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Gýda Katký Maddeleri ve Gýda Kontrolü

Gýda Katký Maddeleri

Günümüzde giderek gereksinimi artan ve

bu nedenle de hýzla geliþen gýda

teknolojisinde kullanýlan gýda katký maddeleri

toplum beslenmesi açýsýndan çok önemlidir. 

Gýdalarýn görünüm ve lezzetlerini

toplumun arzu ettiði duruma getirmek,

bozulmalarýný önleyerek daha uzun

saklanabilmelerini saðlamak amacý ile gýdalara

çeþitli kimyasal bileþikler katýlmasý düþünülmüþ

ve uygulamaya konulmuþtur. Tüketime

sunulmadan önce gýdalara bilinçli ve amaçlý

olarak eklenen bu maddelere gýda katký

maddeleri denir. Ancak; gýdalarýn besin

deðerini yükseltmek ya da hile amacýyla

gýdalara katýlan maddeler bu gruba girmezler.

Gýda katký maddelerinin kullanýlmasý ile

ilgili tarihsel geliþmeler incelendiðinde,

Milattan Önce (MÖ) 3000 yýllarýnda et

ürünlerini kürlemede tuzdan yararlanýldýðý,

MÖ 900 yýllarýnda ise tuz ve odun tütsüsünün

gýda saklama yöntemleri olarak kullanýldýklarý

görülmektedir. Ortaçaðda etlere koruyucu

amaçla tuz ve tütsünün yaný sýra katýlan

nitratýn etin rengini olumlu yönde deðiþtirmek

ve botulizmi önlemek amacýyla kullanýldýðý

bilinmektedir. MÖ 50’lerde baharatlardan

lezzet verici olarak yararlanýlmýþ, gýda boyalarý

ise günümüzden yaklaþýk 3.500 yýl kadar önce

Mýsýrlýlar tarafýndan renklendirici amaçla

kullanýlmýþlardýr. On dokuzuncu yüzyýlda; hýzlý

kentleþmenin paralelinde katký maddelerinin

kullanýmý, özellikle gýdalarý bozulmalara karþý

koruma amacýyla yaygýnlaþmýþ olup

günümüzde ise bu maddeler geliþen gýda

teknolojisinin vazgeçilmez bir parçasýný

oluþturmuþlardýr.

Katký maddeleri iþlevlerine göre 25'den

fazla gruba ayrýlýrlar. En önemli gruplar; renk

maddeleri, tat-koku maddeleri, koruyucu

maddeler, gýdanýn yapý ve görünüþünü

etkileyen maddeler, biyolojik deðeri artýrýcý

maddelerdir. 

Renk katký maddesi nedir?

Teknik olarak renk katký maddesi, bir

gýdaya, ilaca, kozmetik ürünlere ya da insan

vücuduna uygulandýðý ya da eklendiði zaman

renk açýða veren boya, pigment ya da
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maddelere denir. ABD'de kullanýlan tüm renk

katký maddelerinin ayarlanmasýndan FDA

sorumludur. Gýdalarda kullanýlmasýna izin

verilen tüm renk katký maddeleri

"belgelenebilir" ya da "belgelenmekten muaf"

olmak üzere sýnýflandýrýlýr. Belgelendirilebilen

renk katký maddeleri sentetik olup her grup

imalatçý ve FDA tarafýndan test edilir. 

Gýdalarda kullanýlmasýndan önceki bu

onaylanma sürecinde renk katký maddesinin

güvenilirliði (saðlýk açýsýndan), kalitesi,

dayanýklýlýk ve kararlýlýðý kontrol edilir.

Amerika’da belgelenmiþ dokuz renk katký

maddesi vardýr. Bir örnek FD&C Yellow No. 6

olup bu tahýllarda, fýrýn gýdalarýnda, aperatif

yiyeceklerde vb kullanýlýr. Belgelenmekten

muaf olan renk katký maddeleri sebzeler,

mineraller ya da hayvanlar ve tabii türevlerin

sentetik kopyalarý gibi doðal kaynaklardan

elde edilirler. Örneðin; karamel rengi ticari

olarak þeker ve diðer karbonhidratlarýn

ýsýtýlmasýyla sýký kontrol edilmiþ koþullarda elde

edilir ve soslar, salçalar, fýrýncýlýk ürünleri ve

diðer gýdalarda kullanýlýr. Renk katký

maddesinin belgelendirilebilir ya da

belgelendirmeden muaf olmasýnýn genel

anlamda onun güvenilirliði ile bir ilgisi yoktur.

Her iki tip renk katký maddesi de gýdalarda

kullanýmýna izin verilmeden önce ayný standart

sýký prosedürden geçer. Belgelendirilebilen

renk katký maddeleri diðerlerine göre daha

yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Çünkü bunlarýn

renklendirme yetenekleri daha iyidir. Bu

özelliklerinden dolayý da ayný etkiyi

göstermesine karþýn gýdalarýn içerisindeki

miktarlarý daha düþüktür. Ek olarak

belgelendirilebilen bu renk katký maddeleri

daha kararlý, tek düze renk saðlamada daha iyi

ve farklý renk ve tonlarý oluþtururken de daha

kolay karýþabilmektedir. Belgelendirilebilen

renk katký maddeleri genel olarak gýdalara

istenmeyen bir tat vermezler. Ancak þeker

pancarý ve yaban mersini gibi gýdalardan elde

edilen katký maddeleri istenmeyen etkilere

neden olabilirler. FDA tarafýndan onaylanmýþ

dokuz adet belgelendirilen renk katký

maddesinden sekizi gýda üretiminde

kullanýlmaktadýr. Gýdalarda kullanýlmasýna
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izin/verilen maksimum miktarlar da ayrýca

belirlenmiþtir. Çok aþýrý renk katký maddeleri

kullanýlmasý, hem gýdalarýn çekiciliðini

kaybettirmekte, hem de maliyetini

artýrmaktadýr.

Suda ve yaðda eriyen boyalar nedir?

Onaylanabilir renk katký maddeleri

gýdalarýn içinde "dyes" (suda çözünen boya

maddesi) ya da "lakes" (yaðda çözünen boya

maddesi) olarak bulunur. Dye'lar su içinde

çözünebilir, toz, granül, sývý ya da özel

amaçlara uygun diðer formlarda üretilebilir.

Bunlar içeceklerde, kuru karýþýmlarda,

fýrýnlanmýþ gýdalarda, þekerlemelerde, süt

ürünlerinde, ev hayvanlarý gýdalarýnda ve diðer

çeþitli gýdalarda kullanýlýr. Lake'ler dye'larýn

suda çözünmeyen formudur. Lake'ler

dye'lardan daha dayanýklýdýr ve sývý ve katý yað

içeren gýdalarýn renklendirmesinde ya da

dye'larýn çözünmesine yetecek derecede nem

içermeyen gýdalarda kullanýlmasý idealdir. Tipik

kullaným alanlarýndan bazýlarý; kaplanmýþ

tabletler, tatlý ve kek karýþýmlarý, sert

þekerlemeler ve sakýzlardýr.

Yað yerine kullanýlan maddeler nelerdir?

Yað yerine kullanýlan maddeler

karbonhidrat, protein ya da yað kökenli

olabilirler. Piyasaya sunulan ilk maddenin

temel içeriði karbonhidrattýr. Örneðin: Avicel;

bir selüloz jel, N-oil; bir dekstrindir. Yað yerine

kullanýlan bu maddeler günümüzde sandviç

gibi aperatif gýdalar, salata soslarý, soðuk

tatlýlar, fýrýncýlýk ürünleri (fýrýnlanmýþ gýdalar) ve

þekerlemeler gibi oldukça deðiþik gýda

türlerinde kullanýlmaktadýr. Protein kökenli yað

yerine kullanýlan maddeler 1990'larda

piyasaya sürülmüþtür.

Bunlardan iki tanesi GRAS "generally

recognized as safe" (genel olarak güvenilir

kabul edilen) olarak doðrulanmýþtýr. Birincisi

yumurta beyazýndan ya da süt ürünleri

kullanýlarak mikropartikül haline getirilmiþ

proteindir. Protein kaynaklý yað yerine

kullanýlan bu maddeler karbonhidrat

kaynaklýlara göre aðýzda daha güzel bir lezzet

býrakmaktadýr. Bununla birlikte kýzartma için

pek uygun deðildirler.

Gýda katký maddelerinin herhangi bir

gýdada kullanýlabilmesi için, bu maddelerin

gýda yasalarýnda onaylanmýþ olmasýna, pozitif

listede kullanýmlarý ile ilgili noktalarýn ve

miktarýnýn belirtilmiþ olmasýna dikkat

edilmelidir. 

Gýda Katký Maddeleri 

Gýdalara istenilerek katýlan maddeler olup,

bu maddelerin özellikler ve gýdalarda kullaným

sýnýrlarý dünyada uluslararasý düzeyde

araþtýrmalarla ele alýnan bir konudur. Bu

amaçla Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) ve Gýda

Tarým Örgütü’nün (FAO) oluþturduðu gýdalarla

ilgili komisyon (CAC) ve bu kuruluþun gýda

katký maddeleri ile alt komitesi olan Birleþik

Gýda Katký Uzman Komitesi (JECFA) katký

maddelerinin insan saðlýðý açýsýndan

güvenilirliði konusunda çalýþmalar yapmakta

ve belirli dozlarda kullanýmýnda sakýnca

olmadýðý belirlenen maddelerle ilgili listeler

hazýrlanmaktadýr. JECFA komisyonunda görev

alan tarafsýz uzmanlar gerçekleþtirdikleri uzun

süreli ve ayrýntýlý toksikolojik deðerlendirmeler

sonucunda, söz konusu katký maddesinin

deney hayvanlarýna zarar vermeyen dozunu

(NOEL) saptamaktadýr. Bu deðer, insanlar için

bir ömür boyu vücut aðýrlýðýnýn kilogramý

baþýna mg olarak alýndýðýnda, zararlý etki

yapmayacak doza (ADI) çevrilirken ise;

komisyon tarafýndan güvenlik faktörü olarak

kabul edilen olan 100 rakamýna

bölünmektedir. Bu verilere dayanarak

hazýrlanan listelere katkýnýn adý, deðeri ve bu

deðer esas alýnarak deðiþik gýdalarda izin

verilerek maksimum miktarlarý (ML)

belirtilmekte, sakýncalý olabilecek maddeler

(butter yellow, hidrojen peroksit, vb) liste dýþý

býrakýlmaktadýr.

CAC tarafýndan önerilen listeler Avrupa

Topluluðu (EC) tarafýndan da benimsenmiþ

olup, bu topluluðun da benzer listeleri vardýr.

Dünyadaki çeþitli ülkeler listeleri esas alarak,

kendi ülkelerinde kullanýmýna izin verilen katký

maddelerinin listelerini düzenlemektedirler.

Ülkemizde de kullanýmý uygun görülen gýda

maddeleri CAC ve EC tarafýndan oluþturulan

listelerden seçilmektedir.

Avrupa Birliði'nin belirttiði ve Birlik

ülkelerince kullanýmýna izin verilen katký

maddelerinin numaralarý önünde Avrupa

Birliði'ni temsil eden "E" harfi yer almaktadýr.

Bu kodlar Avrupa Birliði'nin bir alt komitesi

olan "Scientific Committee on Food"

tarafýndan belirlenmektedir. Güvenilir gýda

katký maddeleri listesinde yer alan tüm katkýlar

"E" kodunu taþýr ve toksikolojik açýdan

güvenilir katkýlardýr. “E” harfi saðlýk açýsýndan

tüketici için bir güvencedir. Sekiz binin

üzerinde gýda katký maddesi bulunmaktadýr.
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Bunlardan yalnýzca 350-400 tanesi "E"

numarasýna sahiptir. Gýda katký maddeleri gýda

etiketlerinde farklý biçimlerde belirtilebilirler.

Örneðin; monosodium glutamate'ýn (MSG)

numarasý E621'dir. Bir yiyecek monosodium

glutamate içeriyorsa, bu, aþaðýdaki ifadelerin

biri ile belirtilebilir:

"lezzet artýrýcý olarak monosodium

glutamate (E621) kullanýldý"

"lezzet artýrýcý olarak monosodium

glutamate kullanýldý"

"lezzet artýrýcý olarak E621 kullanýldý" 

“E” numarasý alan katký maddelerinin sayýsý

sürekli deðiþmektedir. Halen kullanýlmakta

iken zararlarý ortaya çýkanlar iptal edilmekte,

yeni katký maddeleri de eklenebilmektedir. 

Bundan baþka INS (The International

Numbering System) ya da CAS (Chemical

Abstract Service) numarasý gibi daha genel

numaralandýrma sistemleri de vardýr.

Hangi koþullarda katký kaddeleri insan

saðlýðýný tehdit eder? 

Kullanýlabilir gýda katký maddeleri listesinde

yer almýyorsa, belirlenen limitlerin üzerinde

kullanýlýyor ve ADI deðeri dikkate alýnmýyorsa, 

katký maddesi bazý bulaþlarý içeriyorsa,

eðitimsiz kiþilerce teknolojisine uygun

kullanýlmamasý ve kontrol mekanizmalarýnýn iyi

iþletilememesi durumunda tüketiciler, özellikle

risk gruplarý, risk altýndadýr. Kullanýmýna izin

verilen katký maddelerinin denetiminde

deðerlendirilmesi gereken en önemli iki

konudan birincisi bu maddelerin gýda

saflýðýnda olmalarý, diðeri ise gýdalarda izin

verilen sýnýrý aþmamalarýdýr. Bu denetim ise

ancak ülkede etkin bir kontrol sisteminin

kurulmasý ile gerçekleþebilir. Gerek katký

maddeleri kullanýmýnda, gerekse genel

anlamda gýda tüketiminde Toksikoloji biliminin

öncülerinden Paracelcus’un (1493-1541) "Her

madde toksindir, ancak toksin ile ilacý

birbirinden ayýran dozudur" sözü de

unutulmamalýdýr.

Gýda Kontrolü

Gýda kontrolünün amacý; üretimden

tüketime kadar olan tüm aþamalarýnda

gýdalarýn saðlýðýnýn korunmasý ve tüketime

saðlýklý gýdalarýn sunulmasýdýr. Gýda kontrol

hizmetinde birden fazla kuruluþun bulunmasý,

hizmetin etkinlik ve maliyetini olumsuz yönde

etkilemektedir. Bu durumu ortadan kaldýrmak

için bazý önlemler alýnmýþtýr. Gýda kontrolü için

halen yürürlükte olan hizmetler þöyledir: 

- Tüm dünya ülkelerinde olduðu gibi

ülkemizde de gýdaya iliþkin hizmetlerin tümü

devlet tarafýndan yürütülen temel bir

hizmettir. Ancak hizmetlerin niteliði için

yetkiler tek elde toplanmalýdýr.

- Her türlü gýda maddesinin üretimden

tüketime kadar olan aþamalarýnda gýdalarýn

saðlýk yönünden denetiminde Saðlýk Bakanlýðý

yetkilidir. Bu hizmetler Bakanlýk tarafýndan

hazýrlanan tüzük ve yönetmelikler ile

düzenlenmektedir.

- Basýn yayýn yolu ile yapýlacak gýdalarla ve

beslenmeyle ilgili her türlü reklamýn

denetiminden Saðlýk Bakanlýðý sorumlu ve

yetkilidir.

- Her türlü gýda maddesi ile toplumun

saðlýðýný ilgilendiren eþya ve malzemenin

saðlýk yönünden denetimine iliþkin hizmetleri

yürütmek üzere "Devlet Gýda Kontrol Ýdaresi"

adlý bir kurum kurulmuþtur.

Gýda kontrolü hizmetlerinin amacý ise

tüketicinin korunmasýdýr. Tüketicinin

korunmasý "Tüketici Haklarý" çerçevesinde

yapýlmaktadýr. Baþlýca tüketici haklarý þunlardýr:

- Tüketicinin saðlýklý gýdalarla beslenme hakký:

Gýdalarýn güvenle tüketilebilecek nitelikte

sunulmasýný saðlayacak gözetim ve denetim

örgütlerini kurmak ve gýda saðlýðý ile ilgili

mevzuat-standartlarý belirlemek, kontrol

hizmetlerini yürütmek devletin görevidir. 

- Tüketicinin bilgi edinme hakký: Tüketime

sunulan gýdalarýn ambalajlarýnda içerikleri açýk

ve doðru olarak belirtilmeli, tüketici gýdalarýn

içeriði hakkýnda bilgilendirilmelidir.

- Tüketicinin eðitilme ve bilinçlendirilme

hakký: Medya aracýlýðý ile gýda saðlýðý

konusunda eðitim yapýlmalýdýr.

- Tüketicinin haklarýný koruma hakký:

Tüketiciyi koruyan örgütler kurulmalý,

standartlar oluþturulmalý ve kontrol edilmelidir.
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