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Gıda Güvenliği

 İnsanların sağlıklı yaşaması için yeterli
miktarda gıda alabilmesi ve bu gıdaların
sağlık yönünden güvenli olması
gerekmektedir.

 FAO/WHO Codex Alimentarius Uzmanlar
Komisyonu tarafından gıda güvenliği “sağlıklı
ve kusursuz gıda üretimini sağlamak
amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza
ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara
uyulması ve önlemlerin alınması” şeklindedir.
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Gıda Güvenliği

 Üretici ve tüketici menfaatleriyle halk
sağlığının etkin bir biçimde korunması için
‘çiftlikten sofraya gıda güvenliği’
sağlanmalıdır.

 Avrupa Birliği gıda mevzuatının temel
hedefinde insan hayatı ve sağlığının yüksek
düzeyde korunması gelmektedir.

 Bu hedef aynı zamanda hayvan sağlığı ve
refahı, bitki sağlığı ve çevrenin korunmasını
da içermektedir.
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Gıda riskleri;

 fiziksel,
 mikrobiyolojik
 kimyasal riskler olarak sınıflandırılmaktadır.
 Gıdalardaki risklerden en önemlisinin

mikrobiyolojik riskler olduğu bilinmektedir.
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Gıda Güvenliği

 Gıdalarda mikrobiyolojik risklerden sonra
kimyasal riskler gelmekte olup, bunların
arasında ilk sırayı pestisitler almaktadır.

 Üzerinde durulan bir başka kimyasal kirlilik
ise gıdalardaki ağır metal
kontaminasyonudur.
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Gıda Güvenliğinde RSHMB’ nın Rolü

 Ülkemizde halk sağlığının korunmasına
yönelik bu risklerin değerlendirilmesi
amacıyla üretim, kontrol ve tanı ile ilgili temel
laboratuvar hizmetlerini yürütmek üzere 27
Mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı yasa
tasarısıyla

 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı ilk
ulusal referans laboratuvarı olan Refik
Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi kurulmuştur.

 Kurulduktan sonra gelişen ihtiyaçlar
karşısında 4 Ocak 1941 tarih ve 3959 sayılı
yasa ile görev, yetki ve sorumlulukları
yeniden belirlenmiştir.
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair
Kanun

 Halk Hıfzıssıhha şartlarını ıslâh ve inkişafına
ve her nevi hastalıklarla mücadeleye
yarayacak sıhhi ve fenni araştırmaları ve
incelemeleri yapmak,

 Gıda güvenliği ve beslenme müdürlüğü
 7 Hıfzıssıhha Enstitüsü laboratuvarında bu

hizmetler yürütülmüştür.
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Gıda Güvenliği

 07.11.1995 tarih ve 22456 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 4128 sayılı Kanun İle
Değişik 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi
ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname gereği gıdaların üretim ile ilgili
yetki, görev ve sorumlulukları Tarım ve
Köyişleri Bakanlığına yeni ismiyle Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
devredilmiştir
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Gıda Güvenliği

 Bugün ise 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununu kapsamında özel tıbbi amaçlı
gıdaların ve suların güvenliği için gereken
tüm analizler Başkanlığımızca yapılmaktadır.
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Gıda Güvenliği

 Bunun dışında gıda zehirlenmesi şüphesi ile
gelen gıdalar ile sular fiziksel, mikrobiyolojik,
toksikolojik ve ağır metal kontaminasyonu
yönünden incelenmektedir.

 Başkanlığımız tarafından yapılan analiz
parametrelerinde ulusal ve/veya uluslararası
yeterlilik testlerine katılım sağlanmakta ve test
sonuçlarının yeterliliği ortaya konulmaktadır.
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Gıda Analizi Örnekleri

 2010 yılında gıda numunelerinde melamin
varlığına dair ortaya atılan iddialar üzerine
Başkanlığımızda süt ürünleri, sütlü çikolatalar,
bebek mamaları ve özel tıbbi amaçlı gıda
numunelerinde melamin varlığı yönünden
inceleme yapılmıştır.

 İnceleme sonucunda bu numunelerin
melamin yönünden güvenli olduğu
belirlenmiştir.
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Gıda Analizi Örnekleri

 Yapılan başka bir çalışmada ise çevresel
faktörler ve beslenmenin etkileri çerçevesinde
anne sütünde kurşun, cıva ve kadmiyum gibi
toksik metallerin varlığı araştırılmış

 ve adı geçen toksik metaller açısından
analize alınan anne sütlerinin güvenli
oldukları görülmüştür.
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GIDA KAYNAKLI SALGIN  ÖRNEKLERİ

 Soya filizi kaynaklı EHEC O104:H4 salgını
 Helva kaynaklı Salmonella Typhimurium

salgını
 Tavuk döneri kaynaklı Salmonella enterica

salgını
 Kurutulmuş domates kaynaklı Hepatit A

salgını
 Fıstık ezmesi kaynaklı Salmonella enterica

salgını
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Bakanlıklar arası işbirliği

 Türk-Zoonet projesi
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının

hazırladığı yönetmelik taslağı
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ZOONOZLAR VE ZOONOTİK ETKENLER,
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE GIDA
KAYNAKLI SALGINLARIN İZLENMESİ
 A. İzlemede yer alacak zoonozlar ve

zoonotik etkenler
 — Brusellosis ve etkenleri
 — Kamplobakteriyosis ve etkenleri
 — Ekinokokkozis ve etkenleri
 — Listeriyosis ve etkenleri
 — Salmonellosis ve etkenleri
 — Trişinellozis ve etkenleri
 — Mycobacterium bovis kaynaklı tuberkülozis
 — Verotoksijenik Escherichia coli
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B. Epidemiyolojik duruma göre
izlenecek zoonoz ve zoonotik
etkenlerin listesi

 1. Viral zoonozlar
 — Calicivirüs
 — Hepatitis A virüsü
 — İnfluenza virüsü
 — Kuduz
 — Artropodlar yoluyla bulaşan virüsler
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2. Bakteriyel zoonozlar

 — Borreliosis ve etkenleri
 — Botulism ve etkenleri
 — Leptospirosis ve etkenleri
 — Psittacosis ve etkenleri
 — A maddesi dışındaki tuberkülozis
 — Vibriosis ve etkenleri
 — Yersiniosis ve etkenleri
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3. Parazit zoonozlar

 — Anisakiasis ve etkenleri
 — Kriptosporidiosis ve etkenleri
 — Sisticercosis ve etkenleri
 — Toksoplasmosis ve etkenleri
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24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun; 126 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu
tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu
olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa
edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri,
çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki
meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya
çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen
eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise
bu eğitimleri almaya mecburdurlar.

 Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve
işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.
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Hıfzıssıhha Kanununun;  126 ncı maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile
iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan
yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve
görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı
bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve
işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir
raporla hastalıklarının iyileştiği
belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen
iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar.

 Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene
bilgi vermekle yükümlüdür.”
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127 nci maddesi aşağıdaki şekilde
düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

 “Madde 127- 126 ncı maddede belirtilen iş
yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik
hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel
bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının
neler olduğuna, iyileşme hâlinin
belirlenmesine, hangi meslek ve sanat
erbabının 126 ncı madde kapsamında
olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık,
İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
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ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde
bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık
çıkması hâlinde doğacak hukukî
sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören
kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla
talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya
olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine
ve işletenlerine aittir.”
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