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ÖZET 
 
Dünyadaki su, hava, toprak gibi kaynaklar çeşitli sebeplerle kirlendikçe bitkisel ve hayvansal 
hammaddelerin ve dolayısıyla da gıdaların içerisindeki bulaşanlar ve bunların miktarları da 
artmaktadır. Diğer taraftan analiz yöntemlerindeki gelişmeler ve toksikolojik çalışmalardaki ilerlemeler, 
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek ve önceden bilinmeyen bulaşanların tespitini 
de kolaylaştırmaktadır. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması, beraberinde ticarete konu olan ürünlerin 
hangi özelliklere sahip olması gerektiği sorununu ortaya çıkarmıştır. Uluslararası anlaşmalarla 
kurulmuş ve pek çok dünya ülkesinin üye olduğu komisyonlar üretici ve tüketicinin eşit şartlarda 
korunmasını sağlamak adına standartlar oluşturmaktadırlar. Gıda konusunda bu tür standartlar 
hazırlayan en önemli kuruluş Codex Alimentarius Komisyonu olup ülkemizde de Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı bu komisyonun iletişim noktasıdır. Gıdalardaki bulaşan miktarı uluslararası 
ticarette uyulması gereken önemli bir kriter olup bu kriterlerin belirlendiği çalışmalar ülkemiz tarafından 
büyük bir hassasiyetle takip edilmekte ve ülkemiz menfaatleri en üst düzeyde korunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gıda bulaşanları, maksimum limit (ML), Türk Gıda Kodeksi – Bulaşanlar 
Yönetmeliği, Kodeks Alimentarius, fındık, kuru incir. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
While resources such as water, air, soil in the World are contaminated, contaminants and their 
amounts in raw materials originated from plant and animal and consequently in foods are increasing. 
On the other hand, because of developments and advances in analysis methods and toxicological 
studies, the detection of previously unknown contaminants that may cause adverse effects on human 
health are also enabling. Widely spreading of international trade, it should be accompanied by the 
question of what specifications of products traded revealed. In order to ensure the protection of 
producers and consumers on equal terms, commissions that are established by international treaties 
and have member of many world countries constitute the standards. The most important organization 
prepared this type of food standards is Codex Alimentarius Commission. And Ministry of Food 
Agriculture and Livestock Commission is contact point of the Commission in our country. The amount 
of contaminants in foods is an important criterion that is necessary ensure in international trade. 
Therefore, studies and meetings of setting these criteria are followed by our country with great 
precision and the interests of our country are protected at the highest level. 
 
Key Words: Food contaminants; maximum limit (ML); Turkish Food Codex on Contaminants; Codex 
Alimentarius; hazelnut; dried fig. 
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1. GİRİŞ 
 
Çevresel bulaşanlar tarım, madencilik, endüstriyel işlemler veya enerji üretimi gibi insanların 
aktiviteleri sonucunda gıdalara doğrudan veya dolaylı olarak bulaşabilirler. Gıdadaki çevresel kirliliğin 
insan sağlığını etkileyip etkilemeyeceği veya etkileyecekse nasıl etkileyeceği; bulaşanın toksisitesi, 
bulaşanın gıdadaki miktarı, kontamine gıdanın tüketim miktarı ve bu gıdayı tüketen kişinin fiziksel 
duyarlılığı (yaşlı, hasta ve çocuk olması) gibi faktörlere bağlı olarak değişir. 
 
Gıdalardaki çevresel bulaşanlar bir taraftan sağlık sorunlarına neden olurken diğer taratan gıdalarda 
yüksek oranda bulaşanın tespit edilmesi halinde o gıdanın imha edilmesini gerektirdiğinden önemli bir 
ekonomik kayba da yol açmaktadır. Bu nedenle; bulaşanların insan ve hayvanlarda hastalığa neden 
olmadan önce tespit edilebilmesi ve bu amaca yönelik çalışmaların yapılabilmesi için analiz 
yöntemlerinin belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bulaşının engellenmesinin tek yolu ağır metal 
gibi toksik maddelerin çevreye atılması engellenmeli ve toksik maddelerin çevreye salınımını 
sınırlayan yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Gıdalardaki çevresel kirlenmeler uzun süreli, düşük 
seviyeli bulaşanlar (ağır metal, dioksin ve PCB gibi) olan kalıcı kimyasalların çevreye dereceli olarak 
difüzyonu veya daha kısa süreli, yüksek seviyeli bulaşanlar (radyonükleotitler) olarak endüstriyel 
kazalar (nükleer santrallerdeki sızıntı) sonucunda veya atıklar ile gerçekleşebilir. 
 
Bir diğer bulaşan ise; bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi sırasında küfler tarafından oluşturulan ve önemli 
ekonomik kayıplara neden olan mikotoksinlerdir. 
 
 
 
 
2. ULUSAL MEVZUAT ve GIDA BULAŞANLARI 
 
2.1. Gıda Kodeksi Nedir? 
 
Gıda kodeksi, gıda ve gıda ile temas eden madde malzemelerin asgari teknik ve hijyen şartlarını 
belirleyen kurallar bütünüdür. Gıdaların, hammaddeden başlayarak, üretiminden son tüketiciye 
ulaşıncaya kadar tüm aşamalarını disipline eden normlardan oluşan çerçeve bir mevzuat sistemi olup, 
tüm gıdaların taşıması gereken hükümleri içermektedir. 
 
 
2.2. Gıda Mevzuatına Genel Bir Bakış 
 
Ülkemizde gıda ile ilgili ilk yasal düzenleme; 1930 yılında yayımlanan 1580 sayılı Belediye Yasası 
içindeki birkaç maddeden oluşmaktaydı. Daha sonra aynı yıl içinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Yasası’nda gıda ile ilgili hususlar biraz daha genişletilerek yer bulmuştur. Umumi Hıfzıssıhha 
Yasası’na dayanılarak; 1942 yılında Gıda Nizamnamesi daha sonra da 1952 yılında Gıda Maddeleri 
Tüzüğü çıkarılmıştır. Ülkemiz gıda mevzuatının uluslararası gıda mevzuatına uyumunu ve 
güncelleştirilmesini sağlamak amacıyla 1995 tarihinde Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlanmıştır.  Bu KHK ile gıda hizmetlerine 
dönük temel ve yapısal değişiklikler getirilmiş olup gıda hizmetlerindeki kargaşa kısmen önlenmiş, 
gıda üretimi yapan gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırma yetkisi ve tüm gıda denetim hizmetleri 
Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. Çerçeve niteliğindeki bu KHK’ye dayanılarak Sağlık Bakanlığı’nın 
koordinatörlüğünde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair Yönetmelik, İçilebilir Suların Üretimi Ambalajlanması Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında 
Yönetmelik, gibi yönetmelikler yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Daha sonra 5179 sayılı Gıdaların 
Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun; 2004 tarihinde yürürlüğe girerek Türk Gıda Kodeksi’nin Ulusal Gıda Kodeksi 
Komisyonu marifetince hazırlanması ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanıp denetlenmesi 
hükme bağlanmıştır. Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında Bakanlık yeniden yapılanmış ve 13 
Haziran 2010 tarihli ve 26710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı 
Gıda ve Yem Kanunu [1] konu ile ilgili yürürlükte olan en son yasal düzenlemedir. Bu Kanun’un 
yürütme yetkisi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aittir. 
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2.3. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 
 
Kanun’un yayımından sonra pek çok yönetmelik ve tebliğ ile birlikte 1997 tarihinde yürürlüğe giren 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği [2] de 29 Aralık 2011 tarihinde yenilenmiştir. Yenilenen Yönetmelikte 
yatay ve dikey mevzuat tanımlamaları yapılarak mevzuat sistematiği belirlenmiştir. Bu kapsamda dikey 
gıda kodeksi; belirli bir gıda grubu veya gıda ile temas eden madde veya malzeme için belirlenmiş 
özel kriterleri içeren gıda kodeksi olarak yatay gıda kodeksi ise; gıda katkı maddeleri, aroma vericiler 
ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç 
kalıntıları, numune alma, analiz metotları, etiketleme, mikrobiyolojik kriterler gibi tüm gıdalara ve gıda 
ile temas eden madde ve malzemelere uygulanacak olan kriterleri içeren gıda kodeksi olarak 
tanımlanmıştır. 
 
Yönetmelikte yapılan bu revizyonla eş zamanlı olarak daha önce tebliğ formatında düzenlenmiş olan 
yatay nitelikli tüm mevzuat da revize edilerek yönetmelik olarak yayımlanmıştır.   
 
 
2.4. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Yasal Dayanağı ve Hazırlanması 
 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin [3] yasal dayanağı; 5996 sayılı Kanu’nun 23 üncü maddesi Gıda 
Kodeksi başlığında yer alan “Bakanlık, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili 
asgarî teknik ve hijyen kriterleri, bitki koruma ürünü ve veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri, 
bulaşanları, numune alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama esasları ve analiz metotlarını 
belirleyen gıda kodeksini hazırlar ve yayımlar. … Bakanlık gıda kodeksini hazırlamak üzere Ulusal 
Gıda Kodeks Komisyonu oluşturur. Komisyonun üye seçimi, görev süresi, alt komisyon oluşturulması, 
Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu ve alt komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlık 
yetkilidir” hükmüdür. 
 
Bu hüküm ile gıda kodeksi hazırlama yetkisi Bakanlıkça oluşturulacak Ulusal Gıda Kodeks 
Komisyonu’na (UGKK) verilmiştir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin 
uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir” hükmüne 
dayanılarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği’nde [4] komisyonun çalışma usul ve 
esaslarına ilişkin detaylar yer almaktadır. 
 
 
2.5. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Amacı 
 

 Güvenli ve kaliteli gıdanın tüketime sunulmasının sağlanması, 

 Tüketicinin aldığı gıda hakkında doğru bilgilendirilmesi ve 

 Üreticinin de gelişmesi, çağın gerektirdiği üretimi yapabilmesine olanak tanıyarak, iç pazarda 
ve dış pazarda rekabet şansının arttırılmasıdır. 

 
 
 
 
3. ULUSLARARASI MEVZUAT ve GIDA BULAŞANLARI 
 
Kodeks Alimentarius Komisyonu (CAC); 1960'larda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) 
ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortaklaşa kurulan ve merkezi Roma’da olan Birleşmiş 
Milletlere bağlı bir kuruluştur. Bugün dünya nüfusunun %99’unu kapsayan ve 182 ülke ile bir 
organizasyon (Avrupa Birliği)’nun üye olduğu bu komisyonun görevi; uluslararası gıda standartları, 
kılavuzlar ve uygulama kodları sayesinde uluslararası ticarette güvenli, kaliteli doğru ve tarafsız gıda 
ticaretini sağlamaktır. Kuruluşun bu amaçla hazırladığı "Kodeks Alimentarius Standartları" tüm dünya 
ülkeleri için güvenli gıda üretiminde referans dokümanlardır. Bu standartlar ayrıca bilimsel ve bağımsız 
risk değerlendirmeye dayandıkları için tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşımına da yardımcı olur [5].  
 
Dünya Ticaret Örgütü üye ülkeleri bazen daha sıkı kurallar getirerek ticareti engel koymak isteyebilirler 
işte bu tür anlaşmazlıklarda gıda ile ilgili düzenlemeler için CAC standartları bilimsel önlemler alarak 
anlaşmazlıkları çözme noktasında yardımcı olur. 

http://www.itd.org/issues/codex-e.pdf
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Bu Komisyona üye ülkelerin yanı sıra çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları da 
gözlemci statüsünde toplantılara katılabilmektedir. 
 
Gıda standartlarının hazırlanması aşamasında Kodeks Alimentarius Komisyonuna bağlı birçok alt 
komite görev almaktadır. Alt komiteler genellikle yılda bir kez toplanır. Komisyon ise dönüşümlü olarak 
bir yıl Roma’da FAO başkanlığında, diğer yıl Cenevre’de WHO başkanlığında olmak üzere yılda bir 
kez toplanır. Komisyon ve alt komite toplantılarına her bir ülkenin görevlendirdiği uzmanlar ulusal 
delegasyon olarak katılım sağlarlar. Delegasyonlarda sektör temsilcileri, tüketici organizasyonları, 
üniversiteler ve enstitülerden de katılımcı yer alabilir. Komisyonda üyesi bulunmayan ülkeler, 
uluslararası resmi organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri de gözlemci olarak toplantılara katılım 
sağlayabilirler. Gözlemci olarak katılım sağlayan delegelerin oy hakkı olmamalarına rağmen son karar 
aşaması haricinde diğer tüm aşamalarda hazırlanan taslak standart hakkında görüşlerini beyan 
edebilirler.  Bu toplantılara daha önceden belirlenen çeşitli ülkeler ev sahipliği yapmaktadır. 
 
Türkiye 01 Ekim 1963 yılında CAC’a üye olmuştur. CAC toplantılarında ülkemizi Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı temsil etmekte olup, kodeks irtibat noktası Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’dür. 
 
Kodeks Alimentarius – Gıda Bulaşanlar Komitesi; gıda bulaşanları ile ilgili standart, kılavuz ve 
uygulama pratiklerini hazırlamakta görevli komite olup ev sahibi ülke Hollanda’dır. Bu Komitenin 2010 
yılındaki toplantısına eş-başkan olarak Türkiye ev sahipliği yapmıştır. 
 
 
 
 
4. GIDA BULAŞAN TANIMI, KAPSAMI VE BELİRLENMESİ 
 
Bulaşan; gıdaya kasten ilave edilmeyen ancak gıdanın birincil üretim aşaması dahil üretimi, imalatı, 
işlenmesi, hazırlanması, işleme tabi tutulması, ambalajlanması, paketlenmesi, nakliyesi veya 
muhafazası ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunan hayvan tüyü, böcek parçası gibi yabancı 
maddeler hariç olmak üzere her tür maddeyi ifade eder [6]. 
 
 
4.1. Kodeks Alimentarius Yaklaşımı 
 
Kodeks Alimentarius – Gıda Bulaşanlar Komitesi; Codex General Standard for Contaminants and 
Toxins in Food and Feed (CODEX STAN 193-1995) dokümanında da tanımladığı şekilde aşağıdaki 
gıda bulaşanları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bilimsel gelişmeler ışığında listeye yeni bulaşanlar 
ilave edilmektedir.  
 
Mikotoksinler 

 

 Toplam Aflatoksin  

 Aflatoksin M1 

 Okratoksin A  

 Patulin 
 
Ağır Metaller 

 

 Arsenik 

 Kadmiyum 

 Kurşun 

 Civa 

 Metilciva 

 Kalay 
 
Radyonükleotitler 
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Diğerleri 
 

 Akrilonitril 

 Kloropropanol 

 Melamin 

 Vinilklorit monomerleri 
 
Diğer taraftan; gıda ve yemlerde insan sağlığı riski oluşturmayıp sadece kalite kriteri olarak kabul 
edilen bakır gibi bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, botulinum toksini veya 
stafilokokal enterotoksinler gibi bakteriyal toksinler ve işlem yardımcıları kalıntıları; gıda bulaşanı 
kapsamında değerlendirilmemektedir. Pek çok tarım ürününde İyi Tarım Uygulamaları kullanılsa bile 
küfler tarafından üretilen mikotoksinler veya kabuklu su ürünlerinde algler tarafından oluşturulan 
fikotoksinler gıda bulaşanları kapsamında değerlendirilirken patatesteki fitotoksin gibi bazı bitkilerde 
doğal olarak oluşan toksinler Kodeks Alimentarius tarafından genellikle gıda bulaşanları standardı 
kapsamında değerlendirilmemektedir.   
 
Maksimum Limit (ML); bulaşanın gıdada bulunmasına izin verilen maksimum konsantrasyonu olarak 
tanımlanmaktadır. 
 
Bulaşanın gıdadaki miktarı; İyi tarım Uygulamaları (GAP) veya İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 
kullanılarak ulaşılabilen en düşük seviye (ALARA) prensibiyle elde edilen değer olmalıdır. 
 
Bulaşmayı önlemek veya azaltmak amacıyla; 
 

 Çevresel kirlilik azaltılarak gıdanın bulaşması önlenmelidir. 

 Gıdanın üretimi, işlenmesi, hazırlanması, paketlenmesi, taşınması veya depolanması 
aşamalarında doğru teknolojik kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. 

 Yıkama, ayıklama gibi sadece fiziksel işlemlerle dekontaminasyon yapılmalı ve bulaşan içeren 
gıdanın piyasaya arz edilmesi önlenmelidir. 

 
Bulaşmanın engellenmesi veya azaltılması için alınacak yasal tedbirlerin etkisini izleme, takip 
programları ve daha spesifik araştırma programları belirler. 
 
ML belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınır. 
 

 Söz konusu bulaşanın, insan sağlığı için önemli bir riske sahip olması ve uluslararası ticarette 
soruna sebep olduğu biliniyor veya öngörülüyor olması gerekir. 

 Bulaşan riskine sahip gıdanın çok miktarda tüketiliyor olması gerekir. 

 ALARA prensibi ve toksikolojik çalışmalar sonucunda belirlenen ML, tüketicide sağlık riskine 
neden olduğu bilinmelidir. 

 ML, farklı ülkelerden ve farklı kaynaklardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda 
belirlenmelidir. Ancak ürün belli bir bölgede yetişiyor ve bulaşma şekli açıkça biliniyorsa sınırlı 
sayıda veri kullanılabilir. 

 Bulaşanın yer aldığı tüm ürün grupları için bulaşan miktarı biliniyorsa o ürün grubu içindeki 
belli bir gıda için de ekstrapolasyon yöntemleri kullanılarak ML belirlenebilir. 

 ML, her bir partideki temsili numuneye uygulanır. Numune alma metodu; ihtiyaç duyulması 
halinde belirlenir. 

 ML, analiz metotlarının tespit edebileceği en düşük limitin altında olmamalıdır. 

 Analiz edilen bulaşan ve ML’in uygulanacağı gıda doğru bir şekilde tanımlanmalı ve eğer 
varsa önemli metabolitler de bu tanımın içinde yer almalıdır. Genel olarak ML, o üründen 
üretilen ürünler (işlenmiş ürünler) için değil riskli olan birincil ürünün yaş ağırlığı üzerinden 
belirlenir. Ancak gerekli görülmesi halinde ML, kuru ağırlık veya yağ ağırlığı üzerinden de 
belirlenir. İşlenmiş ürünler için ML’in kullanımı kılavuzlarla açıklanabilir ve uygun bir işleme 
faktörü kullanımı sağlanabilir.  
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4.2. Ülkemiz Yaklaşımı 
 
Bulaşanların kontrolü ve izlenmesi insan sağlığını korumada önemli bir rol oynamaktadır. Bu husus 
ülkemizde 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi 
Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu bölümü 39 uncu maddesi birinci fıkrasında hükme bağlanmıştır 
[7]. Buna göre; gıda ve yem işletmecisi izlenebilirliği sağlamak amacıyla, 
 

a) Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya yemin, gıda veya 
yeme ilave edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibinin 
yapılabilmesi için bir sistem oluşturmak ve talep halinde bu bilgileri Bakanlığa sunmak, 

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

c) Piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi sağlamaya yönelik olarak, gıda ve yem 
mevzuatına uygun olmak koşulu ile partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret veya numara 
ve diğer bilgileri içerecek şekilde etiketlemek, 

d) Yılda en az bir kez izlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin sağlıklı çalıştığını kontrol 
etmek ve kayıt altına almak zorundadır. 

 
Bulaşanlar ile ilgili hususlar ise; Türk Gıda Kodeksi – Bulaşanlar Yönetmeliğinde [8] yer almaktadır. Bu 
yönetmelik Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumludur. 
 
 
4.3. Avrupa Birliği Yaklaşımı 
 
Avrupa Birliği’nde 8 Şubat 1993 yılında yayımlanan 315/93/EEC sayılı yönetmelik [9] çerçeve 
Yönetmelik olup gıda bulaşanı; Codex Alimentarius’un tanımına benzer şekilde tanımlanmıştır. Diğer 
taraftan gıda bulaşanları ile ilgili ML’ler ise 19 Aralık 2006 tarihli ve 1881/2006/EC sayılı Yönetmelik 
[10] ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında; nitrat, mikotoksinler (aflatoksin, okratoksin A, 
patulin, deoksinivalenol, zearalenon, fumonisin), ağır metaller (kurşun, kadmiyum, civa, kalay), 3-
monokloropropan-1,2diol, dioksinler ve PCB’ler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar yer almaktadır. 
 
 
4.4. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)’nın Yaklaşımı 
 
Amerika Birleşik Devletlerinde de benzer bulaşan tanımı kullanılmakla birlikte bulaşan kapsamında 
farklı bir sınıflandırma kullanılmaktadır. Buna göre bulaşanlar; kimyasal bulaşanlar (akrilamid, 
benzene, bisfenol A, dioksinler ve PCBler, etil karbamat, furan, melamin, perklorat ve 
radyonükleotitler), doğal toksinler (mikrobiyal) ve metaller (arsenik, kurşun ve civa) olmak üzere üç 
ana başlıkta toplanmıştır.  
 
 
 
 
5. ULUSLARARASI MEVZUAT ÇALIŞMALARINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ 
 
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 1994 yılında kurulmasının ardından yürürlüğe giren Sanitary and 
Phytosanitary Measures (SPS) ve The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) gibi 
uluslararası anlaşmalarda gıda ile ilgili anlaşmazlıklarda Codex Alimentarius standartlarının referans 
olarak alınması hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, üye ülkeler alacakları SPS önlemlerini; insan, 
hayvan ve bitki sağlığına ait risk değerlendirmesi sonucunda uluslararası standart, kılavuz ve 
tavsiyelere dayandırmak zorundadırlar. SPS anlaşmasının EK-A (3)üncü maddesine göre; Codex 
Alimentarius’un gıda katkı maddeleri, veteriner ilaçları, ve pestisit kalıntıları, bulaşanlar, numune alma 
ve analiz metotları ve hijyen komite çalışmaları sonucunda karara bağlanıp yayımlanan standartlara 
uluslararası ticarette tüm üye ülkeler uymak zorundadır. 
 
Bu nedenle dünya ticaretinde önemli yere sahip fındık ve kuru incir gibi tarımsal ürünlerimizde 
oluşması engellenemeyen mikotoksinler için ML çalışmaları ülkemiz başkanlığında gerçekleştirilerek 
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standart haline getirilmiştir. Fındık için 2004 yılında başlatılan çalışma 2008 yılında, incir için de 2010 
yılında başlatılan çalışma 2012 yılında ülkemizin önerdiği limitler, standart haline getirilmiştir.  
 
Kodeks Alimentarius – Gıda Bulaşanlar Komitesi çalışma prensibi içerisinde, öncelikle söz konusu 
ürünün uluslararası ticarette sahip olduğu değer ve yaşanan ticari sorunlar proje olarak komiteye 
sunulur. Burada verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve sunulması üye ülkelerden gelen her 
türlü itiraza hazırlıklı olunması gerekir. Tarımsal ürünlerde mikotoksin oluşumu istenmeyen ancak 
önüne de geçilemeyen bir gerçek olduğundan tüm aşamalarda (ürün x mikotoksin) kombinasyonu için 
toksikolojik çalışmalar Codex Alimentarius’un risk değerlendirme otoritesi olan JECFA tarafından 
yapılır ve raporlanır. JECFA tarafından risk değerlendirmesi yapılmamış olan hiçbir ürün için ML 
çalışması başlatılamaz. Ancak JECFA 3, 5 veya 10 yıllık İyi Tarım Uygulaması sonucunda üretilen 
ürünlerde o bulaşan için elde edilen değerler üzerinden risk değerlendirmesi yapar. Bu nedenle de o 
ürün için Code of Practice (CoP) olarak adlandırılan ve İyi Tarım Uygulamalarını içeren dokümanın da 
aynı komitede çalışılıp standart haline getirilmiş olması gerekir. Diğer önemli bir basamak ise; üretici 
ve tüketici riskinin yarı-yarı paylaşıldığı numune alma metodunun belirlenmesidir. Buna göre 
oluşturulan istatistiksel çalışma sonucunda ML belirlenir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bulaşanlar; bitki veya hayvan sağlığını korumak adına kullanılan pestisit veya veteriner ilaçlarından 
farklı olarak ürünün yetişmesinden başlayarak soframıza gelene kadar geçen her aşamada bulaşması 
olası maddelerdir. Bu kaynakların tespiti yapılarak öncelikle bulaşmanın önlenmesi veya daha sonra 
mümkünse azaltılması sağlanmalıdır. Bu da GAP ve GMP kullanımı ile mümkündür. Birincil üretim 
aşamasında hava, su ve topraktan gelebilecek her türlü bulaşan eğer insan sağlığı için risk teşkil 
edecekse o bulaşan için ML çalışmalarının başlatılması gerekir. Bu çalışmaların başlatılması için var 
olan bulaşanların resmi otorite tarafından kontrolü, var olması öngörülen bulaşanların ise izlenmesi ile 
olur. Bu izleme sonucunda insan sağlığı için riskli hale gelen bulaşanlar için yukarıda bahsedilen 
çalışmaların tamamlanmasından sonra mevzuata ML ilave edilerek o bulaşanların da kontrol 
planlarına dahil edilmesi ve ML aşan gıdaların da imha edilmesi gerekir.   
 
Uluslararası çalışmalarda söz sahibi olmak bilimsel doküman ve toplantıların düzenli olarak takip 
edilmesi ve ülkesel verilerin en iyi şekilde analiz edilmesiyle mümkündür. Üretici olmayan ülkelerin 
insan sağlığını korumak adına oldukça sıkı önlemlerle bulaşan değerlerini neredeyse sıfıra indirgeme 
talepleri dünya ticaretinde teknik engel kategorisinde değerlendirildiği gibi bu uygulama hem bilimsel 
risk değerlendirme çalışmalarını hem de toksikolojik çalışmaları yok saymak anlamını taşır. Bu 
nedenle üretici ülkelerin uluslararası toplantılara sunulmak üzere bilimsel dokümanları hazırlayarak 
çalışmaları başlatması; dünya ticaretinin kolaylaştırılması ve insan sağlığının korunması amacıyla 
doğru bir adım olmaktadır. 
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