusunda bulunulmufltur. 

Bakanl›¤›m›zca 5179 say›l› Ka-
nun gere¤i g›da güvenli¤i zincirinin

tüm aflamalar›nda g›da ve yem
maddeleri ve g›da ile temas eden
maddelerin izin-tescil, denetim ve
kontrol hizmetleri merkezde Koru-
ma ve Kontrol Müdürlü¤ü (KOR-
GEM) koordinatörlü¤ünde ülke ge-
nelinde 81 Tar›m ‹l Müdürlü¤ümüz-
ce yürütülmektedir. KORGEM bün-
yesinde hizmet veren 11 Daire Bafl-
kanl›¤›ndan G›da Kontrol Hizmet-
leri Dairesi Baflkanl›¤› üç fiube ile
(Yurtiçi G›da Kontrol ve Beslenme

fiubesi, G›da D›fl Ticaret ve Kontro-
lü fiubesi ve Yem Kontrol fiubesi)
ülkede g›da ve yem kontrol hizmet-
lerini koordine etmektedir. 

11.. YYuurrttiiççii GG››ddaa KKoonnttrroolllleerrii 
vvee BBeesslleennmmee FFaaaalliiyyeettlleerrii

GG››ddaa DDeenneettççiissii//GG››ddaa KKoonnttrroollöörrüü::

2007 y›l›nda 14 adet G›da Kon-
trolör Kursu düzenlenmifl ve bu
kurslar sonucunda 395 kifliye G›da
Denetçisi/G›da Kontrolörü unvan›
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DDeenneettiimm

2

GG››ddaa ÜÜrreettiimm YYeerrii GG››ddaa SSaatt››flfl YYeerrii TToopplluu TTüükkeettiimm YYeerrii TTooppllaamm

DDeenneettiimm
SSaayy››ss››

‹‹PPCC** SSaavvcc››ll››kk
DDeenneettiimm

SSaayy››ss››
‹‹PPCC** SSaavvcc››ll››kk

DDeenneettiimm
SSaayy››ss››

‹‹PPCC** SSaavvcc››ll››kk
DDeenneettiimm

SSaayy››ss››
‹‹PPCC** SSaavvcc››ll››kk

89054 4033 366 163175 1429 69 75416 346 109 327645 5807 544

*: ‹dari Para Cezas›

TTaabblloo 11:: 2007 y›l› G›da Denetim Sonuçlar›

‹‹bbrraahhiimm ‹‹LLBBEE⁄⁄‹‹

G›da Kontrol Hizmetleri Daire Baflkan›, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü



verilmifltir. 5179 Say›l› Kanun kap-
sam›nda ülke genelinde yürütülen
g›da denetim ve kontrol hizmetle-
rinde 5000’in üzerinde G›da Denet-
çisi / G›da Kontrolörü görev yap-
maktad›r.

22000077 YY››ll›› GG››ddaa DDeenneettiimmlleerrii::

Ülkemizde g›da üretim yeri
28.000 civar›nda, toplu tüketim ve
sat›fl yeri ise 400.000 civar›nda bu-
lunmaktad›r. 2007 y›l›nda ülke ça-
p›nda g›da üretim, toplu tüketim ve
sat›fl yerlerinde toplam 327.645 g›-
da denetimi yap›lm›fl olup, dene-
timlerde olumsuzluklar› tespit edi-
len iflyerlerine 5.807 idari para ce-
zas› uygulanm›fl ve 544 savc›l›¤a
suç duyurusunda bulunulmufltur.
2007 y›l› denetim sonuçlar› Tablo
1’de verilmektedir.

HH››zzll›› AAllaarrmm SSiisstteemmii::

Ülkemizde AB ülkelerine yap›-
lan ihracatta bir g›da güvenli¤i riski
tespit edilmesi durumunda risk,
ürün ve firma KORGEM’e RASFF
mesaj› ile bildirilmekte ilgili ‹l Mü-
dürlü¤ümüz taraf›ndan denetimleri
yap›lmaktad›r. 2007 y›l›nda 281
adet h›zl› alarm bildirimi al›nm›fl
olup bunlar›n sektörel da¤›l›m› fie-
kil 1’de verilmektedir. 

SSaa¤¤ll››kk SSeerrttiiffiikkaass››::

Ülkemizde g›da maddesi ihra-
cat› öncesinde al›c› ülkeleri talebi
do¤rultusunda gerekli kontroller
yap›larak Sa¤l›k Sertifikas› düzen-
lenmektedir. Al›c› ülke limitlerini
karfl›lamayan ve Türk G›da Kodeksi-
ne de uygun olmayan ihracat parti-
leri yeddi emine al›narak üçüncü
bir ülkeye ihraç edilmekte ya da im-
ha edilmektedir. Ülkemizden ihraç
edilen ancak çeflitli nedenlerle geri
dönen ürünler ise gümrük kontrol-
leri yap›larak Türk G›da Kodeksine
uygun olmas› durumunda ülkeye
girifline izin verilmekte ya da üçün-
cü bir ülkeye ihraç edilmektedir.

2006/504/EC say›l› Komisyon
Karar› gere¤ince f›nd›k, antepf›st›-
¤›, kuru incir ve bunlardan elde edi-
len ürünlerin AB üye ülkelerine ih-
racat›nda Bakanl›¤›m›zca düzenle-
nen Sa¤l›k Sertifikas› ve Analiz Ra-
poru zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
Yukar›da belirtilen karar kapsam›n-

daki ürünlerin ihracat›nda her parti
için numune al›narak Aflatoksin
analizi yap›lmakta ve analiz sonucu
uygun ç›kan ürünler için Sa¤l›k Ser-
tifikas› düzenlenmektedir. Karar
kapsam›ndaki ürünlerin ihracat›
öncesinde 2007 y›l› içinde 1199..557788
aaddeett SSaa¤¤ll››kk SSeerrttiiffiikkaass›› düzenlen-
mifltir. Yine, AB’ye do¤a mantar› ih-
racat›nda da 1661/1999/EC say›l›
Komisyon Yönetmeli¤i gere¤ince
zorunlu olarak radyasyon kontrolü-
ne tabi tutulmakta olup bu kap-
samda 2007 y›l›nda 115511 aaddeett SSeerrttii--
ffiikkaa düzenlenmifltir.

Ayr›ca, Ülkemizden Rusya Fe-
derasyonuna (RF) yap›lan taze
meyve sebze ihracat› ile ilgili olarak
RF talebi do¤rultusunda her ihraç
partisi için numune al›narak pesti-
sit, kurflun, nitrat/nitrit analizleri
yap›larak Sa¤l›k Sertifikas› düzen-
lenmektedir. Bu kapsamda da

1177..665522 aaddeett SSaa¤¤ll››kk SSeerrttiiffiikkaass›› dü-
zenlenmifltir. 

YY››llll››kk KKoonnttrrooll PPllaannllaarr››::

De¤iflik ürün ve risk baz›nda
uygulanan 2007 y›l› denetim ve iz-
leme program› sonuçlar› afla¤›da
verilmektedir. Söz konusu denetim
ve izleme programlar› 2008 y›l› için
de genifl bir flekilde haz›rlanm›flt›r. 

BBeesslleennmmee hhiizzmmeettlleerrii::

2007 y›l› boyunca yap›lan e¤i-
timlerde k›rsal alanda yaflayan
22.873 kad›n çiftçi e¤itilmifltir. Bu-
nunla birlikte, 81 ‹l Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan yeterli ve dengeli beslen-
me, beslenme ilkeleri, çocuklar-
da/yetiflkinlerde/yafll›larda/ beslen-
me, özel durumlarda beslenme, g›-
da hijyeni, g›dalar›n haz›rlama ve
muhafaza yöntemleri, iyotlu tuzun
önemi ve iyot yetersizli¤i hastal›k-
lar›, g›dalarla bulaflan hastal›klar
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fifieekkiill 11:: RASFF mesajlar›n›n da¤›l›m›
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NNoo ‹‹zzlleemmee vvee DDeenneettiimm PPrrooggrraamm››nn››nn AAdd›› AArraannaann KKrriitteerr
TTooppllaamm

NNuummuunnee
SSaayy››ss››

OOlluummlluu
NNuummuunnee

SSaayy››ss››

OOlluummssuuzz
NNuummuunnee

SSaayy››ss››

11 Peynir Denetim Program› (Mikrobiyolojik )

Salmonella spp. 766 760 6

Staphylococcus aureus 766 732 34

Escherichia coli 761 658 103

Listeria monocytogenes 680 674 6

22
K›rm›z› Toz ve Pul Biber Denetim 

Program› (Mikrobiyolojik )

Salmonella spp 453 451 2

Bacillus cereus 453 449 4

Clostridium perfringens 453 450 3

33
K›rm›z› Toz ve Pul Biber Denetim 

Program› (Toksikolojik)
Toplam aflatoksin 475 417 57

Aflatoksin B1 475 427 47

44
K›rm›z› Toz ve Pul Biberde Sudan Boyas›

Denetim Program›
Sudan Boyas› 504 484 20

55 Kuru Kay›s›da SO2 Denetim Program› SO2 429 343 86

66
Tavuk Eti Denetim Program› 

(Mikrobiyolojik )

Aerobik mezofilik bakteri 364 355 9

Escherichia coli 364 354 10

Staphylococcus aureus 364 359 5

Salmonella spp. 364 348 16

77
Aflatoksin Denetim Program› (F›nd›k, Yer-

f›st›¤›, Antepf›st›¤›, Ceviz ve Kuru ‹ncir)
Aflatoksin B1 ve Toplam

aflatoksin
1292 1242 50

88
Kuru Üzüm Denetim Program› 

(Okratoksin A)
Okratoksin A 214 212 2

99
Pestisit Kal›nt› Denetim ve 

‹zleme Program›  *
Pestisit Kal›nt›s› 15921 15647 274

1100
F›nd›kta Pestisit Kal›nt›s› 

Denetim Program›
Pestisit Kal›nt›s› 91 91 -

1111 ‹yotlu Tuz Denetim Program› ‹yot (TGK) 6048 6004 44

1122
Çi¤ Sütlerde Toplam Canl› Bakteri ve 
Somatik Hücre Say›s› Denetim Plan› 

( Süt-1)

Toplam Canl› Bakteri
Say›s› ve Somatik Hücre

Say›s›
52 19 33

1133 Üzümde Kurflun Denetim Program› Kurflun 87 86 1
1144 Elma suyunda Patulin Denetim Program› Patulin 98 95 3

1155
S›v› ya¤larda Poli Aromatik Hidrokarbon-
lar PAH/Benzo(a)piren Denetim Program›

Poli Aromatik 
Hidrokarbonlar (PAH)-

Benzo(a)piren
79 79 -

1166 Ispanak ve marulda Nitrat Denetim Program› Nitrat 494 489 5

1177
Bu¤day ununda Benzoil peroksit 

Denetim Program›
Benzoil peroksit 147 147 -

1188
Alkolsüz içeceklerde (meyve suyu gazoz,)

Etil Alkol Denetim Program›
Etil Alkol 45 45 -

1199
Tüketime haz›r günlük yemek ve mezeler

Denetim Program›

Escherichia coli 540 493 47

Bacillus cereus 540 520 20

Clostridium perfringens 535 535 -

Staphylococcus aureus 535 521 14

Salmonella spp. 535 535 -

2200
Et ve Et Ürünleri Denetim Program›

(Taklit ve ta¤flifl amaçl› domuz etine yöne-
lik olarak- 5 Kas›m 2007 bafllama tarihi)

Serolojik muayene 17 17 -

2211
G›da ve Baz› Tar›m Ürünlerinde 

Radyasyon ‹zleme
Radyasyon düzeyleri - - -

2222 Kahvede Okratoksin A ‹zleme Program› Okratoksin A 175 - -
2233 Kuru ‹ncirde Okratoksin A ‹zleme Program› Okratoksin A 110 - -
2244 fiarapta Okratoksin A ‹zleme Program› Okratoksin A 155 - -

2255
Zeytinde Demir-Arsenik-C›va ‹zleme

Program›
Demir-Arsenik-C›va 176 - -

2266
GDO ‹zleme Program› (M›s›r, M›s›r gevre-

¤i, Bebek mamalar› ve Soya Fasulyesi)
Geneti¤i De¤ifltirilmifl
Organizmalar(GDO)

134 - -

2277
K›rm›z› Toz ve Pul Biberlerde Alüminyum

ve Silisyum ‹zleme Program›
Alüminyum ve Silisyum 119 - -

* : (bezelye, biber, bu¤day, çilek, domates, ekmek, elma, erik, greyfurt, havuç, h›yar, kabak, karnabahar, so¤an taze, fasul-

ye, kavun, kay›s›, kiraz, muz, üzüm, limon, mandalina, marul, patates, patl›can, pirinç, portakal, portakal suyu, bebek mamas›nda

uygulanmaktad›r)

TTaabblloo 22:: G›da Denetim ve ‹zleme Programlar› 



ve g›da zehirlenmeleri, fliflmanl›k
(obezite) gibi konularda e¤itimler
düzenlenmektedir. 

1994 y›l›ndan bu yana Bakanl›-
¤›m›z, UNICEF ve ilgili kurumlar›n
birlikte çal›flt›¤› önemli bir beslen-
me sorunu olan “‹yot Yetersizli¤i
Hastal›klar›n›n Önlenmesi ve Tu-
zun ‹yotlanmas› Program›” kapsa-
m›nda iyotlu tuz tüketimi yetersiz
olan 19 ilimizde bir kampanya dü-
zenlenerek muhtarlar›n e¤itimi ya-
p›lm›fl ve çeflitli e¤itim materyalleri
sa¤lanm›flt›r.

PPrroojjeelleerr::

Ülkemiz g›da kontrol hizmetle-
rini etkinlefltirmek ve alt yap›s›n›
gelifltirmek amac›yla Bakanl›¤›m›z
ile Almanya-Litvanya aras›nda Ni-
san 2006 – Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda “Türkiye’ de G›da Güvenli-
¤i ve Kontrol Sisteminin Yeniden
yap›land›r›lmas› ve Güçlendirilme-
si Efllefltirme Projesi” yürütülmüfl-
tür. Projenin yürütülen 10 bilefleni
kapsam›nda 1000’den fazla G›da
Denetçisi de¤iflik konularda e¤itil-
mifltir. Yine proje kapsam›nda g›da
denetimi s›ras›nda ihtiyaç duyulan
alet-ekipman ve aparatlar (termo-
metre, bas›nç ölçer, refraktometre,
k›zartma ya¤› test aparat›, PH met-
re, numune muhafazas›nda kullan›-
lan so¤utuculu dolaplar, kilitlene-
bilir numune pofletleri ve güvenlik
mühürleri vb.)  570 masaüstü ve
170 adet dizüstü bilgisayar al›nm›fl-
t›r. Ayr›ca, numune alma ve labora-
tuvara ulaflt›r›lmas›nda y›llard›r uy-
gulanan pens ve kurflun mühür ile
numune kaplar›/pofletleri yerine
yeni bir sisteme geçilerek numune
güvenli¤i sa¤lanm›flt›r.

GG››ddaa GGüüvveennllii¤¤ii BBiillggii SSiisstteemmii
((GGGGBBSS)) ::

Tüm bu çal›flmalar›n yan› s›ra,
5179 say›l› Kanun kapsam›nda ülke
genelinde yap›lan g›da denetim ve
kontrollerinde elde edilen verilerin
‹l Müdürlükleri ve ‹l Kontrol Labo-
ratuvarlar›ndan h›zl›, sürekli ve
do¤ru olarak al›nabilmesi, verimli
kullan›lmas› ve do¤ru de¤erlendir-
melerin yap›labilmesi amac›yla G›-

da Güvenli¤i Bilgi Sistemi olufltu-
rulmaktad›r. Bu amaçla, bir yaz›l›m
program› haz›rlanm›fl ve gerekli
e¤itimler 2007 y›l›nda verilmifl olup
2008 y›l›nda da e¤itimlere devam
edilmektedir. Sunucu (server) al›m›
da 2008 y›l›nda gerçeklefltirilerek
GGBS hayata geçirilecektir.

22.. GG››ddaa DD››flfl TTiiccaarreett 
vvee KKoonnttrroollüü 

5179 Say›l› Kanun ile tan›m-
lanm›fl g›da maddeleri ve g›da ile
temas eden ambalaj materyalleri-
nin ithalat› DTS Tebli¤inde 6/A ve
6/B olarak belirlenmifl olup Kontrol
Belgesi 6/A listesinde yer alan
ürünler için düzenlenmektedir.
Kontrol Belgesi onaylanmas› için
20 ‹l Müdürlü¤ü, ithalat aflamas›n-
daki kontrol ifllemleri için de 25 ‹l
Müdürlü¤ü yetkilendirilmifl olup it-
hal edilecek ürünlerin kontrolü için
25 ilde 41 gümrük kap›s› belirlen-
mifltir. Yetkili 20 ‹l Müdürlü¤ü tara-
f›ndan 2007 y›l› içinde 21.035 adet
Kontrol Belgesi onaylanm›fl ve it-
hal edilecek g›da ve g›da ile temas
eden madde ve malzemeler için
59.750 fiili ithalat kontrolü yap›l-
m›flt›r.

33.. YYeemm KKoonnttrrooll FFaaaalliiyyeettlleerrii
1734 Say›l› Yem Kanunu ve

Yem Yönetmeli¤i hükümlerine göre
2007 y›l›nda,  yem fabrikalar› 813,
yem depolama ve sat›fla arz etme

yerleri 11.025 denetime tabi tutul-
mufl olup,  ilgili yerlerden 2.863
adet numune al›nm›fl ve Bakanl›¤›-
m›z ‹l Kontrol Laboratuvarlar›nda
analiz edilmifltir. Analiz sonuçlar›-
n›n de¤erlendirilmesi neticesinde,
73 adet iflletme, yem depolama ve
sat›fl yeri hakk›nda yasal ifllem ya-
p›lm›fl,  9.800.000 ton yem ve yem-
lik madde ithalat› için 22777788 aaddeett
KKoonnttrrooll BBeellggeessii ddüüzzeennlleennmmiiflflttiirr..
AAyyrr››ccaa 550000..220000 TToonn yyeemm vvee yyeemmlliikk
mmaaddddee iihhrraaccaatt›› iiççiinn 778800 aaddeett ‹‹hhrraa--
ccaatt ‹‹zziinn BBeellggeessii,, 325 adet ‹kincil ‹fl-
lem Görmüfl Ürün ‹çin ‹thalat ‹zin
Belgesi, ayr›ca 4400 aaddeett UUyygguunnlluukk
BBeellggeessii düzenlenmifltir.

G›da ve yem sektörünün dina-
mik dikkate al›nd›¤›nda Merkez
KORGEM ve 81 ‹l Müdürlü¤ü bün-
yesindeki Kontrol fiubesinde yürü-
tülen hizmetler önemi giderek art-
maktad›r. Bakanl›¤›m›z›n “çiftlikten
sofraya g›da güvenli¤i” do¤rultu-
sunda sorumlulu¤u ve yetki alan›
karfl›s›nda üretimden tüketime ka-
dar g›da ve yem zincirinin her afla-
mas›nda izin-tescil, denetim ve
kontrol hizmetleri dikkate al›nd›-
¤›nda yürütülen iflin boyutu daha
bir anlafl›lacakt›r. 

Bu vesileyle, ülke genelinde
çal›flan ve eme¤i geçen tüm mes-
lektafllar›ma teflekkür eder, hizmet-
lerinde baflar›lar dilerim.
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DDeenneettiimm
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EE¤¤iittiimm

Çiftlikten Sofraya” g›da gü-
venli¤i yaklafl›m› ile tüketicinin
mümkün olan en üst düzeyde ko-

runmas› amaçlanmaktad›r. Bu yak-
lafl›mda tüketici bir anahtar unsur-
dur. Bu uygulamalar›n getirece¤i
avantajlar ne olursa olsun, tüketici
g›dalar›n ve yiyeceklerin do¤ru ola-
rak depolanmas›, tafl›nmas› ve pifli-
rilmesinden sorumludur. En güve-
nilir g›da dahi uygun flekillerde de-
polan›p, ifllenip, gere¤i gibi pifliril-
mez ise sak›ncal› flekle dönüflebilir.

‹nsan; yaflamas› için g›da tüke-
ten bir varl›kt›r. G›da ihtiyac›n›n
karfl›lanmas›nda zarar görmemek
tüketicinin en do¤al hakk›d›r. Ba-
kanl›¤›m›z›n g›da güvenli¤i sa¤la-
madaki odak noktas› tüketici sa¤l›-
¤›d›r. G›da güvenli¤i zincirinde en
son halkay› tüketiciler oluflturmak-
tad›r. Tüketicinin al›m gücü ve bi-
linçli olmas› g›da güvenli¤ini sa¤la-
mada önemli faktörlerden biridir.

Ancak ülkemizde tüketici e¤itimi is-
tenilen düzeyde de¤ildir. Dolay›s›y-
la tüketicilerin g›da kontrolüne iflti-
rakleri istenilen düzeyde bulunma-
maktad›r. Bu nedenle özellikle
önemli bir tüketici grubunu olufltu-
ran ö¤rencilerin e¤itilmesi amac›y-
la ilk ve orta dereceli okullarda e¤i-
timler düzenlenmeye bafllanm›flt›r.
Yaz›l› ve görsel bas›n yoluyla da
tüm tüketici duyarl›l›klar› art›r›lma-
ya çal›fl›lmaktad›r. Böylece tüketici-
lerinde kat›l›m›yla sektörde etkin
bir oto kontrol sistemi oluflturul-
maktad›r. Çünkü tüketicinin e¤iti-
mi; g›da sektörüne yönlendirici kat-
k›lar sa¤layan önemli bir husustur.
E¤itimli tüketici, üreticiyi adeta oto
kontrole alan bir denetim çemberi
oluflturacakt›r. Resmi otoritenin d›-
fl›nda en iyi denetçiler tüketiciler
olmak zorundad›r. ‹l Müdürlü¤ü-
müzce 2005 ve 2006 y›llar›nda 6.500
ö¤renci e¤itimi yap›l›rken 2007 y›-

l›nda ise 9.750 ö¤rencinin e¤itimi
gerçeklefltirilmifltir. 2008 y›l›nda da
ö¤renci e¤itimlerine devam edil-
mektedir.

25 ilkö¤retim okulundan top-
lam 100 ö¤renciye “ G›da Maddele-
rini Sat›n Al›rken ve Tüketirken Dik-
kat Edilecek Hususlar” ve “‹yotlu
Tuz”  konulu e¤itimler verilmifltir. 

E¤itime tabi tutulan ö¤rencile-
re ““GGöönnüüllllüü GG››ddaa DDeenneettççiissii KKaarrtt››””
verilerek g›da denetim ve kontrol
sistemine katk›da bulunarak, bi-
linçli birer tüketici olarak yetiflme-
leri ve çevrelerini de etkilemeleri
sa¤lanacakt›r. Gönüllü G›da Denet-
çileri, üretilen ve sat›fla sunulan g›-
da maddelerinde tespit edilen (bo-
zulmufl, küflenmifl, son tüketim ta-
rihi geçmifl, üretim izni olmayan
v.b.) olumsuzluklar ile örnek teflkil
edecek olumlu durumlar›n da Ordu
‹l Tar›m Müdürlü¤üne ulaflt›r›lma-
s›n› sa¤layacaklard›r.

“

GGeelleeccee¤¤iinn bbiilliinnççllii ttüükkeettiicciilleerrii,,
ggöönnüüllllüü gg››ddaa ddeenneettççiilleerrii
oollaarraakk ggöörreevv bbaaflfl››nnddaa!!



ÖÖ.. 55000000:: ‹nsanlar kaynat›l-
m›fl hububat ve k›zart›lm›fl
et yeme¤e bafllad›lar.

MM..ÖÖ..44000000:: Ortado¤u'da insan-
lar süt mayalamay› baflard›lar.

MM..ÖÖ..33550000:: Afla¤› Mezopotam-
ya'da bira ve flarap içilmeye bafllad›.

MM..ÖÖ..33000000:: G›lgam›fl Desta-
n›'ndan insanlar›n o ça¤da salata-
l›k, incir, so¤an ve ekmek yedikleri-
ni ö¤reniyoruz.

MM..ÖÖ..22775500:: Çin ‹mparatoru Çen
Nong devrinde ilk çay içildi.

MM..ÖÖ..22550000:: Girit ve Yunanis-
tan'da da flarap kültürü geliflmeye
bafllad›.

MM..ÖÖ..11770000:: Hamurabi Kanunla-
r›'ndan Babil'de k›y›lm›fl et ve tuz-
lanm›fl bal›¤›n yenildi¤i

MM..ÖÖ..11668800:: M›s›r'da ilk kez ma-
yal› hamurdan ekmek yap›ld›.

MM..ÖÖ..11220000:: M›s›rl›lar ya¤da k›-
zartmay› keflfettiler.

MM..ÖÖ..11000000:: Çinliler besinlerin
bozulmas›n› önlemek için buz kul-
lanmaya bafllad›.

MM..ÖÖ..550000:: Kuzey Hindistan'da
fleker kam›fl›ndan fleker elde edildi.

MM..ÖÖ..440000:: Uzak Do¤u'dan Avru-
pa'ya Baharat Yolu ile besin mad-
deleri gelmeye bafllad›

MM..ÖÖ..335500:: Archestratos ilk ye-
mek tariflerini bir kitapta toplad›.

MM..ÖÖ..332277:: Büyük ‹skender'in or-
dular› muz ve fleker kam›fl› ile tan›flt›.

Peki, dünyaca ünlü oldu¤unu
söyledi¤imiz Türk mutfa¤› Dünya g›-
da tarihine nas›l katk›larda bulun-
mufltur. fiöyle bir düflününce ilk ak-
l›m›za gelenleri k›saca bahsedelim.  

YYoo¤¤uurrtt:: Eski Türkçede yo¤urt
kelimesi 8. yy. metinlerinde yer al›r-
ken, Kaflgarl› Mahmut taraf›ndan
10. yy.'da yaz›lan Divan-› Lügatüt
Türk ve Yusuf Has Hacib'in Kutadgu
Bilig adl› eserlerinde bugünkü anla-
m›nda yo¤urt kelimesi kullan›ld›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde
saray mutfa¤›n›n vazgeçilmez bir
besin kayna¤› olan yo¤urt, Kanuni
Sultan Süleyman Taraf›ndan Fransa
krallar›ndan 1. Franseu ateflli ishal
hastal›¤›na yakaland›¤›nda, krala
ilaç olarak gönderildi. Bakterileri öl-
dürücü özelli¤i nedeniyle yo¤urt 1.
Franseu'yu k›sa sürede iyilefltirdi. 

Peki, günümüzde sokakta, ev-
de ifl yerlerimizde konuflmaya bafl-
lad›¤›m›z hijyen ve kalite kelimele-
rinin aras›nda ba¤lant› sorusuna
cevapland›¤› ilk yerin ‹htisâb Ka-
nunnâmeleri ( Bursa, ‹stanbul ve
Edirne ). II. Bâyezid devrine ait en
mühim kanunlardan birisidir flüp-
hesiz ki,  Bu kanunnâme, dünyada
ilk tüketici haklar›n› koruyan kanun,
ilk g›da maddeleri düzenlemesidir.
Bu kanun Mevlânâ Yaraluca Muh-
yiddin taraf›ndan haz›rlanm›flt›r
(1502-). Kanundan birkaç madde:

- Etmekçiler, standart olarak
al›nan ekme¤i narh üzere pâk iflle-
yeler, eksik ve çi¤ olmaya. Etmek
içinde kara bulunursa ve çi¤ olursa,
taban›na let uralar; eksük olursa
tahta külâh uralar veyahud para ce-
zas› alalar. Ve her etmekçinin elin-
de iki ayl›k, en az bir ayl›k un bulu-
na. Tâ ki, aniden bazara un gelme-
yüb Müslümanlara darl›k göster-
meyeler. E¤er muhâlefet edecek
olurlarsa, cezaland›r›la.

- Eyle ol›cak ekmek gâyet eyü
ve ar› olmak gerekdir.

- Aflc›lar biflürdükleri afl› pâk
biflüreler ve çanaklar›n pâk su ile

yuyalar ve aaagâhlar›nda kâfir ol-
maya. Ve iç ya¤iyle nesne biflürme-
yeler. Ve bir akçelik eti her ne narh
üzerine alurlar ise befl pare olur. Bir
akçelik afl alan›n afl›na bir pâre ko-
yalar. ‹ki pulluk dahi etmek vereler.
Bir akçelikden artuk alsalar ya ek-
sük alsalar, bu hisâb üzerine vere-
ler. Cemî' Edirne'nin aflc›lar› ittifa-
kiyle teftifl olund›.

- Un kapan›nda olan kapan
tafllar›n›, mahkeme karar›yla muh-
tesib dâim görüb gözede. Tâ ki, hi-
le ve telbîs olub un alan ve satan
kimesnelere zarar ve ziyân olmaya.

- Ve sirke ve yo¤urda su koy-
mayalar. Su kat›lm›fl olub bulunur-
sa, teflhir edeler veyahud tahta kü-
lâh uralar, gezdireler.

Görülüyor ki 7000 y›ld›r iflle-
meye bafllad›¤›m›z g›dalar hakk›n-
da ilk kalite kriterleri ve g›da güven-
li¤inin ilk maddeleri bugün gibi in-
san›n güvenilir g›daya ulaflmas›
için çeflitli hükümler içermektedir.
G›da Kanunu ve kalite kriterlerinin
en önemli fonksiyonu tüketicinin
ve toplum sa¤l›¤›n›n korunmas› ve
haks›z rekabetin önlenmesidir. Tü-
keticinin  sa¤l›¤›na  zarar verebile-
cek  fiziksel, kimyasal, biyolojik  ve
her türlü  etkinin engellenmesi için
al›nacak önlemleri kapsar. Tarih bi-
ze ö¤retiyor ki  kanunlar ve kriterler
insano¤lunun gereksinimleri sonu-
cunda ç›km›fl kurallar silsilesidir.
Yaln›zca yasaklamalar›  de¤il g›da
üreticisini ve tüketiciyi koruyan  ve
toplumun ihtiyaçlar›na hizmet ver-
mesini sa¤layan uygulamalard›r.

25

TTaarriihhsseell SSüürreeççttee GG››ddaa

M

KKaayynnaakk

11.. AKGÜNDÜZ, Prof Dr. Ahmed, Os-
manl› Kanunnameleri Cilt II, sh. (188-230,
286-304, 387-402)

VVoollkkaann DDAA⁄⁄DDEEVV‹‹RREENN

G›da Mühendisi, Ordu ‹l Tar›m Müdürlü¤ü

GG››ddaa ttaarriihhiinnee kk››ssaa bbiirr bbaakk››flfl GG››ddaa ttaarriihhiinnee kk››ssaa bbiirr bbaakk››flfl



006 y›l› Ocak-Aral›k döneminde bir önceki
y›la göre % 5,9 oran›nda artarak 9,8 milyar
dolar seviyesine ulaflan tar›m sektörü ihra-
cat› Türkiye toplam ihracat›nda % 11.42’lik

paya sahiptir. Bu yüzde içerisinde en yüksek paya
sahip befl alt sektör s›ralamas› afla¤›da yer almak-
tad›r. F›nd›k ve mamulleri ihracat› tar›m alt sektör-
leri aras›nda 3. s›rada yer almaktad›r. (Tablo 1)

2007 y›l›nda ise 11,4 milyar dolarla, Türkiye
toplam ihracat›n›n % 10.72’sini gerçekleflen tar›m
sektörü ihracat›nda f›nd›k ve mamulleri alt sektö-
rü 1,520 milyar dolarla toplam ihracat›n % 1,44 lük
pay›n› oluflturmaktad›r. (Tablo 2)

2007 y›l›nda toplam 98 ülkeye 233.138 ton f›n-
d›k ihraç edilerek 1.519.478.325 Dolar gelir elde
edilmifltir. 2006 y›l›nda en fazla ihracat yap›lan ülke
‹talya iken bu y›l ilk s›rada Almanya yer almaktad›r.

Y›llar itibariyle Türkiye ve Ordu ili f›nd›k ihra-
cat›  ve sa¤lanan gelir Tablo 3’te verilmifltir.

2007 Y›l› Türkiye F›nd›k ‹hracat›n›n En Fazla
Yap›ld›¤› Ülkeler, ‹hracat Miktar› ve Sa¤lanan Gelir
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‹‹hhrraaccaatt

ÜÜllkkee AAdd›› MMiikkttaarr ((KKgg)) DDee¤¤eerr (($$))

11 Almanya 58.602.648 374.464.922

22 ‹talya 54.107.982 363.429.780

33 Fransa 24.547.269 157.628.961

44 Belçika 9.788.235 58.811.109

55 ‹sviçre 9.257.752 58.094.972

66 Polonya 8.109.285 53.643.355

77 Hollanda 8.185.063 52.573.066

88 Rusya Fed. 8.167.679 51.550.136

99 Avusturya 7.484.058 47.266.966

1100 ‹ngiltere 5.370.193 37.388.613

fifiaabbaann AAKKPPIINNAARR

Kontrol fiube Müdürü, Ordu ‹l Tar›m Müdürlü¤ü

2

TTaabblloo 44 ::
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‹‹hhrraaccaatt

22000077 YY››ll›› TTaarr››mm SSeekkttöörrüü 
‹‹hhrraaccaatt››nnddaakkii  %% PPaayy››

TTooppllaamm ‹‹hhrraaccaattttaakkii 
%% PPaayy

DDee¤¤eerr 
((11..000000 DDoollaarr))AAlltt SSeekkttöörr

Hububat, Bakliyat, Ya¤l› Tohumlar 24.71 2.65 2.806.375

A¤aç Mamulleri ve Orman Ürünleri 18.64 2.00 2.117.802

F›nd›k ve Mamulleri 13.4 1.44 1.520.393

Yafl Meyve ve Sebze 13.02 1.40 1.479.164

Meyve Sebze Mamulleri 8.81 0.94 1.000.264

Tar›m Sektörü ‹hracat› Toplam› 10.72 11.357.288

Türkiye ‹hracat› Toplam› (Tar›m, sanayi ve madencilik sektörleri) 105.925.486

YY››llllaarr ‹‹ttiibbaarriiyyllee TTüürrkkiiyyee TTooppllaamm›› vvee OOrrdduu ‹‹llii FF››nndd››kk ‹‹hhrraaccaatt›› vvee SSaa¤¤llaannaann GGeelliirr 

YY››llllaarr
TTüürrkkiiyyee ‹‹hhrraaccaatt››

((TToonn))
SSaa¤¤llaannaann GGeelliirr

((DDoollaarr))

OOrrdduu’’ddaa YYeerrlleeflfliikk FFiirrmmaallaarrccaa YYaapp››llaann ‹‹hhrraaccaatt

((TToonn)) %% PPaayy››
SSaa¤¤llaannaann GGeelliirr

((DDoollaarr))

11999999 193.088 720.993.000 35.875 %18,60 129.153.448

22000000 177.372 588.452.000 27.790 %15,60 144.021.648

22000011 258.124 739.970.130 51.560 %19,90 110.323.096

22000022 252.779 605.040.840 46.806 % 18.6 109.782.005

22000033 220.938 661.871.172 40.780 % 18.5 119.014.374

22000044 217.650 1.220.695.599 50.751 % 23.6 276.569.479

22000055 208.487 1.928.378.805 39.689 % 19.0 354.232.292

22000066 247.186 1.467.017.317 49.481 %20,00 276.057.794

22000077 233.138 1.519.478.325 45.592 % 19.5 296.916.000

KKaayynnaakkllaarr
Karadeniz ‹hracatç›lar Birli¤i Genel

Sekreterli¤i

http://www.ieuhazelnut.org/turkish-

hazelnutexport.htm

Ordu ‹l Tar›m Müdürlü¤ü 2007 Y›l› ve-

rileri

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/up-

load/IHR/2006_yillik.pdf

TTaabblloo 22 ::

TTaabblloo 33 ::

22000066 YY››ll›› TTaarr››mm SSeekkttöörrüü ‹‹hhrraaccaatt››nnddaakkii
%% PPaayy››

TTooppllaamm ‹‹hhrraaccaattttaakkii 
%% PPaayy

DDee¤¤eerr
AAlltt SSeekkttöörr

Hububat, Bakliyat, Ya¤l› Tohumlar 30,6 3,00 2,6 Milyar Dolar 

A¤aç Mamulleri ve Orman Ürünleri 18,4 1,80 1,5 Milyar Dolar

F›nd›k ve Mamulleri 17.0 1,70 1,5 Milyar Dolar

Yafl Meyve ve Sebze 13,3 1,30 1,2 Milyar Dolar

Meyve Sebze Mamulleri 10,2 1,00 815 Milyon Dolar

Tar›m Sektörü ‹hracat› Toplam› 11.42 9.8 Milyar Dolar

Türkiye ‹hracat› Toplam› (Tar›m, sanayi ve madencilik sektörleri) 85.8 Milyar Dolar

TTaabblloo 11 ::



eliflen teknoloji ile birlikte
g›da maddelerinin çeflitlili-
¤i artm›fl ve raf ömürleri
uzat›lm›flt›r. Günümüzde

özellikle haz›r g›dalara e¤ilim gös-
terilmeye bafllanm›fl, bu durum
sektörün geliflmesine yard›mc› ol-
mufltur. G›da maddelerinin sanayi-
i boyutunda üretilmesi için baz›
katk› maddelerinin kullan›m›na ih-
tiyaç duyulmaktad›r. 

G›da maddelerinde kullan›lan
katk›lar üç ana grupta toplan›r. Bi-
rincisi g›dalara renk vermek amac›
ile kullan›lan renklendiricilerdir.
Kullan›labilecek renklendiricilere
iliflkin düzenlemeler “Türk g›da Ko-
deksi G›dalarda kullan›lacak Renk-
lendiriciler Tebli¤” ile yap›lmakta-
d›r. Bu tebli¤ 25.08.2002 tarih ve
24857 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. ‹lgi-
li Tebli¤’de; renklendirici kullan›m
koflullar›, renklendirici kullan›m›na
izin verilmeyen g›dalar, genel kulla-
n›labilecek renklendiriciler, belirli

g›dalarda belirli miktarlarda izin
verilen renklendirirciler, renklendi-
ricilerin piyasaya sunumu s›ras›nda
uymas› gereken etiketleme koflulla-
r› belirtilmifltir. 

‹kinci katk› kategorisi tatland›-
r›c›lard›r. Bu konudaki mevzuat yi-
ne Türk g›da Kodeksi alt›nda yer
alan “G›da Maddelerinde Kullan›-
lan Tatland›r›c›lar Tebli¤” ile dü-
zenlenmifltir. Söz konusu Tebli¤
21.09.2006 tarih ve 26296 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
Tatland›r›c›lar›n g›dalardaki kulla-
n›m esaslar›, tatland›r›c› olarak pi-
yasaya sunulan ürünlerin etiket bil-
gilerine dair gereklilikler hangi g›-
dada hangi tatland›r›c›n›n ne kadar
miktarda kullan›lmas› gerekti¤i ilgi-
li Tebli¤’de yer almaktad›r.

Son katk› kategoriside, katk›
maddesi olup renklendirici ve tat-
land›r›c› d›fl›nda kalanlard›r. Bu
katk› maddeleri g›dalara çok farkl›
amaçlar için ilave edilmektedir. Bu

katk› maddelerini temel
fonksiyonlar›na göre anti-
oksidan, nem tutucu, ha-
cim artt›r›c›, emülgatör,
asitlik düzenleyici, aroma
artt›r›c›, koruyucu, köpük
oluflturucu, k›vam artt›r›c›,
köpüklenmeyi önleyici, sta-
bilizatör, itici gazlar, paket-
leme gazlar›, topaklanmay›
önleyici olarak s›ralayabili-
riz. Tüm bu amaçlar için
kullan›lan katk› maddeleri-
ne iliflkin esaslar› “Türk G›-
da Kodeksi – Renklendirirci
ve Tatland›r›c› d›fl›ndaki
katk› maddeleri Tebli¤” içe-

risinde bulmak mümkündür. Bu
tebli¤ ile bu tür katk›lar›n fonksi-
yonlar› tan›mlanm›fl, genel kullan›-
ma aç›k olan ve teknolojinin gerek-
tirdi¤i kadar kullan›labilen katk›lar,
belirli g›dalarda izin verilen katk›lar
ve limitleri belirlenmifltir. Ayr›ca
piyasada bulunacak olan bu tür
katk›lar›n nas›l etiketlenece¤ine
dair hususlarda tebli¤de yer almak-
tad›r.  

Katk› maddeleri bitkisel ve
hayvansal çok farkl› kaynaklardan
elde edilmektedir. Bazen ayn› katk›
maddesi hem hayvansal hemde
bitkisel kaynaktan elde edilmekte-
dir. ‹lgili tebli¤lere göre, özellikle
piyasada bulunan katk› maddeleri
hayvansal orijinli ise mutlaka hay-
van türünün ad› etiket üzerinde be-
lirtilecektir. 

Ayr›ca “Türk G›da Kodeksi G›da
Maddelerinin Genel Etiketleme ve
Beslenme Yönünden Etiketlemesi
Tebli¤” g›dalardaki katk› maddeleri-
nin etikette belirtilmesi s›ras›nda
fonksiyonunun da yaz›lmas›n› zo-
runlu hale getirmifltir. Ayr›ca ayn›
tebli¤ hükmüne göre içinde tatlan-
d›r›c› içeren g›dan›n etiketi üzerin-
de  “tatland›r›c› içerir”, hem fleker
hem tatland›r›c› içeriyorsa  “‹çinde
fleker ve tatland›r›c› vard›r”, g›da
maddesine %10 veya daha fazla fle-
ker alkol eklenmifl ise “Afl›r› Tüketi-
mi Laksatif etkiye neden olabilir”,
kullan›lan tatland›r›c› içerisinde as-
partam var ise “Fenil alanin içerir”
ifadeleri yer almal›d›r. 

Yukar›da bahse konu olan teb-
li¤ler tüm g›da maddelerini içermek-
tedir. Kendi özel tebli¤leri olsa dahi
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MM.. NNuurrsseerreenn BBUUDDAAKK

G›da Kodeks fiube Müdürü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü

G

GG››ddaallaarrddaa kkuullllaann››llaann katk› maddeleri



KKaattkk›› MMaaddddeelleerrii

ürünlerin katk› maddeleri için bu
tebli¤ler referans gösterilmektedir. 

Ülkemizde katk› maddeleri ge-
nellikle üzerinde çokça spekülasyo-
na sebep olan bir konudur. Birço¤u-
muzun internettede rastlad›¤› liste-
ler ile tüketici yanl›fl bilgilendiril-
mektedir. Bu tür kayna¤› belli olma-
yan bilgilere ra¤bet edilmemelidir.

G›da maddelerinde kullan›l-
mas›na izin verilen katk› maddeleri,
Birleflmifl Milletler Örgütüne ba¤l›
Tar›m ve G›da Örgütü (FAO) ile
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)’nun
birlikte kurduklar› ve ülkemizin de
üye oldu¤u Codex Alimentarius
Komisyonu taraf›ndan belirlen-
mektedir. Bu komisyonun olufltur-
du¤u G›da Katk› Maddeleri Uzman-
lar Komitesi (JECFA) her türlü g›da

katk› maddesini tüm etkileri için
uzun süre deney hayvanlar› üzerin-
de toksik, karsinojenik, teratojenik
ve mutajenik etkileri aç›s›ndan in-
celemekte ve sa¤l›¤a zararl› olma-
d›¤›na karar verdi¤i katk› maddesi
için ADI (günlük tüketilebilir mik-
tar) de¤erlerini belirlemektedir.
JECFA elde edilen bu sonuçlara gö-
re g›dalarda kullan›lmas›nda sak›n-
ca görülmeyen katk› maddelerini ve
kullan›m limitlerini belirlemektedir. 

Avrupa Birli¤i’nde g›dalarda
kullan›lan katk› maddelerine ait izin
verilen limitler ve kullan›labildikleri
g›dalar, söz konusu komitelerin ra-
porlar› ve belirledi¤i limitler göz
önünde bulundurularak haz›rlanan
95/2/EEC say›l› direktifle, tatland›r›-
c›lar AB’nin 94/35/EC say›l› direktif-
le, renklendiriciler ise 94/36/EC sa-

y›l› direktifle belirlenmifltir. Ülke-
mizde ise Avrupa Birli¤i’ne uyum
çal›flmalar› çerçevesinde haz›rla-
nan “TGK – Renklendiriciler ve Tat-
land›r›c›lar D›fl›ndaki G›da Katk›
Maddeleri Tebli¤i” “TGK – G›da
Maddelerinde Kullan›lan Tatland›-
r›c›lar Tebli¤i”, “TGK - G›dalarda
Kullan›lan Renklendiriciler Tebli¤i”
söz konusu Direktifler ile uyumlu
olarak haz›rlanm›flt›r. Katk› madde-
lerinin AB ile uyumlu olmas› özel-
likle AB ile yap›lan ithalat ve ihra-
catta baz› engelleri kald›rm›flt›r. 

Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda zaman
zaman birçok spekülasyona sebep
olan katk› maddeleri mevzuat hü-
kümlerine uygun olarak kullan›lma-
s› halinde g›da güvenli¤i için her-
hangi bir tehdit unsuru oluflturma-
maktad›r. 
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K›rsal Kalk›nma Yat›r›m-
lar›, kalk›nma plan ve
programlar› ile 2006 –

2010 Ulusal Tar›m Stratejisi ve
Tar›m Kanunu çerçevesinde ilk ola-
rak 2005 y›l›nda pilot uygulama
olarak 16 ilde bafllam›fl, 2006 y›l›
fiubat ay›nda yay›nlanan 2006/17
nolu Tebli¤ ile Ordu ilinin de içinde
bulundu¤u 65 ilde uygulanmaya
bafllam›flt›r.

K›rsal Kalk›nma Yat›r›mlar›n›n
Desteklenmesine dair hibe progra-
m› kapsam›nda tar›m üreticilerine,
k›rsal alanlarda bireysel ve/veya bir
arada yapacaklar› öz sermayeye da-
yal› projeli yat›r›mlar› teflvik etmek
üzere k›rsal alanda ekonomik ve

sosyal geliflmeyi sa¤lamak için,
gerçek ve tüzel kiflilerin ekonomik
faaliyete yönelik yat›r›mlar› ile ta-
r›msal sulama alt yap›s›n›n geliflti-
rilmesi amac› ile bas›nçl› toplu su-
lama tesisi yat›r›mlar›n›n destek-
lenmesi amaçlanm›flt›r. 

KK››rrssaall KKaallkk››nnmmaa YYaatt››rr››mmllaarr››nn››nn
DDeesstteekklleennmmeessii PPrrooggrraamm››nn››nn HHeeddeeff--
lleerrii 

aa.. K›rsal alanda gelir düzeyinin
yükseltilmesi,

bb.. Altyap›n›n iyilefltirilmesi,

cc.. Tar›msal üretim ve tar›msal
sanayi entegrasyonunun sa¤lan-
mas› için küçük ve orta ölçekli ifllet-
melerin desteklenmesi, 

dd.. G›da güvenli¤inin güçlendi-
rilmesi, 

ee.. K›rsal alanda alternatif gelir
kaynaklar›n›n gelifltirilmesi,

ff.. Tar›msal sulama alt yap›s›-
n›n gelifltirilmesi,

gg.. Yürütülmekte olan k›rsal
kalk›nma çal›flmalar›n›n etkinlikle-
rinin art›r›lmas›,

hh.. K›rsal toplumda belirli bir
kapasitenin oluflturulmas›,

Program›n uygulanmas›nda
stratejik amaç tar›msal ekonominin
gelifltirilmesi ve tar›m – sanayii en-
tegrasyonunun sa¤lanarak ifl im-

KK››rrssaall KKaallkk››nnmmaa

K

OORRDDUU ‹‹LL‹‹ 22000066 YYIILLII PPRROOJJEELLEERR‹‹

ÜÜnnaall SSEEVV‹‹MM

Ziraat Mühendisi, Ordu ‹l Tar›m Müdürlü¤ü
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YYaatt››rr››mm KKoonnuussuu SSaayy››ss››
PPrroojjee TTooppllaamm 
TTuuttaarr›› ((YYTTLL))

HHiibbeeyyee EEssaass PPrroojjee
TTuuttaarr›› ((YYTTLL))

HHiibbee TTuuttaarr›› ((YYTTLL))

Süt ‹flleme 4 1.417.945 1.396.945 698.472

Bal›k ‹flleme ve Muhafaza 1 350.000 350.000 175.000

So¤uk Hava ve Meyve Paketleme 1 589.700 350.000 175.000

Bal ‹flleme ve Paketleme 1 50.000 50.000 25.000

2006 Y›l› Toplam› 7 2.332.225 2.071.525 1.035.762

KK››rrssaall 
kkaallkk››nnmmaa 
yyaatt››rr››mmllaarr››

KK››rrssaall 
kkaallkk››nnmmaa 
yyaatt››rr››mmllaarr››



kanlar›n›n art›r›lmas›d›r. Temelde
pazara yönelme ve rekabetçi yap›ya
ulaflmaya yönelik tar›mdaki yap›-
lanma süreci ile; tar›msal iflletme-
lerin rasyonel ekonomik birimlere
dönüflmesi, üretimde verimlilik ar-
t›fl›, örgütlü bir tar›m sektörü, piya-
sa mekanizmalar›n›n ve kurumlar›-
n›n etkin iflleyifli ve k›rsal ekonomi-
leri do¤rudan etkileyen g›da sana-
yii sektörünün geliflimini zorunlu
k›lmaktad›r.

GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeekkttee oollaann hhiibbee--
yyee ttaabbii yyaatt››rr››mmllaarr iillee üürreettiilleenn ttaarr››mm
hhaayyvvaanncc››ll››kk vvee ssuu üürrüünnlleerriinniinn iiflfllleenn--
mmeessii,, rraaff öömmrrüünnüünn uuzzaatt››llmmaass››,, iiss--
ttiihhddaamm››nn ggeelliiflflttiirriillmmeessiinnee oollaann kkaatt--
kk››ss›› vvee öözzeelllliikkllee ttüükkeettiicciilleerriinn gg››ddaa
ggüüvveennllii¤¤iinnee uuyygguunn üürrüünnlleerrii ttüükkeett--
mmeelleerriinnee yyaappaaccaa¤¤›› kkaattkk›› aaçç››ss››nnddaann
oolldduukkççaa öönneemmlliiddiirr..

2006–2010 y›llar› aras›nda de-
vam edecek olan hibe destek yat›-
r›mlar›na baflvurunun önümüzdeki
y›llarda daha fazla artmas› beklen-
mektedir. % 50’si devletçe karfl›la-
nan yat›r›mlar sayesinde ilimizde
üretilen tar›msal ürünlere ait sana-
yi tesislerinin h›zla artmas› ve bu
sayede tar›m – sanayii entegrasyo-
nunun sa¤lanmas› yan›nda, bu

alanda istihdam›n art›r›lmas› ve
k›rsal alanda gelir düzeyinin yük-
seltilmesi hedeflenmektedir.

‹limizde K›rsal Kalk›nma Yat›-
r›mlar›n›n Desteklenmesi Program›
kapsam›nda uygun görülen proje-
ler, yat›r›m tutarlar› ve hibe miktar-
lar› afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.

K›rsal Kalk›nma Yat›r›mlar›n›n
Desteklenmesi Program› Kapsa-
m›nda ‹limizde 2006-2007 y›llar›n-
da baflvurusu yap›lan ve uygun gö-

rülen proje yat›r›mlar›n›n toplam
tutar›  7.267.488 YTL., Hibe tutar›
3.493.894 YTL., 2007 y›l› sonu itiba-
riyle yap›lan yat›r›m tutar› toplam›
2.363.683 YTL., yat›r›mc›lar›n ald›¤›
hibe miktar› ise 1.179.341 YTL. d›r.

K›rsal Kalk›nma Yat›r›mlar›n›n
desteklenmesi ile tar›m ve g›da
sektörlerinin rekabetçi bir yap›ya
kavuflturulmas› suretiyle k›rsal
alanda ifl imkanlar›, katma de¤er ve
gelirin art›r›lmas› hedeflenmekte-
dir. 
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KK››rrssaall KKaallkk››nnmmaa
OORRDDUU ‹‹LL‹‹ 22000077 YYIILLII PPRROOJJEELLEERR‹‹

YYaatt››rr››mm KKoonnuussuu SSaayy››ss››
TTooppllaamm MMaalliiyyeettii

((YYTTLL))
HHiibbeeyyee EEssaass TTuuttaarr

((YYTTLL))
HHiibbee TTuuttaarr›› ((YYTTLL))

Süt Toplama ve So¤utma 2 485.780 485.780 242.890

F›nd›k Entegre 8 2.726.183 2.707.183 1.353.592

Su Ürünleri 1 349.000 349.000 174.500

Yem 1 252.000 252.000 126.000

M›s›r ‹flleme ve ‹rmik Üretimi 1 350.000 350.000 175.000

Bal ‹flleme ve Paketleme  2 672.300 672.300 336.150

TTooppllaamm 15 4.835.263 4.816.263 2.408.132

YYaatt››rr››mm KKoonnuussuu TTooppllaamm MMaalliiyyeettii ((YYTTLL)) HHiibbeeyyee EEssaass TTuuttaarr ((YYTTLL)) HHiibbee TTuuttaarr›› ((YYTTLL))

SSoo¤¤uuttuuccuulluu AArraaçç AAll››mm›› 100.000 100.000 50.000

TTooppllaamm 100.000 100.000 50.000

22000077 YY››ll›› TTooppllaamm›› 4.935.263 4.916.263 2.458.132

GGeenneell TTooppllaamm 7.267.448 6.987.788 3.493.894

MMaakkiinnaa,, EEkkiippmmaann AAll››mm››nn››nn DDeesstteekklleennmmeessiinnee DDaaiirr 22000077//44 NNoolluu TTeebbllii¤¤ KKaappssaamm››nnddaa KKaabbuull EEddiilleenn PPrroojjee



›rsal Kalk›nma Yat›r›mla-
r›n›n Desteklenmesine
dair hibe program›n usul

ve esaslar›n› belirleyen Tebli¤ ya-
y›mlanarak yürürlü¤e girdi. 

Tar›ma dayal› yat›r›mlar›n des-
teklenmesine dair hibe program›n-
dan yararlanmak amac›yla yat›r›m
yapmak üzere proje haz›rlayarak ‹l
Tar›m Müdürlü¤ümüze müracaat
edecek gerçek ve tüzel kiflilerin; ta-
r›m-hayvanc›l›k ve su ürünlerinin
ifllenmesi, paketlenmesi ve depo-
lanmas›na yönelik yat›r›m tesisleri
ile alternatif enerji kaynaklar› kulla-
n›lan seralar›n yap›m›na yönelik
yat›r›mlar için % 50;  Köylere Hiz-
met Götürme Birlikleri ve Sulama
Kooperatiflerince mevcut sulama
sistemlerinin bas›nçl› sulama sis-
temine dönüfltürülmesine yönelik
yat›r›mlar için ise % 75 oran›nda hi-
be deste¤i sa¤lanmaktad›r.

Hibe program› kapsam›ndaki
yat›r›m konular›nda proje baflvurusu
yaparak hibeden yararlanmak iste-
yen yat›r›mc›lar›n, 29 Nisan 2008 ta-
rihinden itibaren 90 gün içerisinde
proje haz›rlayarak Tar›m ‹l Müdürlü-
¤üne baflvurmalar› gerekmektedir.

BBaaflflvvuurruu KKoonnuullaarr››::
11.. EEkkoonnoommiikk YYaatt››rr››mmllaarr
aa.. Tar›msal ürünlerin ifllenmesi,

depolanmas› ve paketlenmesine yö-
nelik yeni yat›r›m tesislerinin yap›m›,

bb.. Tar›msal ürünlerin ifllenme-
si, depolanmas› ve paketlenmesine
yönelik mevcut faal olan veya ol-
mayan tesislerin kapasite art›r›m›
ve teknoloji yenilenmesine yönelik
yat›r›mlar,

cc.. Tar›msal ürünlerin ifllenmesi,
depolanmas› ve paketlenmesine yö-

nelik k›smen yap›lm›fl yat›r›mlar›n
tamamlanmas›na yönelik yat›r›mlar,

dd.. Alternatif enerji kaynaklar›
kullanan seralar›n yap›m›na yöne-
lik yat›r›mlar,

ee.. Tar›msal ürünlerin ifllenme-
si kapsam›nda baflka bir yat›r›m te-
sisinde ilk ifllemesi yap›lan (Örne-
¤in f›nd›kta k›r›m ifllemi gibi) sert
kabuklu meyvelerin ikincil ifllenme-
sine ve paketlenmesine yönelik ya-
t›r›m teklifleri.

IIII-- BBaass››nnççll›› SSuullaammaa SSiisstteemmii YYaa--
tt››rr››mmllaarr››.. 

aa.. Kamu kurumlar›nca yap›l-
m›fl mevcut sulama tesislerinin ba-
s›nçl› sulama tesislerine dönüfltü-
rülmesine yönelik yat›r›mlar des-
teklenecektir.

EEkkoonnoommiikk yyaatt››rr››mmllaarr  iiççiinn bbaaflfl--
vvuurruu yyaappaaccaakk kkiiflflii vvee kkuurruulluuflflllaarr ::

11.. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan oluflturulan çiftçi kay›t
sistemine veya Bakanl›k taraf›ndan
oluflturulan di¤er kay›t sistemlerine
kay›tl› olan gerçek kifliler (çiftçiler), 

22.. Kollektif flirket, limited flir-
ket ve anonim flirketler ve bunlar›n
ortakl›klar›

33.. 4721 say›l› Türk Medeni
Kanunu hükümleri çerçevesinde
kurulmufl olan Vak›flar,

44.. Tar›msal amaçl› kooperatif-
ler, birlikler ile bunlar›n üst örgütleri,

fiirketler, Vak›flar, Tar›msal
Amaçl› Kooperatifler ve Birliklerin
proje baflvurusu yapabilmeleri için
kurulufl tüzüklerinde baflvuru konu-
su yer almal› ve bu kurumlar ilgili
kurullar›ndan yetki almal›d›r.

Ekonomik yat›r›m›n hibe des-
te¤i kapsam›ndaki tutar›n›n  % 50’si
Proje Sahibi taraf›ndan, % 50’si ise

hibe deste¤i olarak karfl›lanacakt›r.
Bireysel baflvurular için hibeye

esas proje tutar› en fazla 100.000
YTL, hibe miktar› ise bunun yar›s›
olan 50.000 YTL.; fiirket, Kooperatif
ve Vak›f gibi grup baflvurular›nda
ise hibeye esas proje tutar›
500.000 YTL., hibe miktar› ise en
fazla 250.000 YTL’d›r.

BBaass››nnççll›› SSuullaammaa SSiisstteemmii YYaatt››--
rr››mmllaarr›› iiççiinn bbaaflflvvuurruu yyaappaaccaakk kkuurruu--
lluuflflllaarr ::

Mevcut sulama tesislerinin ba-
s›nçl› toplu sulama tesisine dönüfl-
türülmesine yönelik yat›r›m konu-
lar›na Sulama Kooperatifleri ve
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
baflvurabilir.

Bas›nçl› sulama sistemi yat›-
r›m konular›, kamu kurumlar›nca
yap›lm›fl mevcut sulama tesisleri-
nin bas›nçl› sulama tesislerine dö-
nüfltürüldü¤ü, toplu bas›nçl› sula-
ma tesisi yat›r›mlar›na yönelik pro-
je baflvurular›n› kapsamaktad›r.

Yat›r›m›n hibe deste¤i kapsa-
m›ndaki tutar›n›n  % 25’i proje sa-
hibi, % 75’i ise hibe deste¤i olarak
karfl›lanacakt›r. Bu baflvurularda hi-
beye esas proje üst s›n›r› 500.000
YTL olmak kayd›yla  en fazla
375.000 YTL hibe deste¤i verilmek-
tedir.

YYaatt››rr››mm SSüürreessii::
K›rsal Kalk›nma Yat›r›mlar›n›n

Desteklenmesine dair hibe progra-
m›ndan yararlanmak üzere baflvuru
yapan ve baflvurular› uygun görüle-
rek hibe sözleflmesi imzalayan yat›-
r›mc›lar›n proje faaliyetlerini Hibe
Sözleflmesinden itibaren 18 ayda
tamamlanmak zorundad›r.
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KK››rrssaall kkaallkk››nnmmaa yyaatt››rr››mmllaarr››nn››nn
ddeesstteekklleennmmeessiinnee ddaaiirr 22000088
yy››ll›› pprroojjee bbaaflflvvuurruullaarr›› bbaaflflllaadd››



TTaamm bbuu¤¤ddaayy eekkmmee¤¤ii,,
eenn aazz 330000 ggrraamm

oollaarraakk üürreettiilleecceekk 
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ebli¤le, “Ekmek: Bu¤day unu-
na; su, tuz ve maya ilave edi-
lip tekni¤ine uygun olarak;

yo¤rulmas›, flekillendirilmesi, fer-
mentasyona b›rak›lmas› ve pifliril-
mesi ile yap›lan ürünü,  ifade eder “
fleklinde tan›mlanm›flt›r. 

Ekmek Çeflitleri ise; Bu¤day
unundan veya bu¤day ununa, tan›-
m›nda belirtilen miktarlarda di¤er
tah›l unlar› ve gerekti¤inde çeflni
maddeleri (Sert kabuklu meyveler,
kurutulmufl meyveler, ya¤l› tohum-
lar, bal, pekmez, tahin, çikolata gibi
yenilebilir ürünler)  ilave edilerek
tekni¤ine uygun olarak üretilen ek-
meklerdir. Bunlar; Tam Bu¤day Ek-
me¤i,  Kepekli Ekmek,  Çavdarl› Ek-
mek,  Yulafl› Ekmek, M›s›rl› Ekmek,
Kar›fl›k Tah›ll› Ekmek, Vakf›kebir/
Trabzon Ekme¤i, Di¤er Ekmek Çe-
flitleri’dir.

T

TTüürrkk GG››ddaa KKooddeekkssii -- EEkkmmeekk vvee EEkkmmeekk ÇÇeeflfliittlleerrii TTeebbllii¤¤iinnddee
DDee¤¤iiflfliikklliikk YYaapp››llmmaass›› HHaakkkk››nnddaa TTeebbllii¤¤  ((TTeebbllii¤¤ NNoo:: 22000088//55)) 

iillee eekkmmeekk vvee eekkmmeekk ççeeflfliittlleerrii ttaann››mm›› yyeenniiddeenn yyaapp››llaarraakk 
eekkmmeekk ggrraammaajj›› eenn aazz 330000 ggrraamm oollaarraakk bbeelliirrlleennddii.. 

EEkkmmeekk üürreetteenn vvee ssaattaann iiflflyyeerrlleerrii 
33 aayy iiççeerriissiinnddee bbuu tteebbllii¤¤ee uuyymmaakk zzoorruunnddaadd››rr.. 



TTeebbllii¤¤ee UUyyuumm SSüürreessii

HHaalleenn ffaaaalliiyyeett ggöösstteerreenn vvee bbuu
TTeebbllii¤¤ kkaappssaamm››nnddaa üürrüünnlleerrii üürreetteenn
vvee ssaattaann iiflfl yyeerrlleerrii 55..33..22000088 ttaarriihhiinn--
ddeenn iittiibbaarreenn üüçç aayy iiççeerriissiinnddee bbuu
TTeebbllii¤¤ hhüükküümmlleerriinnee uuyymmaakk zzoorruunn--
ddaadd››rr.. Bu süre içerisinde gerekli dü-
zenlemeleri yapmayan ifl yerleri ve
sat›fl yerlerinin faaliyetine izin ve-
rilmez. Bu ifl yerleri hakk›nda
27.5.2004 tarihli ve 5179 say›l› G›-
dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denet-
lenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabu-
lü Hakk›nda Kanun hükümlerine
göre yasal ifllem yap›lacakt›r. 5179
say›l› Kanunla,  g›da kodeksine uy-
gun faaliyet göstermeyen gerçek ve
tüzel kiflilere beflbin Türk Liras› ida-
ri para cezas› verilmektedir.
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EEkkmmeekk ÇÇeeflfliittlleerrii TTaann››mm›› AA¤¤››rrll››kk

TTaamm BBuu¤¤ddaayy EEkkmmee¤¤ii Tam bu¤day unundan tekni¤ine uygun olarak üretilen ekme¤i, En az 300 gram

KKeeppeekkllii EEkkmmeekk
Bu¤day ununa en az % 10 en fazla % 30 oran›nda kepek ilave edilip

tekni¤ine uygun olarak üretilen ekme¤i,  (Kepekli ekmekte, g›da
amaçl› kullan›lan bu¤day ve yulaf kepe¤i kullan›lacakt›r.)

Muhtelif a¤›rl›kta

ÇÇaavvddaarrll›› EEkkmmeekk
Bu¤day ununa en az % 30 en fazla  % 50 oran›nda çavdar unu, isten-
di¤inde çavdar k›rmas› veya çavdar ezmesi ilave edilip tekni¤ine uy-

gun olarak üretilen ekme¤i,
Muhtelif a¤›rl›kta

YYuullaaffll›› EEkkmmeekk
Bu¤day ununa en az % 15 oran›nda yulaf unu veya yulaf ezmesi veya
yulaf kepe¤i veya yulaf k›r›¤› veya bunlar›n kar›fl›m› ilave edilip tek-

ni¤ine uygun olarak üretilen ekme¤i,
Muhtelif a¤›rl›kta

MM››ss››rrll›› EEkkmmeekk::
Bu¤day ununa en az % 20 en fazla % 50 m›s›r unu, istendi¤inde m›-

s›r irmi¤i ilave edilip tekni¤ine uygun olarak üretilen ekme¤i,
Muhtelif a¤›rl›kta

KKaarr››flfl››kk TTaahh››llll›› EEkkmmeekk::
Bu¤day ununa her birinden en az % 5 oran›nda olmak üzere; m›s›r,
arpa, yulaf, çavdar, pirinç, triticale unlar›, k›rmalar› veya ezmelerin-
den en az üçü ilave edilip tekni¤ine uygun olarak üretilen ekme¤i,  

Muhtelif a¤›rl›kta

VVaakkff››kkeebbiirr//TTrraabbzzoonn
EEkkmmee¤¤ii::

Normal mayal› hamurun bekletilmesiyle asitli¤i yükselen ekflimifl
hamurun, 4-8 saatlik fermantasyon süresi ile kabart›larak, 180-200°C

de piflirilmesi sonucu elde edilen en az 2 kg a¤›rl›¤›ndaki ekme¤i,
En az 2 Kg.

DDii¤¤eerr EEkkmmeekk ÇÇeeflfliittlleerrii

Bir veya birden fazla tah›l unu, tah›l ezmesi, tah›l k›rmas›, 
tah›l irmi¤i, bu¤day, arpadan elde edilen malt unu, soya unu, 

bitkisel ya¤, süt ve süt türevleri, bitkisel lif veya di¤er çeflni 
maddelerinden bir veya birkaç›n›n ilave edilmesi ile tekni¤ine 

uygun olarak üretilen ekmek çeflitlerini,

Muhtelif a¤›rl›kta

KKaayynnaakkllaarr
http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teb-

lig/2002–13.html

http: / /www.kkgm.gov. t r /kanun/
5179.html
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eennii tteebbllii¤¤llee ssooffrraa ttuuzzuunnaa
2255--4400 mmgg//kkgg oorraann››nnddaa kkaatt››ll--
mmaass›› zzoorruunnlluu oollaann ppoottaass--

yyuumm iiyyooddaatt››nn,, üüsstt lliimmiittii  ++ 33 mmgg//kkgg
ffaarrkkll››ll››kk ggöösstteerreebbiilleecceekk,, ÖÖzzeelllliikkllee
eevvlleerrddee kkoonnsseerrvvee,, ttuurrflfluu,, ssaallaammuurraa
vvee bbeennzzeerrii üürrüünnlleerriinn yyaapp››mm››nnddaa gg››--
ddaa mmuuhhaaffaazzaa aammaaççll›› oollaarraakk kkuullllaann››--
llaann,, ddoo¤¤rruuddaann ttüükkeettiicciiyyee ssuunnuullaann
iiyyoott iiççeerrmmeeyyeenn vvee eenn  aazz 11,,55 KKgg’’ll››kk
aammbbaallaajjllaarrddaa iirrii ssaallaammuurraa ttuuzzuu üürree--
ttiilleebbiilleecceekk vvee ssaatt››flflaa ssuunnuullaabbiilleecceekk..

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n-
ca haz›rlanan, g›da olarak tüketime
uygun olan ifllenmifl tuzun tekni¤i-
ne uygun ve hijyenik flekilde üre-
tim, haz›rlama, iflleme, muhafaza,
depolama, tafl›ma ve pazarlamas›n›
sa¤layan ve bu ürünlerin özellikle-
rini belirleyen Tuz Tebli¤i;
23.01.2008 tarih ve 26765 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
Ambalajl› olarak insan tüketimine
sunulan ifllenmifl tuzu kapsayan
tebli¤, özel beslenme amaçl› üreti-
len tuzlar›, sodyumu azalt›lm›fl po-
tasyum vb. içeren tuzlar› kapsama-
maktad›r

ÜÜrrüünn ÖÖzzeelllliikklleerrii

Bu Tebli¤ kapsam›ndaki ürün-
lerin özellikleri:

aa.. Tuz beyaz renkte olmal› ve
yabanc› madde içermemelidir. 

bb.. Rafine edilerek veya y›kana-
rak temizlenmemifl tuz, ifllenmifl
tuz olarak piyasaya sunulamaz.

cc.. Rutubet miktar› kütlece en
çok % 0.5 olmal›d›r. 

çç.. Sodyum klorür miktar›; kuru
maddede en az % 98 olmal›d›r. 

dd.. Asitte çözünmeyen madde
miktar›, kütlece en çok % 0.5 olma-
l›d›r.

ee.. Suda çözünmeyen madde
miktar›, kütlece en çok % 0.5 olma-
l›d›r.

‹‹flfllleennmmiiflfl TTuuzz:: Ana maddesi
sodyum klorür olan ve insan tüketi-
mine uygun nitelikte üretilen ürün
olup, tüketim amac›na göre; sofra
tuzu, g›da sanayi tuzu, iri salamura
tuzu, sofrada ö¤ütme tuz olmak
üzere dörde ayr›l›r;

11.. SSooffrraa TTuuzzuu:: Do¤rudan tüketi-
ciye sunulan, ince ö¤ütülmüfl, iyot-
la zenginlefltirilmifl, rafine edilmifl
veya edilmemifl tuzu ifade eder.

Sofra tuzuna 25-40 mg/kg ora-
n›nda potasyum iyodat kat›lmas›
zorunludur. ‹yot için belirlenmifl
üst limit + 3 mg/kg farkl›l›k göstere-
bilir.

‹yot ilave edilen tuzun etiketin-
de son tüketim tarihi belirtilmeli-
dir.

‹yot ilave edilen tuzda iyot kay-
b›n› engelleyecek ambalaj materya-
li kullan›lmal›d›r.

Ürün ad› "iyotlu sofra tuzu"
olarak belirtilmelidir.

Y

SSiibbeell FFEERR‹‹KK

G›da Mühendisi, Ordu ‹l Tar›m Müdürlü¤ü

TTuuzz tteebbllii¤¤ii
yyeenniiddeenn yyaayy››mmllaanndd››
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Etiketinde kullan›m bilgisi ola-
rak "serin, kuru ve ›fl›ks›z ortamda
a¤z› kapal› olarak muhafaza edil-
melidir" ifadesi yer almal›d›r.

Net ambalaj miktarlar› 3000
gram› (3 Kg) geçmemelidir.

‹‹yyoottssuuzz SSooffrraa TTuuzzuu :: ‹yot tüket-
memesi gereken kifliler için iyotsuz
tuz üretimi yap›labilir.

• ‹yot tüketmemesi gereken ki-
fliler için üretilen iyotsuz sofra tu-
zunda ambalaj büyüklü¤ü 250 g’›
geçemez. Etiket üzerinde, ambalaj-
la kontrast teflkil edecek renkte
ürün ad› olarak "iyotsuz sofra tuzu"
ifadesi yer almal›d›r.

22.. GG››ddaa SSaannaayyii TTuuzzuu:: G›da sa-
nayinde kullan›lan, do¤rudan tüke-
ticiye sunulmayan, iyotlu veya iyot-
suz olarak üretilen tuzu ifade eder.

• ‹yot eklenmesi zorunlu de¤il-
dir.

• ‹yot eklenmesi durumunda
sofra tuzu için belirlenen ürün özel-
likleri sa¤lanmal›d›r.

• G›da sanayi tuzu, perakende
sat›fl yerlerinde do¤rudan tüketici-
ye sunulamaz; ancak, üretim yerleri
ve g›da toptanc›lar›nda sat›fla su-
nulabilir.

• Etiket üzerinde "G›da sanayi
için üretilmifltir." ifadesi ürün ad›y-
la birlikte ve ambalajla kontrast
teflkil edecek renkte yer almal›d›r.

• ‹yot ilave edilip edilmedi¤i
etiket üzerinde belirtilmelidir. ‹yot
ilave edilen g›da sanayi tuzlar›nda
"iyotlu g›da sanayi tuzu" ifadesi yer
almal›d›r.

• Net ambalaj miktar› en az 10
kg olmal›d›r.

33.. ‹‹rrii SSaallaammuurraa TTuuzzuu:: Do¤rudan
tüketiciye sunulan, özellikle evler-
de konserve, turflu, salamura ve
benzeri ürünlerin yap›m›nda g›da

muhafaza amaçl› olarak kullan›lan,
iyot içermeyen tuzu ifade eder. ‹ri
salamura tuzu için ambalaj büyük-
lü¤ü en az 1500 gram olmal›d›r.

44.. SSooffrraaddaa ÖÖ¤¤üüttmmee TTuuzz:: Tüketi-
ci taraf›ndan sofrada ö¤ütülmek
üzere tüketiciye sunulan, kristal
halde bulunan, iyot ilave edilme-
yen tuzu ifade eder.

• Sofrada ö¤ütme tuzun etiketi
üzerinde ambalajla kontrast olufl-
turacak flekilde "iyot ilave edilme-
mifltir." ifadesi yer almal›d›r.

• Sofrada ö¤ütme tuzu için
ambalaj büyüklü¤ü 500 gram› geç-
memelidir.   

AAmmbbaallaajjllaammaa vvee eettiikkeettlleemmee--
iiflflaarreettlleemmee

Bu Tebli¤ kapsam›nda yer alan
ürünler; Türk G›da Kodeksi-G›da
Maddelerinin Genel Etiketleme ve
Beslenme Yönünden Etiketleme
Kurallar› Tebli¤i’nde yer alan hü-
kümlere uygun olarak üretilmelidir.
Bu Tebli¤e ilave olarak afla¤›daki
bilgiler de etikette bulunmal›d›r:

aa.. ‹yotlu tuzda, yanda yer alan
sembol kolay görünen boyutta ve
ürün ad› ile ayn› yüzde bulunmal›-
d›r. 

bb.. ‹yot ilave edilen tuzun etike-
tinde son tüketim tarihi belirtilme-
lidir.

cc.. ‹yot ilave edilen tuzda iyot
kayb›n› engelleyecek ambalaj ma-
teryali kullan›lmal›d›r.

çç.. Bu Tebli¤ kapsam›nda yer
alan ürünlerde ürünün iflleme tek-
ni¤i etiket üzerinde yer almal›d›r.

UUyyuumm zzoorruunnlluulluu¤¤uu::

Halen faaliyet gösteren ve bu
Tebli¤ kapsam›nda yer alan ürünle-
ri üreten ve satan iflyerleri bir y›l
içerisinde bu Tebli¤ hükümlerine
uymak zorundad›r.

KKaayynnaakk
http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teb-

lig/2007–53.html



37

KKooddeekkss

umurtalar özelliklerine gö-
re A s›n›f› ve B s›n›f› olmak
üzere ikiye ayr›l›r.

AA ss››nn››ff›› yyuummuurrttaa:: Gal-
lus gallus var. domesticus cinsi ta-
vuklardan elde edilen ve do¤rudan
insan tüketimine sunulan kabuklu
yumurtad›r.

BB ss››nn››ff›› yyuummuurrttaa:: Gallus gallus
var. domesticus cinsi tavuklardan
elde edilen, A s›n›f› yumurtan›n
özelliklerini karfl›layamayan ve yu-
murta ürünlerinin haz›rlanmas›na
uygun kabuklu yumurtad›r.

AA ss››nn››ff›› yyuummuurrttaallaarr››nn öözzeelllliikklleerrii::

aa.. A s›n›f› yumurtalar›n özellik-
leri Ek-1’e uygun olacakt›r.

bb.. A s›n›f› yumurtalar y›kanarak
veya baflka bir yöntemle temizlene-
mez ve ya¤lama ifllemine tabi tutu-
lamaz. 

cc.. A s›n›f› yumurtalar a¤›rl›kla-
r›na göre s›n›fland›r›l›r ve a¤›rl›k s›-
n›flar› Ek-2’ye uygun olur.

BB ss››nn››ff›› yyuummuurrttaallaarr gg››ddaa ssaannaa--
yyiinnddee kkuullllaann››ll››rr.. 

EEkk--11’’ddee yyeerr aallaann öözzeelllliikklleerriinnii
kkaayybbeettmmiiflfl oollaann AA ss››nn››ff›› yyuummuurrttaallaarr
BB ss››nn››ff››nnaa aall››nnaabbiilliirr.. 

AAmmbbaallaajjllaammaa,, EEttiikkeettlleemmee 
vvee ‹‹flflaarreettlleemmee KKuurraallllaarr›› 

Tebli¤ kapsam›ndaki ürünler;
Türk G›da Kodeksi-G›da Maddeleri-
nin Genel Etiketleme ve Beslenme
Yönünden Etiketleme Kurallar›
Tebli¤i’nde yer alan hükümlere uy-
gun olacakt›r. Bu kurallara ek ola-
rak;

aa.. AA ss››nn››ff›› yyuummuurrttaallaarrddaa iiflfllleett--
mmee vvee kküümmeess nnuummaarraass››,, kkoollaayyccaa ggöö--
rrüülleebbiilliirr,, ookkuunnaakkll›› vvee eenn aazz 22 mmmm
yyüükksseekklliikkttee oollaaccaakk flfleekkiillddee yyuummuurrttaa
kkaabbuu¤¤uu üüzzeerriinnee ddaammggaallaann››rr.. 

bb.. A s›n›f› yumurtalar›n a¤›rl›k
ve özellik s›n›flar› etikette, ürün ad›
ile ayn› yüzde belirtilir. Özellik s›n›-
f› belirtilirken "A s›n›f›" ifadesi veya
"A" harfi kullan›l›r. A s›n›f› yumurta-
lar›n a¤›rl›k s›n›flar›n› simgeleyen

harfler en az 2 mm yükseklikte ol-
mak ve çevresinde en az 12 mm ça-
p›nda bir çember bulunmak koflulu
ile yumurta kabu¤u üzerine de
damgalanabilir.

cc.. A s›n›f› yumurtalar›n a¤›rl›k
s›n›flar›, Ek-2’de verilen harflerle
veya bunlara karfl›l›k gelen ifadeler-
le veya her ikisiyle belirtilir. Ayr›ca
ilgili a¤›rl›klar da verilebilir. Ek-
2’de verilen a¤›rl›k s›n›flar› farkl›
renk, sembol, ticari marka veya
baflka bir gösterim flekliyle alt s›n›f-
lara bölünemez.

çç.. A s›n›f› yumurtalar›n etike-
tinde son tüketim tarihi ".....tarihi-
ne kadar tüketilmelidir." veya
"..........tarihinden önce tüketilmeli-
dir." ifadeleri kullan›larak yaz›l›r.
Yumurtalar›n etiketinde üretim ta-
rihi de yaz›labilir. 

dd.. A s›n›f› yumurtalar yumurt-
lama tarihinden itibaren 21 gün
içinde tüketiciye ulaflt›r›l›r. A s›n›f›
yumurtalar›n son tüketim tarihi,

Y

YYuummuurrttaallaarraa,, 
iiflfllleettmmee 
vvee kküümmeess 
nnuummaarraass››
ddaammggaallaannaaccaakk
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KKooddeekkss

yumurtlama tarihinden itibaren 28
günden fazla olamaz. E¤er yumurt-
lama tarihi farkl› olan yumurtalar
ayn› paket içinde sat›fla sunuluyor-
sa, son tüketim tarihi belirlenirken
ilk yumurtlama tarihi dikkate al›n›r.

ee.. Paketlendi¤i tarihte hava
bofllu¤u 4 mm veya daha düflük
olan A s›n›f› yumurtalar yumurtla-
ma tarihinden itibaren dokuzuncu
güne kadar "ekstra taze"  (Paketlen-
di¤i tarihte hava bofllu¤u 4 mm ve-
ya daha düflük olan, raf ömrü üre-
tim tarihinden itibaren dokuz günü
geçmeyen A s›n›f› yumurta) olarak
tan›mlanabilir. Bu ifade kullan›ld›-
¤›nda " ……… tarihine
kadar ekstra taze" flek-
linde belirtilir ve
"…………" yerine yu-
murtlama tarihinden
sonraki dokuzuncu gü-
nün tarihi yaz›l›r. Ayr›ca
"ekstra taze" olarak ni-
telendirilen yumurtala-
r›n etiketi üzerinde yu-
murtlama tarihi yer al›r.

ff.. B s›n›f› yumurta-
lar›n ambalaj› üzerinde
"B s›n›f›" ifadesi veya
"B" harfi yer al›r. B s›n›-
f› yumurtalar›n s›n›f›n›
simgeleyen harf, yük-

sekli¤i en az 5 mm olmak ve çevre-
sinde en az 12 mm çap›nda bir
çember bulunmak koflulu ile yu-
murta üzerine damgalanabilir. 

gg.. B s›n›f› yumurtalar›n amba-
laj› üzerine son kullan›m tarihi ile
birlikte paketleme tarihi de yaz›l›r. 

¤¤.. B s›n›f› yumurtalar›n amba-
laj› üzerinde, en az 2 cm yükseklik-
te büyük harflerle "GIDA SANAY‹
‹Ç‹ND‹R" yaz›s› yer al›r. 

hh.. Yumurtalar›n üretim tarihi
yumurtlama tarihiyle ayn› olur.

››.. Yumurta ambalaj›n›n üzerin-
de net olarak görülebilecek biçim-

de ""SSaatt››nn aalldd››kkttaann ssoonnrraa bbuuzzddoollaa--
bb››nnddaa//ssoo¤¤uukkttaa mmuuhhaaffaazzaa eeddiinniizz""
ifadesi yer al›r.

i) Yumurtalar ambalajs›z ola-
rak mübadele konusu yap›lamaz.

YYuummuurrttaallaarr››nn ddaa¤¤››tt››mm aammbbaallaajj--
llaarr››nn››nn üüzzeerriinnddee bbuulluunnaaccaakk bbiillggiilleerr::

11.. Üreticinin ve paketleyicinin
ad› ve adresi, 

22.. ‹flletme numaras›, 

33.. Üretim izni tarihi ve say›s›

44.. Yumurtalar›n say›s› ve/veya
a¤›rl›¤›, 

55.. Üretim tarihi veya periyodu, 

66.. Sevkiyat tarihi

kk.. Baflka bir g›dan›n üretimin-
de bileflen olarak kullan›lmak üzere
sevk edilen yumurta ürünlerinin
etiketi üzerinde, ürünün depolan-
mas› gereken s›cakl›k ve bu s›cak-
l›kta tutulabilece¤i süre yer al›r. 

TTaaflfl››mmaa vvee ddeeppoollaammaa

Yumurta ve yumurta ürünleri-
nin tafl›nmas› ve depolanmas› s›ra-
s›nda Türk G›da Kodeksi Yönetme-
li¤i’nin G›dalar›n Tafl›nmas› ve De-
polanmas› Bölümü’ndeki kurallara
uyulur. Bu kurallara ek olarak;

aa.. Yumurtalar üretildikleri ifl-
letmelerde, toplanma iflleminden
hemen sonra depolarda violler
içinde muhafaza edilir. 

bb.. AA ss››nn››ff›› yyuummuurrttaallaarr ((++55)) ––
((++1122)) °°CC ss››ccaakkll››kkllaarrddaa mmuuhhaaffaazzaa

eeddiilliirr vvee ttaaflfl››nn››rr.. AAnnccaakk 2244
ssaaaatttteenn ffaazzllaa oollmmaammaakk
üüzzeerree sseevvkk››yyaatt ss››rraass››nnddaa
vveeyyaa 7722 ssaaaatttteenn ffaazzllaa ooll--
mmaammaakk üüzzeerree ppeerraakkeennddee--
cciiddee ++55 °°CC’’nniinn aalltt››nnddaakkii
bbiirr ss››ccaakkll››kkttaa ttuuttuullaabbiilliirr..

cc.. B s›n›f› yumurtalar
(+5) – (+12) °C’de ve  % 70
– 85 ba¤›l nem içeren de-
polarda muhafaza edilir
ve belirtilen s›cakl›klarda
tafl›n›r.

çç.. YYuummuurrttaa üürrüünnlleerrii--
nniinn ddeeppoollaammaa ss››ccaakkll››kkllaarr››
aaflflaa¤¤››ddaakkii ddeerreecceelleerrii aaflflaa--
mmaazz::

Derin dondurulmufl
ürünler -18 °C, Dondurul-

2233..0011..22000088 ttaarriihh vvee 2266776655 ssaayy››ll››
RReessmmii GGaazzeettee’’ddee yyeenniiddeenn 

yyaayy››mmllaannaarraakk yyüürrüürrllüü¤¤ee ggiirreenn
YYuummuurrttaa vvee YYuummuurrttaa ÜÜrrüünnlleerrii
TTeebbllii¤¤ii ggeerree¤¤iinnccee eenn ggeeçç 11 yy››ll
iiççiinnddee AA ss››nn››ff›› yyuummuurrttaallaarrddaa
iiflfllleettmmee vvee kküümmeess nnuummaarraass››,,

kkoollaayyccaa ggöörrüülleebbiilliirr,, ookkuunnaakkll›› vvee 
eenn aazz 22 mmmm yyüükksseekklliikkttee oollaaccaakk

flfleekkiillddee yyuummuurrttaa kkaabbuu¤¤uu üüzzeerriinnee
ddaammggaallaannaaccaakk..



mufl ürünler -12 °C, So¤utulmufl
ürünler  +4 °C, Pastörize ürünler  +
4 °C, Kurutulmufl ürünler (yumurta
ak› hariç) +15 °C,

dd.. Yumurtalar üretildi¤i yerde
ve tüketiciye ulaflt›r›lana kadarki
tüm aflamalarda temiz ve kuru yer-
lerde ve yabanc› kokulardan ari bi-
çimde depolan›r; darbelerden, do¤-
rudan günefl ›fl›¤›ndan ve büyük s›-
cakl›k dalgalanmalar›ndan korunur.

AA SS››nn››ff›› YYuummuurrttaallaarr››nn ÖÖzzeelllliikk--
lleerrii ((EEkk––11))

11.. Yumurta kabu¤u; normal,
temiz ve hasars›z olur. 

22.. Hava bofllu¤u; "ekstra taze"
olarak sat›fla sunulan yumurtalarda
4 mm, di¤erlerinde 6 mm’den yük-
sek olamaz ve sabit olur. 

33.. Yumurta ak›; berrak, saydam
ve jel k›vam›nda olur, yabanc› mad-
de içermez. 

44.. Yumurta sar›s›; ›fl›k muaye-
nesinde merkezde yuvarlak gölge
fleklinde görülür, yumurtan›n dön-
dürülerek hareket ettirilmesinde
merkezden belirgin flekilde ayr›l-
maz ve yabanc› madde içermez. 

55.. Yumurta içeri¤inde gözle
görülebilir embriyo bulunmaz.

66.. Yabanc› koku içermez.
UUyyuumm zzoorruunnlluulluu¤¤uu
Halen faaliyet gösteren yumur-

ta ve yumurta ürünleri üreten ve
satan iflyerleri, iflletme ve kümes
numaras› uygulamas›na bir y›l içe-
risinde, di¤er hükümlere ise üç ay
içerisinde uymak zorundad›r.  

KKooddeekkss

AA¤¤››rrll››kk SS››nn››ff›› AA¤¤››rrll››kk

XL – Çok Büyük >73 g

L - Büyük 63 – 72 g

M - Orta 53 – 62 g

S - Küçük <52 g

KKaayynnaakk

http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teb-
lig/2007–54.html

AA SS››nn››ff›› YYuummuurrttaallaarr››nn 
AA¤¤››rrll››kk SS››nn››ffllaarr›› ((EEkk––22 ))



u ürünleri içerdikleri yüksek
miktarda protein ve azotlu
bilefliklerden dolay› yüksek

besin de¤erine sahiptir. Bu durum
su ürünlerini mikrobiyal bozulmaya
karfl› duyarl› hale getirmektedir.
Mikroorganizmalar›n kontrol alt›na
al›nmas›nda 4 temel ilke uygulan-
maktad›r. Bunlar; kontaminasyo-
nun önlenmesi, mikroorganizmala-
r›n uzaklaflt›r›lmas›, mikrobiyal ge-
liflmenin inhibisyonu ve mikroorga-
nizmalar›n öldürülmesidir. Bu yön-
temlerin uygulanmas›yla tüketiciye
sunulan g›dan›n güvenli¤ini garanti
etmede en önemli ad›m HACCP
kavram›n›n su ürünleri iflletmele-
rinde uygulanmaya konmas›d›r.

GGiirriiflfl

Bal›k ve su ürünleri, günümüz-
de tüketilen proteinli yiyeceklerin

önemli bir grubunu oluflturur. Ya-
p›lan denemeler protein d›fl›nda
bal›k ve su ürünlerinde önemli mik-
tarda vitamin ve mineral madde
bulundu¤unu ve bu ürünlerin bes-
lenme de¤erinin yüksek oldu¤unu
göstermifltir Yüksek besin de¤erine
sahip olan bu ürünler mikrobiyal
bozulmaya karfl› çok duyarl›d›r.

MMiikkrroobbiiyyaall KKoonnttaammiinnaassyyoonn 
vvee BBoozzuullmmaa

Canl› bal›¤›n floras› içinde ya-
flad›¤› suyun mikrobiyal içeri¤ine
ba¤l› olarak de¤iflir. Örne¤in temiz
sularda yeni yakalanm›fl bal›klarda
mikrobiyal kontaminasyon s›n›rl›-
d›r. Bu durum yakaland›¤› ortam›n
kirlilik durumuna, s›cakl›¤›na, bal›-
¤›n yakalanma flekline ve avlanma-
dan sonra yap›lan ifllemlere ba¤l›-
d›r. Bal›k ve di¤er su ürünleri suda

bulunan mikroorganizmalar ile ta-
fl›ma ve iflleme s›ras›nda bulaflabi-
lecek birçok mikroorganizmay› içe-
rir. Bal›klarda meydana gelen bo-
zulman›n h›z› afla¤›daki faktörlere
ba¤l›d›r.

11.. BBaall››kk ççeeflfliiddii:: Bal›k çeflidi ile
bal›klar›n bozulma h›z› aras›nda
iliflki bulunmaktad›r. Örne¤in, yass›
bal›klar ölüm kat›l›¤›na daha h›zl›
geçtikleri için yuvarlak bal›klara k›-
yasla daha çabuk bozulurlar. Ancak
kalkan bal›¤› yass› bal›k olmas›na
ra¤men pH’s› düflük oldu¤u için
daha uzun süre saklanabilir. Baz›
ya¤l› bal›klar doymam›fl ya¤ asitle-
rinin oksidasyonu sonucu h›zl› bir
flekilde bozulurlar.

22.. BBaall››¤¤››nn yyaakkaallaanndd››¤¤›› aannddaakkii
dduurruummuu:: Bal›¤›n yakalanmas› s›ra-
s›nda fazla mücadele etmesi ve ok-
sijen azl›¤› sonucunda bal›¤›n gli-
kojen kaynaklar› h›zl› bir flekilde tü-
kenir. Bu durumda kas dokuda pH
düflüflü daha az olur ve bozulmaya
karfl› duyarl› hale gelir. Ayr›ca yaka-
land›¤› anda barsaklar› dolu olan
bal›klar, bofl olanlara k›yasla daha
h›zl› bozulurlar

33.. BBaakktteerriiyyeell bbuullaaflflmmaann››nn ddüüzzee--
yyii:: Çamur, su, iflçiler, bal›¤›n yüze-
yindeki kaygan tabaka ve barsak
içeri¤i kontaminasyon kaynaklar›n›
içerir. Mikroorganizmalar solun-
gaçlardan geçerek vasküler sistem
arc›l›¤›yla dokulara veya barsaklar-
dan vücut bofllu¤una geçebilirler.
Ayr›ca iflçilerin ellerinden, alet ve
ekipmanlardan yo¤un bulaflma söz

40

SSuu ÜÜrrüünnlleerrii

S
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Bal›kç›l›k Teknolojisi Mühendisi, Ordu ‹l Tar›m Müdürlü¤ü

SSuu üürrüünnlleerriinnddee mmiikkrroobbii yal kökenli bozulmalar
vvee öönnlleemmee yyöönntteemmlleerrii



konusudur. Ancak iyi bir y›kama
bulaflan bakterilerin ço¤unu uzak-
laflt›r›r, bunu izleyen yeterli so¤ut-
ma kalan bakterilerin geliflmesine
engel olur. Bal›¤›n derisinde mey-
dana gelebilecek zedelenmeler de
bozulmay› h›zland›r›r.

44.. SS››ccaakkll››kk:: Bakteriyel geliflme-
yi önlemek veya geciktirmenin en
etkin yolu bal›¤›n so¤utulmas›d›r.
So¤utma mümkün oldu¤u kadar
h›zl› bir flekilde yap›lmal› (0 ile
–1°C) ve bu düflük s›cakl›k muhafa-
za edilmelidir. H›zl› dondurma iflle-
mi ise bal›¤›n muhafazas›nda daha
etkili bir yöntemdir.

KKoorruummaa YYöönntteemmlleerrii

Hem su ürünlerinde mikrobi-
yal bozulman›n hem de su ürünle-
riyle insanlara geçen hastal›klar›n
önlenmesinde, genel olarak g›da-
larda mikroorganizmalar›n kontrol
alt›na al›nmas›nda geçerli olan
yöntemler kullan›lmaktad›r.

11.. KKoonnttaammiinnaassyyoonnuunn ÖÖnnlleenn--
mmeessii:: Mikroorganizmalar do¤ada
yayg›n olarak bulunduklar›ndan
dolay› g›dalara bulaflmalar›n› önle-
mek imkans›zd›r. Ancak potansiyel
bulaflma kaynaklar›n› kontrol alt›na
alarak bu noktalardan meydana ge-
lebilecek bulaflmalar› alt düzeye in-
dirmek mümkündür. Örne¤in su
ürünlerinin avland›¤› bölgeler ev-
sel, endüstriyel gibi at›klarla kirlen-
mifl alanlardan uzak olmal›d›r. Mik-
robiyal kontaminasyonun önlen-
mesi sanitasyon uygulamalar› ile
gerçekleflir. Su ürünleri iflleme üni-
telerinde hijyen ve sanitasyon ge-
rek insan sa¤l›¤› gerekse iflletmele-
rin güvenli¤i ve devam› aç›s›ndan
oldukça önemlidir. Ürünlerde sa¤-
l›k güvencesinin sa¤lanabilmesi
için endüstride hijyen sanitasyon
ve koruyucu bak›mla ilgili sistemle-
rin kurulmas› gereklidir. Bu konuda
tüm çal›flanlar›n hatta tüketicilerin
e¤itilmesi zorunlulu¤u bulunmak-
tad›r. 

22.. MMiikkrroooorrggaanniizzmmaallaarr››nn UUzzaakk--
llaaflfltt››rr››llmmaallaarr››:: Su ürünleri aç›s›ndan
y›kama iflleminin önemli oldu¤u
göz ard› edilmemelidir. Örne¤in, fi-
leto ç›karma ifllemi boyunca içile-
bilir nitelikte akan suyun varl›¤› iç
organlardan gelen mikroorganiz-
malar›n uzaklaflt›r›lmas›nda etkili
olmaktad›r. Ay›klama ifllemi ile de
mikroorganizmalar›n ortamdan
uzaklaflt›r›lmas› söz konusudur.
Ezilmifl, parçalanm›fl su ürünleri-
nin ay›klanmas›yla bu ürünlerin ça-
buk bozularak di¤er sa¤lam su
ürünlerini de kontamine etmesi en-
gellenmifl olmaktad›r.

33.. MMiikkrroobbiiyyaall GGeelliiflflmmeenniinn ‹‹nnhhii--
bbiissyyoonnuu:: Mikroorganizmalar›n ge-
liflmesini etkileyen faktörleri de¤ifl-
tirerek g›dalar›n depolama süresini
uzatmak mümkündür. Buna göre
mikrobiyal geliflmenin inhibisyo-
nunda afla¤›daki yöntemler kulla-
n›lmaktad›r.
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DDüüflflüükk SS››ccaakkll››kkttaa MMuuhhaaffaazzaa:: S›-
cakl›k düfltükçe mikroorganizmala-
r›n geliflmesi yavafllamaktad›r. Su
ürünleri çok çabuk bozulan g›dalar
olduklar›ndan dolay›, avland›ktan
hemen sonra h›zl› bir flekilde buz
ile, so¤utulmufl deniz suyu ile veya
so¤uk hava yard›m›yla so¤utulmal›,
tüketime kadar ya da di¤er ifllemle-
re kadar bu s›cakl›kta tutulmal›d›r.
Ancak sadece so¤utma ile mikrobi-
yal geliflmeyi engellemek her za-
man mümkün de¤ildir. Örne¤in,
psikrotrof bakteriler düflük s›cakl›k-
larda muhafaza edilen g›dalarda
geliflebilmektedir. Bundan dolay›
so¤ukta muhafaza ile birlikte afla¤›-
da belirtilen di¤er yöntemler uygu-
lanabilir. Dondurulmufl su ürünle-
rinin ise depolama süresi so¤utul-
mufl ürünlerden daha fazlad›r.
Dondurulmufl su ürünlerinin -20 °C
veya daha düflük s›cakl›klarda de-
polanmas› uygundur.

SSuu AAkkttiivveessiinniinn DDüüflflüürrüüllmmeessii::
G›dalarda mikrobiyal aktivite, enzi-
matik ve kimyasal reaksiyonlar›n
oluflabilmesi için temel koflul su-
yun varl›¤›d›r. G›dalardaki su kurut-
ma ile uzaklaflt›r›larak ya da g›daya
tuz gibi su faz›nda çözünen madde-
ler ilave edilerek g›dan›n su aktivi-
tesi düflürülebilir. Örne¤in kurutul-
mufl veya tuzlanm›fl bal›klar mikro-
biyal bozulmalara karfl› taze bal›k-
lara göre daha dayan›kl›d›r.

MMooddiiffiiyyee AAttmmoossffeerrddee MMuuhhaaffaa--
zzaa:: G›dalar›n muhafazas›nda kulla-
n›lan modifiye atmosferde amba-
lajlamada mikroorganizmalar›n ih-
tiyaç duyduklar› oksijenin ortam-
dan uzaklaflt›r›lmas› söz konusu-
dur. Bu durumda, vakum ambalaj-
lamada oldu¤u gibi ya ambalaj
içindeki hava boflalt›l›r ya da amba-
laj içerisine belirli gaz kar›fl›m›
(CO2, N2 )doldurulur. Böylece mik-
roorganizma geliflmesi kontrol al-
t›nda tutulabilir. Taze ya da ifllen-
mifl su ürünleri bu flekilde paketle-
nerek sat›fla sunulmaktad›r.

KKiimmyyaassaall KKoorruuyyuuccuullaarrllaa MMuuhhaa--
ffaazzaa:: Koruyucu maddelerle muha-
faza yönteminde g›daya iflleme, de-
polama ve paketleme aflamalar›n-
da katk› maddeleri ilave edilerek
mikroorganizma geliflmesi s›n›rlan-

d›r›l›r. Bu katk› maddeleri çeflit ve
doz aç›s›ndan ülkelere göre de¤i-
flen belli hükümlere ba¤lanm›flt›r.
Sorbik asit, asetik asit, laktik asit ve
antibiyotikler bu grubun yayg›n ör-
nekleridir.

MMiikkrroooorrggaanniizzmmaallaarr AArraass›› AAnnttaa--
ggoonniissttiikk iilliiflflkkiilleerrddeenn YYaarraarrllaannmmaa::
Su ürünlerinden yap›lan çeflitli sos-
lar ve marinatlar bu gruba örnek
verilebilir.

44.. MMiikkrroooorrggaanniizzmmaallaarr››nn ÖÖllddüü--
rrüüllmmeessii:: G›dalar›n muhafazas›nda
kullan›lan en etkin yöntem mikro-
organizmalar›n öldürülmesidir. Bu
yöntemin içerisinde en çok ›s›l ifl-
lem uygulamalar›, radyasyon uygu-
lamalar› ve sterilant gazlar›n kulla-
n›m› yer almaktad›r.

G›dalar›n muhafazas›nda kul-
lan›lan ›s›sal ifllemler, mikroorga-
nizmalar› öldürerek g›day› mikrobi-
yal aç›dan dayan›kl› hale getirdi¤i
gibi g›dan›n yap›s›nda bulunan en-
zimleri de inaktif eder. G›da endüs-
trisindeki ›s›l ifllem uygulamalar›n-
da genellikle pH de¤eri 4,5 den dü-
flük olan g›dalar için pastörizasyon
(100 °C nin alt›nda uygulanan ›s›l
ifllem) tekni¤i, pH s› 4,5 den yüksek
olan g›dalar için ise sterilizasyon
(100 °C nin üzerinde uygulanan ›s›l
ifllem) tekni¤i uygulanmaktad›r. G›-
dalar›n muhafazas›nda radyoaktif
maddelerden sa¤lanan iyonize
eden ›fl›nlar d›fl›nda ultraviyole
(UV) ›fl›nlardan da yararlan›lmakta-
d›r. Ancak UV ›fl›nlar› düflük enerjili

olduklar› için sadece yüzeyde bulu-
nan mikroorganizmalar üzerinde
etkilidirler. Son zamanlarda çift ka-
buklu yumuflakçalar›n depurasyon
ifllemlerinde kullan›lan deniz suyu-
nu dezenfekte etmede UV ›fl›nlar›n-
dan yararlan›lmaktad›r.

Mikroorganizmalar›n öldürül-
mesi iflleminde yukar›da bahsedi-
len yöntemlerin d›fl›nda yüksek ba-
s›nç uygulamamalar› da yer almak-
tad›r. Ancak g›da endüstrisindeki
uygulamalar› yeni olup, henüz
araflt›rma aflamas›ndad›r.

SSoonnuuçç

Mikroorganizmalar›n kontrol
alt›na al›nmas›nda kullan›lan yön-
temlerin uygulanmas›yla tüketiciye
sunulan g›dan›n güvenli¤ini garan-
ti etmede en önemli nokta, tehlike
analizleri ve kritik kontrol noktalar›
(HACCP), kavram›n›n su ürünleri
iflletmelerinde uygulamaya konul-
mas›d›r. HACCP, birçok ülkede su
ürünleri sektöründe baflar› ile uy-
gulanmaktad›r. Temel amaç, g›da
güvenilirli¤ini zararlar›n önlenmesi
olmas›na karfl›n, tüm sistemde
oluflturulan ifllem kontrolü nede-
niyle düflük maliyetin yan› s›ra
ürün kalitesinde de art›fla neden
olmaktad›r. 
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üvenli g›da besleyicili¤ini
kaybetmemifl, fiziksel, kimya-
sal ve mikrobiyolojik aç›dan
temiz ve bozulmam›fl olan

g›dad›r. G›dalar tarladan sofralar›-
m›za dek olan iflleme aflamalar›nda
çeflitli bulaflmalara maruz kalarak,
tüketildiklerinde sa¤l›k aç›s›ndan
belirli olumsuzluklara neden olabi-
lirler. Bu bulaflmalar makro veya
mikrobiyolojik olabilece¤i gibi, fi-
ziksel ya da kimyasal bulaflmalar da
söz konusu olabilir. G›da üretim ve
tüketim yerlerinde belli bafll› ted-
birler al›n›p, kurallar ortaya konula-
rak, hijyenik flartlar›n iyilefltirilmesi
ile söz konusu g›da kaynakl› hasta-
l›k ve intoksikasyonlar en aza indir-
genebilir. 

G›da kaynakl› hastal›klar›n ço-
¤unun kökeni mikrobiyolojik bulafl-
malard›r. Fakat kimyasal ve fiziksel
kökenli bulaflmalar›n neden olabi-
lece¤i sa¤l›k riskleri de göz ard›
edilmemeli, böylesi durumlar›n tü-
ketici sa¤l›¤› aç›s›ndan en az mikro-
biyolojik tehlikeler kadar risk tafl›-
d›¤› unutulmamal›d›r. ‹flletme için-
de fiziksel bulaflmalara örnek ola-
rak besin d›fl› yabanc› maddeler,
cam k›r›klar›, k›ym›k, metal parçala-
r›, saç, t›rnak, tüy ve haflere parça-
lar›, kimyasal bulaflmalara örnek
olarak ise besinlerin sakland›klar›
kaptan ileri gelebilecek bulaflma-

lar, tar›m ilaçlar›, pestisitler, kulla-
n›lan suni gübreden ileri gelebile-
cek bulaflmalar ile ambalajlama
maddelerinden olabilecek migras-
yonlar verilebilir. 

G›da iflletmelerinde fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik tehlike-
lerin ve bulaflmalar›n önüne geçile-
bilmesi maksad›yla al›nan tedbirle-
rin tamam›n› kapsayan, organize ve
yaflayan (sürekli güncellenen) bir
hijyen plan›n›n olmas› esast›r. Bu
plan kapsam›nda iflletme hijyeni ve
personel hijyeni ayr› ayr› ele al›n-
mal›, bunun yan› s›ra iflletme içi
bulaflma kaynaklar›n›n en önemli-
lerinden olan haflere ve kemirgen-

lerle mücadele prosedürleri de ha-
yata geçirilmelidir. 

Bu noktadan hareketle ilk ola-
rak yap›lmas› gereken üretimi yap›-
lan g›da aç›s›ndan risk teflkil eden
bulaflma kaynaklar› belirlenip, ge-
rekli tedbirlerin ortaya konulmas›-
d›r. G›da kaynakl› hastal›k veya in-
toksikasyonlara neden olan ve hem
g›da iflletmelerinde hem de tüke-
tim yerlerinde s›kl›kla karfl›lafl›lan
yanl›fl uygulamalar›n bafl›nda, çi¤
g›da ve piflmifl g›dan›n çapraz bu-
laflmas›, g›dalar›n so¤utulmas›, ›s›-
t›lmas› ve donmufl g›dalar›n çözün-
dürülmesi aflamalar›nda yap›lan
hatalar, kötü personel hijyeni sebe-
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biyle ürüne personelden olan bu-
laflmalar, g›dalar›n piflirilmesinde
yetersiz ›s›sal ifllem uygulamalar›
ve g›dalar›n s›cak flartlarda saklan-
malar›nda yap›lan yanl›fll›klar gel-
mektedir. 

BBuullaaflflmmaallaarr

G›dalar›n hastal›k veya intoksi-
kasyona neden olmas›nda temel et-
kenler patojen mikroorganizmalar
ve sentezledikleri toksinlerdir. Tok-
sinler kimyasal metabolitler olup,
mikroorganizmalar›n niceli¤i belirli
bir seviyeyi aflt›¤›nda söz konusu
mikroorganizmalar taraf›ndan sen-
tezlenerek tüketici sa¤l›¤› aç›s›ndan
risk teflkil ederler. Patojen bir mik-
roorganizma taraf›ndan kontamine
edilmifl bir g›dan›n çok az miktarlar-
da tüketilmesi durumunda bile g›da
kaynakl› hastal›klar›n ortaya ç›kma
ihtimali her zaman vard›r. Vücuda
g›da ile birlikte al›nan patojenin ve-
ya toksinin niteli¤i do¤rultusunda
bu hastal›k veya intoksikasyonlar›n
ortaya ç›kma sürelerinde de farkl›-
l›klar olmaktad›r. Ba¤›fl›kl›k sistemi
nispeten zay›f olan bireylerin söz
konusu hastal›klardan daha fazla
etkilenmeleri olas›d›r. 

Patojen mikroorganizmalar›n
yan› s›ra, hijyenik koflullar›n yete-
rince sa¤lanamamas› ve özellikle
olumsuz depolama koflullar›nda
ortaya ç›kan küf geliflmesi ve küf
toksinlerinin (mikotoksinlerin) sa¤-
l›k aç›s›ndan olumsuzluklara neden
oldu¤u unutulmamal›d›r. 

G›daya olabilecek muhtemel
bulaflmalar genel olarak fiekil 1’de
gösterilmektedir.

Tüm bu olumsuzluklar› orta-
dan kald›rman›n temelinin hem ifl-
letme hijyenini hem de kiflisel hij-
yeni en iyilefltirmek oldu¤u ortada-
d›r. ‹yi bir hijyen plan›n›n temelin-
de ise etkin bir temizlik ve dezen-
feksiyon program› yer almal›d›r. Te-
mizlik, g›dan›n ve g›da ile temas
eden yüzeylerdeki gözle görülür kir-
liliklerin ortadan kald›r›lmas›n›
sa¤lamak için yap›lan bir dizi uygu-
lama iken, dezenfeksiyon temizli¤i
takiben g›dan›n kirlenmesine ne-
den olabilecek tüm mikroorganiz-
malar›n öldürülmesi veya g›da gü-
venli¤i aç›s›ndan risk oluflturmaya-
cak niceliklere kadar azalt›lmas› ifl-
lemidir. Temizlik ve dezenfeksiyon
faaliyetleri ile sa¤lanan güvenli ve
sa¤l›kl› ortam›n korunmas› ve tüm
hastal›k etmenlerinin (fiziksel, kim-
yasal ve biyolojik) oluflumlar›n›n
engellenmesi de hijyen olarak ta-
n›mlanmal›d›r.  

BBuullaaflflmmaa KKaayynnaakkllaarr››

Yap›lan çal›flmalar g›da üretim
ve sat›fl yerlerinde en yayg›n bulafl-
man›n çal›flan kaynakl› oldu¤u yö-
nündeki ortak görüflü savunmakta-
d›r. ‹nsan birçok mikroorganizma-
n›n tafl›y›c›s› ve do¤al bulaflma kay-
na¤›d›r. Burun, el, a¤›z ve mide-ba-
¤›rsak mikrofloras› birçok patojen
mikroorganizmay› bünyesinde ba-
r›nd›rabilir. Yap›lan araflt›rmalar,
insan›n elinde birim alan (cm2) ba-
fl›na 100 - 1000 kob mikroorganiz-
ma bulundu¤u, burunda bu niceli-
¤in birim alanda 10 milyona kadar

yükselebildi¤i, patojen Staphylo-
coccus aureus’un insanlar›n ço¤u-
nun burun mikrofloras›nda yayg›n
olarak bulundu¤u, d›flk›da ise top-
lam mikroorganizma yükünün
gramda 1 milyar kob seviyesinde
oldu¤unu ve mikrofloran›n patojen
koliform ve fekal koliform bakteri-
lerce zengin oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r. 

Bakteriler kendi kendilerine
hareket edip, kontaminasyon kay-
na¤›ndan g›daya bulaflamazlar. An-
cak bir tafl›y›c› vas›tas›yla söz konu-
su mikroorganizmalar g›dalara bu-
laflabilirler. G›da iflletmelerinde,
kontamine olmufl olan g›da iflleme
tezgahlar›, g›da makineleri, kesme,
do¤rama, parçalama ekipman›, bez
ve süngerler, mutfak banko ve tez-
gahlar›, giysiler, eller, de¤ifltiril-
meksizin tekrar tekrar kullan›lan el-
diven, önlük ve boneler ile üretim
esnas›nda gerçeklefltirilebilecek
öksürme, aks›rma ve hapfl›rma gibi
eylemler kontaminasyon nedenle-
ridir. Anlafl›laca¤› üzere, alet, ekip-
man ve personel hijyeninin sa¤lan-
mas›n›n yan› s›ra personel hareket
ve davran›fllar›n›n da g›da kontami-
nasyonuna sebebiyet vermeyecek
flekilde düzen alt›na al›nm›fl olmas›
önem tafl›maktad›r. 

PPeerrssoonneell HHiijjyyeennii

Çal›flanlar g›da ile temas ha-
lindeyken, a¤›z, burun ve saçlar›na
dokunmamal›, yemek haz›rlama
aflamas›nda muhakkak, bone ve
a¤›zl›k takarak, mümkün oldu¤unca
az konuflmal›, bir fleyler tüketme-
meli, sak›z çi¤nememelidir. Yemek-
lerin tat kontrollerinde kullan›lan
kafl›k, çatal ve b›çak gibi ekipman
bir kez kullan›ld›ktan sonra üretim
tezgah›ndan uzaklaflt›r›lmal›d›r.
Özellikle haz›r yemek hizmeti veren
iflletmelerde söz konusu güvenlik
zaaf› ile s›kl›kla karfl›lafl›ld›¤› bilin-
mektedir. Çapraz bulaflmalar›n
önüne geçmek söz konusu hizmeti
veren iflletmeler için temel nokta-
lardan birisi olmal›d›r. G›da ifllet-
melerinde çal›flan personel genel
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vücut temizli¤ine önem göstermeli,
yiyecek ve içecekle u¤rafl›rken saç-
lar›n›n dökülmesine olanak verme-
meli, kirlendikçe eldiven ve önlük
de¤ifltirmeli, ellerini s›k s›k ve uy-
gun dezenfektanlar› kullanarak te-
mizleme yoluna gitmelidir.

Personel hijyeninin sa¤lanma-
s›nda çal›flan›n kendisi kadar tesise
yap›lan yat›r›m ve tesisi idare ile
görevlendirilen yöneticilerin bu ko-
nuya gösterdikleri özen de önem
tafl›maktad›r. Tesis içine yap›lacak
yat›r›mlar ile özellikle tuvaletlerin
g›da üretim alanlar›nda uzak nokta-
lara tafl›nmalar›, iflletmede g›da
üretim sahalar›na girifl ve ç›k›fllarda
dezenfektan havuzlar› ve hijyen ba-
riyerlerinin konulmas›, tuvaletlerde
ayak veya diz ile açma kapatma ifl-
leminin yap›ld›¤› özel musluklar
yerlefltirilmesi kiflisel hijyenin sür-
dürülebilirli¤i aç›s›ndan önemlidir.

HHaaflfleerree MMüüccaaddeelleessii 
vvee KKoonnttrrooll

‹flletme dahilinde özellikle ke-
mirgen ve haflereler ile etkili bir
mücadele sa¤lamak için muhakkak
bir pest control (haflere mücadele
ve kontrol) program› oluflturulmal›-
d›r. Özellikle haz›r yemek (catering)
firmalar› ile küçük ölçekli f›r›nlarda
karfl›lafl›lan haflere ile mücadele
zaaf› sonras›nda g›da güvenli¤ini
tehdit eder düzeylere ulaflabilmek-
tedir. F›r›n gibi temin edilen ham-
maddenin makro biyolojik canl›lar,
kemirgenler ve haflereler için besin
kayna¤› oldu¤u iflletmelerde bu so-
runa muhakkak etkin bir çözüm ge-
tirilmelidir. F›r›n ve pastanelerde,
hammaddenin depoland›¤› alan-
larda fare ve hamam böce¤i gibi
canl›lar yuvalanabilmekte, erken
önlem al›nmad›¤› takdirde, sonra-
s›nda önüne geçilemez bir durum
halini almaktad›r. 

Büyük ölçekli iflletmelerde
pest control program› çerçevesinde
özel firmalardan sa¤lanan dan›fl-
manl›klar ve destekler ile iflletme
içinde belirlenen noktalara kurulan
kapan, sinek-kap ve sineklikler ile
tel bariyerler sayesinde söz konusu
canl›lar›n üretim sahas›na girmesi

önlenmektedir. F›r›n gibi küçük ifl-
letmelerde ise, temel hammadde
olan un muhakkak kapal› ve temiz
bir alanda depolanmal›, depo te-
mizli¤ine azami özen gösterilmeli-
dir. Bu gibi su aktivitesi düflük g›-
dalar ayn› zamanda nemli ortam-
larda çok kolay nem tutabilirler ve
yükselen nem niceli¤ine koflut ola-
rak üründe küflenme ve küf toksini
sentezi de bafl gösterebilmektedir.

Unlu mamuller sektöründe s›k-
l›kla karfl›lafl›lan sorun Bacillus
subtilis’in neden oldu¤u rop hasta-
l›¤›d›r. Temelde sorun bir bulaflma-
d›r. Bulaflman›n orijinal kayna¤›
toprak, özellikle uzun süre ekim ya-
p›lm›fl topraklard›r. Hastal›¤a ne-
den olan organizman›n bir çok çe-
flidi buradan tane üzerinde (özellik-
le tanenin kar›n girintisinde) de¤ir-
mene ve daha sonra da un ile f›r›na
tafl›nmaktad›r. Pratik olarak tüm
unlar›n rope organizmas›n› tafl›ma-
s› muhtemeldir. Yo¤un kontami-
nasyona maruz kalm›fl un f›r›nda
uygun koflullar alt›nda önemli bir
sorunun kayna¤› olabilece¤inden,
de¤irmende bulaflmay› mümkün
oldu¤u kadar uzaklaflt›rmak için ge-
rekli önlemler al›nmal›d›r. Ancak
bu¤day›n ö¤ütme öncesi temizlen-
mesi ne kadar iyi yap›l›rsa yap›ls›n,
sporlar una özellikle yüksek rand›-

manl› una ve düz k›rma ununa geç-
mektedir. Sporlar›n uygun koflullar
ve ortam bulunmad›¤› takdirde ge-
liflme, ço¤alma, büyüme ve hasta-
l›k oluflturmalar› mümkün olma-
makla beraber, bu ifllemin baflla-
mas› undaki spor miktar› ile de ilgi-
lidir. F›r›n, yo¤urma ve paçal maki-
neleri de bakteri sporlar› ile yo¤un
bir flekilde kontamine olabilmekte-
dir. Bulaflman›n f›r›n içinde tozda
ve havada her zaman mevcut oldu-
¤unu bilmek, kabul etmek gerek-
mektedir. Hamur art›klar›n›n maki-
nelerde, çatlaklarda ve f›r›n›n bir
köflesinde birikmesine izin verildi¤i
taktirde, bakteri geliflmesi için uy-
gun ortam koflullar› yarat›lm›fl ola-
cak ve hastal›k hamura ve depoda-
ki di¤er hammaddelere de yay›la-
cakt›r. Bayat ekmekler de bu hasta-
l›k için tehlikeli bir kaynak olup f›r›-
na geri döndürülmesi birçok salg›-
na neden olmufltur. Hastal›k yeter-
li nem ve s›cakl›k koflullar› nedeniy-
le bayat ekmekte kolayl›kla gelifl-
mekte ve kötü bir flekilde bulaflm›fl
bir ekmek çok fazla zarara neden
olabilmektedir. 

DDeeppoollaarr vvee DDeeppoollaammaa 
fifiaarrttllaarr››

G›da iflletmelerinde ve özellik-
le haz›r g›da üreten iflyerlerinde gir-
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disi yap›lan hammadde çok çeflitli
oldu¤undan de¤iflik s›cakl›k ve ba¤›l
nemdeki depolar dizayn edilmelidir.
Sebze ve meyveler (0-4°C), süt ve ürün-
leri (0-4°C), donmufl ürünler ve et ürün-
leri (–18°C), yumurta (0-4°C) ve kuru er-
zaklar (18–27°C) için ayr› ayr› depo veya
dolaplar›n olmas› önemli bir husustur.
Ürün çeflidine göre depolar›n›n ba¤›l
nemleri % 80–95 aras›nda de¤ifliklik
göstermektedir. Uygun depolama flart-
lar›n›n yerine getirilmemesi nedeniyle
hammaddede mikrobiyal geliflme mey-
dana gelebilir. Hammaddede geliflebi-
lecek olan patojenlerin hammaddenin
ifllendi¤i üretim bölümüne bulaflmas›
da di¤er bir tehlikedir. ‹flletmeye al›nan
hammadde Depo Kullanma Talimatlar›
ve Hammadde Depolama Prosedürleri
oluflturulup gerekli depolama kriterleri
belirlendikten sonra uygun depoya ilk
giren ilk ç›kar prensibine göre uygun eti-
ketleme sistemi yap›larak al›nmal›d›r.
Hammaddelerin depolara al›nmas› s›-
ras›nda ilgili kontrol eleman› iflleminin
do¤ru olarak gerçeklefltirilmesinden so-
rumludur. Çapraz bulaflmalar›n engel-
lenmesi için her ürün belirli bir depoda
depolanmal›d›r. Kalite kontrol eleman›
›s›lefller ve higrometreler vas›tas›yla pe-
riyodik olarak depolar›n s›cakl›¤›n› ve
ba¤›l nemini ilgili forma kaydeder, ge-
rekti¤inde düzeltici faaliyetleri uygular.
Ürünlere depodan bulaflman›n olma-
mas› için deponun sanitasyon uygula-
ma prosedürlerine uygun olarak temiz-
likleri yapt›r›l›p, etkinli¤i kontrol edilme-

lidir. Depolara hijyen bariyerleri koyul-
mal›d›r. Temizlik ile depo kontrol form-
lar› periyodik olarak departman yöneti-
cisi taraf›ndan gözden geçirilir.

HHaammmmaaddddee KKaabbuull

Besinlerin g›da içerisinde de-
polanmalar› kadar, iflletmeye al›n-
malar› aflamas› da oldukça önem
tafl›maktad›r. G›da hammaddeleri
güvenilir kaynaklardan, güvenlik
sertifikas› dahilinde al›nmal›d›r. Bu
noktada en büyük tehlikeler, sütü
çiftliklerden temin ederek iflleyen
küçük ölçekli mand›ralarda bafl
göstermektedir. Süt yap›s› itibariy-
le kolayca bozulabilen ve mikroor-
ganizmalar için oldukça uygun bir
besiyeri vazifesi yapabilecek özel-
likte bir kompozisyona sahiptir. ‹fl-
letmede kullan›lmak üzere girdisi
yap›lacak olan süt öncelikle güve-
nilir kaynaklardan temin edilmeli,
temininde so¤uk zincir kullan›lma-
l›, iflletmeye kabulünü takiben fil-
trasyona tabi tutularak temizlenip,
›s›sal ifllem uygulamas› ile pastörü-
zasyon gerçeklefltirilmelidir. Tüm
bu uygulamalar›n eksiksiz ve ard›-
fl›k olarak hem de çok k›sa süreler-
de gerçeklefltirilebilmesi ancak bü-
yük iflletmelerde söz konusu olabil-
mektedir.  Fakat gerekli düzenle-
meler ve yasal zorunluluklarla bir-
likte, üreticinin bilinçlendirilmesiy-
le bu uygulamalar›n daha küçük öl-
çekli iflletmelerde de eksiksiz ola-
rak hayata geçirilmesi mümkün
olacakt›r.

GG››ddaallaarr››nn ÇÇöözzüünnddüürrüüllmmeessii

S›kl›kla haz›r yemek hizmeti
veren iflletmelerde görülen g›da
güvenlik zaaflar›ndan birisi de don-
mufl g›dalar›n çözündürülmesi afla-
mas›d›r. Büyük stoklarla çal›fl›lan
ve talebe göre üretim yapan cate-
ring iflletmelerinde et gerek parça
gerekse karkas halinde sat›n al›na-
rak hemen kullan›lacaksa 0±1ºC’de
saklanmalar› sa¤lanmal›, uzun va-
dede kullan›lacaksa, önceden don-
durulup çözündürülmedi¤inden
emin olunduktan sonra -18 ºC’de
donmufl olarak muhafaza edilmele-
ri gerekmektedir. Üretim esnas›nda

donmufl ürünler çözündürülürken,
uygun olmayan koflullarda mikro-
organizma yüklerinde önemli dü-
zeyde art›fl meydana gelmektedir.
Çözündürme kesinlikle aç›kta, ban-
ko ve tezgah üzerinde, ortam s›cak-
l›¤›nda yap›lmamal›, üretim plan›
dahilinde, en az 1-2 gün önceden
çözündürülecek et veya karkas -18
ºC’deki depodan ç›kar›larak
0±1ºC’deki depolara çözündürül-
mek üzere al›nmal›d›r. Çözünene
dek bu depolarda tutulmal›d›r.

IIss››ll ‹‹flfllleemm

G›da güvenli¤i zaaflar›n›n s›kça
yafland›¤› bir baflka aflama g›dala-
r›n ›s›sal iflleme tabi tutulma afla-
malar›d›r. Özellikle haz›r yemek
sektöründe yemek piflirme aflama-
s›nda yemeklerin çi¤ kalmas›, çi¤
ürün kaynakl› muhtemel hastal›k
veya intoksikasyonlar sonucu kitle-
sel g›da zehirlenmelerinin meyda-
na gelebildi¤i bilinmektedir.

Piflirmede termal merkez s›-
cakl›¤›n›n yeterli seviyelere ulafl-
mamas› nedeniyle etkin bir piflirme
iflleminin sa¤lanmamas›, dolay›s›y-
la ürün bileflenlerinden bir veya da-
ha fazlas›n›n çi¤ kalmas› söz konu-
su olabilir. Üründe mikrobiyal ge-
liflmeler ve bozulmalar meydana
gelebilir. Yemek haz›rlama öncesi
piflmifl yemeklere eklenen garnitür-
lerin hafllanmas›nda yine termal
merkez s›cakl›¤›n›n istenilen de¤e-
re ulaflmamas› nedeniyle ürünün
çi¤ kalmas› ve çapraz bulaflmaya
yol açmas› mümkündür. Gerek ön
haz›rl›k aflamalar›nda gerekse piflir-
me aflamalar›nda gerçeklefltirilen
›s›sal ifllemlerde yemek reçetesi
uyar›nca gerekli olan s›cakl›k de¤e-
rine ulaflmay› sa¤layacak etkinlikte
bir ›s›sal ifllem uygulanmal›d›r. Çi¤
g›dan›n haz›rlanmas›nda kullan›lan
ekipman piflmifl ürünle temas etti-
rilmemeli ve çapraz bulaflma engel-
lenmelidir. Dondurulmufl g›dalar
uygun çözündürme koflullar› do¤-
rultusunda çözündürülmelidir.

DDiikkkkaatt EEddiillmmeessii GGeerreekkeenn 
DDii¤¤eerr HHuussuussllaarr

G›da iflletmelerinde bir baflka
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yayg›n sorun üretim sonras› ortaya
ç›kan at›klar›n giderilmesi, belirli
tekrar kullan›labilir at›klar›n sana-
yiye kazand›r›lmas›nda yaflanan
zorluklard›r. Bir süt ürünleri ifllet-
mesinin at›¤› olan ve bisküvi-pasta
sektöründe katk› maddesi olarak
kullan›lan peyniralt› suyu, g›da sa-
nayi için önemli bir at›kt›r. Bu gibi
at›klar sonras›nda tekrar üretimde
kullan›m olana¤›na sahip oldukla-
r›ndan temiz tanklarda uygun s›-
cakl›klarda sakland›ktan sonra ilgili
yerlere ulaflt›r›lmas› esast›r.

Tüm bu bahsi geçen konular›
belirli bir düzen içinde irdelemek
ve g›da güvenli¤ini sa¤lamak mak-
sad›yla gerekli güvenlik tedbirlerini
en organize bir flekilde almay› sa¤-
layacak ileri programlar›n iflletme
dahilinde kurulmas› ile g›da güven-
lik riskleri en aza indirilebilmekte-
dir. Günümüzde varl›¤› yasalarla da

zorunlu k›l›nm›fl olan HACCP siste-
minin yan› s›ra, özellikle d›fl sat›ma
konu olan ürünlerin üretimini ger-
çeklefltiren iflletmelerde BRC gibi
g›da güvenlik sistemlerinin hayata
geçirilmesi g›da güvenli¤i aç›s›n-
dan önemlidir. 

‹flletmede her ne kadar üstün
bir g›da güvenlik program› olursa
olsun, iflletme çal›flan› g›da güven-
li¤i hususunda gerekli bilgi seviye-
sine ulaflmam›fl ve gerekli e¤itimi
almam›flsa tüm bu tedbirlerin ye-
rinde ve zaman›nda al›nmas›nda
önemli zaaflar ortaya ç›kacakt›r. Bu
kapsamda, iflletme yönetimi ister
büyük isterse küçük ölçekli olsun,
çal›flan›na g›da güvenli¤i konusun-
da gerekli bilgiyi verip gerekli bilin-
ci afl›lamal› ve periyodik e¤itimler
ve seminerlerle bu konudaki yeni-
likler çal›flana aktar›larak bilinçlen-
mesi sa¤lanmal›d›r.  

KKaayynnaakkllaarr
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al›flma izni ifllemleri
05.06.2004 tarihine kadar
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan

yürütülürken 5179 say›l› Kanun’la
Bakanl›¤›m›z›n yetkisine verilmifl-
tir. Ancak, Dan›fltay ‹dari Dava Da-
ireleri Kurulunun verdi¤i karar ge-
re¤ince; 5 A¤ustos 2005 tarihinden
itibaren g›da sicili tutma ve g›da
üretim iflyerlerine çal›flma izni ver-
me yükümlülü¤ü;  belediye müca-
vir alan› içerisinde ilgili Belediye-

ler, mücavir alan d›fl›nda ‹l Özel
‹dare Müdürlükleri ve organize sa-
nayi bölgelerinde ise Organize Sa-
nayi Bölge Müdürlükleri taraf›ndan
yürütülmeye bafllanm›flt›.  5 A¤us-
tos 2005 tarihinden itibaren Bakan-
l›¤›m›zca sadece iflyerlerinin üret-
tikleri ürünlere üretim izni veril-
mekteydi.   

DDaann››flflttaayy SSeekkiizziinnccii DDaaiirree BBaaflfl--
kkaannll››¤¤››nn››nn 1111..1122..22000077 ttaarriihh vvee
22000077//66996666 ssaayy››ll›› rreedd kkaarraarr›› ggeerree¤¤iinn--

ccee;; 1188..0022..22000088 ttaarriihhiinnddeenn iittiibbaarreenn
gg››ddaa vvee gg››ddaa iillee tteemmaass eeddeenn mmaaddddee
vvee mmaallzzeemmeelleerrii üürreetteenn iiflfl yyeerrlleerriinniinn
ççaall››flflmmaa iizznnii vvee gg››ddaa ssiicciillii iiflfllleemmlleerrii
""GG››ddaa vvee GG››ddaa iillee TTeemmaass EEddeenn MMaadd--
ddee vvee MMaallzzeemmeelleerrii ÜÜrreetteenn ‹‹flflyyeerrlleerrii--
nniinn ÇÇaall››flflmmaa ‹‹zznnii vvee GG››ddaa SSiicciillii vvee
ÜÜrreettiimm ‹‹zznnii ‹‹flfllleemmlleerrii iillee SSoorruummlluu
YYöönneettiiccii ‹‹ssttiihhddaamm›› HHaakkkk››nnddaa YYöö--
nneettmmeelliikk"" hhüükküümmlleerrii kkaappssaamm››nnddaa
tteekkrraarr TTaarr››mm vvee KKööyyiiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤››--
mm››zzccaa yyüürrüüttüüllmmeeyyee bbaaflflllaannmm››flfltt››rr..

MMeevvzzuuaatt
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ÇÇaall››flflmmaa iizznnii vvee gg›› da sicili ifllemleri 
tteekkrraarr TTaarr››mm vvee KKööyyiiflfllleerrii Bakanl›¤›’n›n yetkisinde
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g› ddaa ssiicciillii iiflfllleemmlleerrii 
ri BBaakkaannll››¤¤››’’nn››nn yyeettkkiissiinnddee

ÇÇaall››flflmmaa ‹‹zznnii vvee 
GG››ddaa SSiicciillii ‹‹flfllleemmlleerrii

5179 say›l› G›dalar›n Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin
De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda Ka-
nun gere¤i; g›da maddeleri, g›da
katk› maddeleri ve g›da ile temasta
bulunan materyal ve ambalaj mad-
deleri üreten iflyerleri g›da siciline
kaydolmak, sicil numaras› ve imal
ettikleri ürünlerin bilefliminde bu-
lunan maddeleri tescil ettirerek
üretim izni almak zorundad›rlar.
G›da ve g›da ile temas eden madde
ve malzemeleri üreten ifl yerleri ça-
l›flma izni ve g›da sicili almadan fa-
aliyette bulunamazlar.

Çal›flma ‹zni ve G›da Sicili için
baflvuru yapan ifl yerleri; 27.08.2004
tarih ve 25566 say›l› Resmi Gazete
’de yay›mlanan G›da ve G›da ile Te-
mas Eden Madde ve Malzemeleri
Üreten ‹fl Yerlerinin Çal›flma ‹zni ve
G›da Sicili ve Üretim ‹zni ‹fllemleri
ile Sorumlu Yönetici ‹stihdam›
Hakk›nda Yönetmeli¤in 26. madde-
sinde belirtilen ve afla¤›da s›rala-
nan belgeleri iki nüsha dosya ha-
linde haz›rlayarak bulundu¤u yer-

deki ‹l Tar›m Müdürlü¤ü'nün ince-
lemesine sunar.   

‹fllemler, eksiksiz olan baflvuru
dosyas›n›n kabul tarihinden itiba-
ren en geç otuz gün içinde de¤er-
lendirilir. Söz konusu ifl yeri bu Yö-
netmelikte geçen asgarî teknik ve
hijyenik flartlara uygunluk aç›s›n-
dan görevlendirilen g›da kontrolö-

rü/g›da denetçisi taraf›ndan denet-
lenir. Uygun bulunan ifl yeri için
"Çal›flma ‹zni ve G›da Sicili Belgesi"
düzenlenerek, ifl yerine sicil numa-
ras› verilir ve sicil kayd› yap›l›r.
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ÇÇaall››flflmmaa ‹‹zznnii vvee GG››ddaa SSiicciillii BBaaflflvvuurruussuu

Çal›flma izni ve g›da sicili almak isteyenler afla¤›daki bilgi
ve belgelerle ‹l Tar›m Müdürlüklerine baflvururlar.

aa.. Dilekçe,

bb.. Ba¤l› oldu¤u meslek kuruluflundan üyelik veya faaliyet
belgesi,

cc.. fiirket ana sözleflmesinin yay›nland›¤› Ticaret Sicil Gaze-
tesi veya noter onayl› nüshas›,

dd.. ‹mza sirküleri sureti,

ee.. Gayris›hhî Müessese ruhsat› veya noter onayl› nüshas›,

ff.. Kapasite raporu,

gg.. Sorumlu yöneticinin noter onayl› sözleflmesi, diploma
örne¤i ve söz konusu ifl yerinde sorumlu yönetici olarak çal›flt›-
¤›na dair meslek odas›ndan alaca¤› belge (meslek odas› olma-
yanlardan istenmeyecektir)

KKaayynnaakkllaarr
11.. Bakanl›k Talimatlar› 
22.. http://www.kkgm.gov.tr/yonetme-

lik/sorumlu_yonetici.html  



emel Ceza Kanunlar›na
Uyum Amac›yla Çeflitli Ka-
nunlarda ve Di¤er Baz› Ka-

nunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun’la 5179 say›l› G›dalar›n
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenme-
sine Dair Kanun Hükmünde Karar-
namenin De¤ifltirilerek Kabulü
Hakk›nda Kanunun 29. ve 30 uncu
maddelerinde de¤ifliklik yap›lmak
suretiyle idari para cezalar› güncel-

lefltirilmifl ve Temel Ceza Kanunla-
r›na uyum sa¤lanm›flt›r. Yeni dü-
zenlemeyle mevzuata ayk›r›l›k du-
rumunda iflyerlerinde üretilen
ürünlere elkonularak mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine karar verile-
cektir.

5728 say›l› kanun’la 5179 say›l›
Kanun’un 29.  maddenin  (a) ve (›)
bentleri afla¤›daki flekilde yeniden
düzenlenmifl, (c) bendinde ise de-

¤ifliklik yap›lm›flt›r. Yeni düzenle-
meler flöyledir:

Türk Ceza Kanunu’nun “Bozul-
mufl veya de¤ifltirilmifl g›da veya
ilaçlar›n ticareti” bafll›kl› 186. mad-
desi; “(1) Kiflilerin hayat›n› ve sa¤l›-
¤›n› tehlikeye sokacak biçimde bo-
zulmufl, de¤ifltirilmifl her tür yeni-
lecek veya içilecek fleyleri veya ilâç-
lar› satan, tedarik eden, bulundu-
ran kimseye bir y›ldan befl y›la ka-
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2299.. mmaaddddeenniinn ddee¤¤iiflfliikklliikk yyaapp››llaann mmaaddddee mmeettnnii vvee yyaassaall yyaapptt››rr››mm››

((aa))

“4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil ifllemlerini yapt›rmadan üretime geçen veya bu
ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kiflilere bin Türk Liras› idarî para cezas› ve-
rilir ve iflletme üretimden men edilir. Ayr›ca, ürünlere elkonularak mülkiyetinin kamuya geçiril-
mesine karar verilir. Bu iflletmelerin, tescil ve izin ifllemleri yap›ld›ktan sonra üretim yapmala-
r›na izin verilir.

Üretim izni al›nmam›fl g›dalar›, bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri veya süre-
si dolmufl g›da maddeleri satan veya sat›fla arzeden gerçek veya tüzel kiflilere bin Türk Liras›
idarî para cezas› verilir. Ayr›ca, bu ürünlere elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ka-
rar verilir.

4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil ifllemlerini yapt›ran; ancak, asgarî teknik ve hijyenik
flartlar›n› muhafaza etmeden üretim yapan iflyerleri, durumlar›n› düzeltinceye kadar faaliyetten
men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve sahipleri gerçek veya tüzelkiflilere bin Türk Liras› ida-
rî para cezas› verilir. Ayr›ca, elkonulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar veri-
lir.  Bu iflletmelere, mevcut durumlar›n› düzelttikten sonra üretim yapma izni verilir. ‹lgili mer-
cilerce verilen otuz günlük süre içerisinde, eksikliklerini gidermeyen iflyerlerinin çal›flmaya esas
olan izinleri iptal edilir.”

((cc))

29. maddenin © bendinin 2. f›kras› da “Yöneticilik görevini gere¤i gibi yerine getirmeyen so-
rumlu yöneticiye, üçyüz Türk Liras› idarî para cezas› verilir. Eylemin tekrar› halinde idarî para
cezas› iki kat art›r›larak uygulan›r. ‹kinci defa tekrar› halinde ise, kifli alt› ay süreyle sorumlu yö-
neticilikten men edilir.”

((››))
5179 say›l› Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sa¤l›¤›n korunmas› ile ilgili yasaklar› ih-

lâl eden kifliler, Türk Ceza Kanunu’nun “Kamunun Sa¤l›¤›na Karfl› Suçlar” bafll›kl› bölümünde
yer alan hükümlere göre cezaland›r›l›r.

TTeemmeell cceezzaa kkaannuunnllaa r›na uyum amac›yla 
7700 kkaannuunnddaa ddee¤ifliklik yap›ld›



dar hapis ve binbeflyüz güne kadar
adlî para cezas› verilir. (2) Bu su-
çun, resmi izne dayal› olarak yürü-
tülen bir meslek ve sanat›n icras›
kapsam›nda ifllenmesi hâlinde, ve-
rilecek ceza üçte bir oran›nda art›r›-
l›r.”  hükümlerini içermektedir.

5728 say›l› Kanun’la ‹darî yapt›-
r›mlara karar verme yetkisi ise ; “ Bu
Kanunda yaz›l› olan idarî yapt›r›m-
lara karar vermeye, mahallî mülkî
amir yetkilidir.” fleklinde düzenlen-
mifltir. 5326 say›l› Kabahatler Ka-
nunu gere¤ince; Kabahatler karfl›l›-
¤›nda uygulanacak olan idarî yapt›-
r›mlar, idarî para cezas› ve idarî
tedbirlerden ibarettir. ‹darî tedbir-
ler ise, mülkiyetin kamuya geçiril-
mesi ve ilgili kanunlarda yer alan
di¤er tedbirlerdir.  

55117799 SSaayy››ll›› KKaannuunn 
GGeerree¤¤iinnccee UUyygguullaannmmaakkttaa 
OOllaann ‹‹ddaarrii YYaapptt››rr››mmllaarr

5179 say›l› Kanun gere¤ince
uygunsuzluk durumunda uygula-
nan idari yapt›r›mlar flunlard›r: 

‹dari Para Cezas›, 

Üretim Faaliyetinden Men,   

Üretim Faaliyetine Yeniden
‹zin Verme,  

Ürünün ‹mhas›, 

Cumhuriyet Savc›l›¤›na Suç
Duyurusunda Bulunma,  

Ürünün Yeddi Emine Al›nmas›,  

Ürünün, Piyasadan Toplat›l-
mas›,

Mevzuata ayk›r›l›k durumunda
iflyerlerinde üretilen ürünlere elko-
nularak mülkiyetinin kamuya geçi-
rilmesi,
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KKaayynnaakk
http://rega.basbakanlik.gov.tr

aa rr››nnaa uuyyuumm aammaacc››yyllaa 
dee¤¤iiflfliikklliikk yyaapp››lldd››

GG››ddaa,, YYeemm,, HHaayyvvaann
SSaa¤¤ll››¤¤›› vvee ZZaabb››ttaass››
KKaannuunnuu ddaa ddaahhiill 
ççeeflfliittllii kkaannuunnllaarrddaa

ddee¤¤iiflfliikklliikk yyaapp››llmmaass››nnaa
ddaaiirr 55772288 ssaayy››ll›› KKaannuunn,,

0088..0022..22000088 ttaarriihh vvee 
2266778811 ssaayy››ll›› RReessmmii

GGaazzeettee’’ddee 
yyaayy››mmllaannaarraakk 

yyüürrüürrllüü¤¤ee ggiirrddii..
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YYaayy››mmllaannaann MMeevvzzuuaatt AAdd››
RReessmmii GGaazzeetteenniinn

TTaarriihhii SSaayy››ss››

Tohumculuk Piyasas›nda Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik

29.03.2008 26831

Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve fiikayet Denetimi ‹çin Al›nacak Numunelerin Analizlerinin
Yapt›r›laca¤› Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarlar› ile Analiz Ücretleri Hakk›nda Tebli¤ (No:
2008/12)

22.03.2008 26824

Patates Si¤ili, Patates Kahverengi Çürüklü¤ü ve Domateste Bakteriyel Solgunluk Görülen Alanlarda
ve Güvenlik Kufla¤›nda Uygulanacak Destek Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/13)

19.03.2008 26821

Türk G›da Kodeksi G›da Maddelerinde Kurflun, Kadmiyum, Civa, ‹norganik Kalay, 3-
Monokloropropan 1,2-Diol ve Benzopiren Seviyelerinin Resmi Kontrolü ‹çin Numune Alma,
Numune Haz›rlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebli¤i (No: 2008/11)

15.03.2008 26817

Türk G›da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeflitleri Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤ (No:
2008/5)

05.03.2008 26807

Türk G›da Kodeksi Tahin Helvas› Tebli¤i (No: 2008/6) 05.03.2008 26807

Türk G›da Kodeksi G›da Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/7)

05.03.2008 26807

Türk G›da Kodeksi G›da Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin
Bileflenlerinin Migrasyon Testinde Kullan›lan G›da Benzerleri Listesi Tebli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/8)

05.03.2008 26807

Türk G›da Kodeksi Hayvansal Kökenli G›dalarda Veteriner ‹laçlar› Maksimum Kal›nt› Limitleri
Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/9)

05.03.2008 26807

Tar›msal Kurakl›k Yönetiminin Görevleri, Çal›flma Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmelik 02.03.2008 26804

Do¤ubayaz›t Gümrük Müdürlü¤ü ve ‹pekyolu Gümrük Müdürlü¤ünün Hayvan ve Hayvan
Maddelerinin ‹thalat ve ‹hracat›na Yetkilendirilmesi Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/4)

29.02.2008 26802

Tar›msal Üretime Yönelik Düflük Faizli Yat›r›m ve ‹flletme Kredisi Kulland›r›lmas›na ‹liflkin Uygulama
Esaslar› Tebli¤i (No: 2008/10)

19.02.2008 26792

‹thal ve ‹hraç Edilecek G›dalar›n Girifl ve Ç›k›fl Kap›lar›n›n Tespit ve ‹lan›na Dair Tebli¤’de De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/2)

06.02.2008 26779

Bal ‹thalat›nda Kontrol Belgesi Düzenlenirken Aranacak fiartlar ve ‹thalat Aflamas›ndaki Veteriner
Kontrolleri Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/3)

06.02.2008 26779

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Sat›lmas› ile Depolanmas› Hakk›nda Yönetmelikte
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

02.02.2008 26775

Tar›m Sigortalar› Havuzu Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik

24.01.2008 26766

Türk G›da Kodeksi Tuz Tebli¤i (No: 2007/53) 23.01.2008 26765

Türk G›da Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebli¤i (No: 2007/54) 23.01.2008 26765

T›bbi Sülük 2008 Y›l› ‹hraç Kotas›n›n Tahsisi Hakk›nda Tebli¤ (No: 2008/1) 19.01.2008 26761

Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 18.01.2008 26760

Yemeklik Tane Baklagil ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 17.01.2008 26759

Pancar Tohumlu¤u Sertifikasyonu ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 17.01.2008 26759

Patates Tohumlu¤u Sertifikasyonu ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 17.01.2008 26759

Tah›l Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 17.01.2008 26759

Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 17.01.2008 26759

Ya¤l›, Lifli, T›bbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 17.01.2008 26759

Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlamas› Yönetmeli¤i 17.01.2008 26759

Tohumculuk Piyasas›nda Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeli¤i 13.01.2008 26755

Tohumluk Sertifikasyon ‹fllemlerinde Yetki Devri Yönetmeli¤i 13.01.2008 26755

Bitki Çeflitlerinin Kay›t Alt›na Al›nmas› Yönetmeli¤i 13.01.2008 26755


