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GIDA ÜRET‹M‹ VE TÜKET‹M‹NDE ‹YOTLU TUZ
BULGAR‹STAN’DA ‹NCELEME GEZ‹S‹
1950 y›l›nda Bulgaristan nüfusunun yar›s›ndan fazlas› iyot yetersizli¤i bozukluklar›n›n (‹YB)
birinden veya ötekinden muzdarip durumdayd›. Aradan 50 y›l geçtikten sonra bugün ülkenin
çok yak›n bir gelecekte "‹YB’den ar›nm›ﬂ" statüsüne kavuﬂmas› beklenmektedir.
2005 y›l› Mart ay›nda Türkiye’den bir heyet, bu ülkede iyotlu tuz kullan›m› konusunda
daha fazla bilgi edinmek ve elde edilen baﬂar›dan Türkiye için anlaml› olabilecek dersler
ç›karmak üzere Bulgaristan’a 3 günlük bir inceleme gezisi yapt›. Heyette yer alanlar
aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Genel Müdürlü¤ü ve
Tar›m Bakanl›¤› Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü uzmanlar›n›n yan› s›ra UNICEF
Türkiye, Hacettepe Üniversitesi T›bbi Teknolojiler Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik
Bölümü’nden uzmanlarla G›da Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› bulunuyordu.
Giriﬂ
Bulgaristan’›n yüzölçümü 111,200km2, nüfusu
ise 8 milyondur. Bu nüfusun 1.2 milyonluk bir
bölümü baﬂkent Sofya’da yaﬂamaktad›r. 1989
y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin çözülmesinden
sonra ülke bir Cumhuriyet olarak yeniden
yap›land›r›lm›ﬂ, beﬂ y›lda bir yap›lan genel
seçimlerle seçilmiﬂ hükümetlerin görev yapt›¤›
bir düzene geçilmiﬂtir.
Bu de¤iﬂiklikler belirli bir dönem için ekonomi
üzerinde olumsuz etkiler yaratm›ﬂ, ülkedeki iﬂsiz
say›s› bir milyona ç›km›ﬂt›r. Ülkede yüksek
ö¤renim görmüﬂ çok say›da kiﬂinin Bat› Avrupa
ülkelerine göçmesiyle birlikte insan kaynaklar›nda bir erozyon yaﬂanm›ﬂ, 9 milyonluk ülkede
%11 oran›nda nüfus kayb› olmuﬂtur. Son 7-8 y›l
içinde ekonomik büyüme pozitif bir e¤ilim
sergilemiﬂtir ve halen hükümet gidenlerin geri
dönmesi için yo¤un çaba harcamaktad›r.

bir Halk Sa¤l›¤› Müfettiﬂli¤i bulunmaktad›r
ve bu müfettiﬂliklerde t›p, kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji, iktisat, hukuk ve biliﬂim gibi çeﬂitli bilim dallar›ndan kiﬂiler görev yapmaktad›r.

Türkiye’de ‹YB mücadele
program›n›n logosu

Daha önceleri yerel yönetimlerin denetiminde
bulunan bu il düzeyi örgütlenme 1994 y›l›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› (SB) denetimi alt›na al›nm›ﬂt›r. 2005 y›l›n›n hemen baﬂlar›nda ç›kart›lan
yeni sa¤l›k yasas› merkezi sisteme kal›c›l›k
getirmiﬂ, yetki alan›n› geniﬂletmiﬂ ve daha
fazla kalifiye personel çekmek amac›yla
müfettiﬂlerin ayl›klar›nda ve çal›ﬂma koﬂullar›nda birtak›m iyileﬂtirmelere yönelmiﬂtir.
‹YB ile ilgili konular Bulgaristan için hiç de
yeni de¤ildir. Sorunun endemik özellikler taﬂ›d›¤› da¤l›k yöreler ülkenin üçte birini oluﬂturmaktad›r. ‹YB’nin denetim alt›na al›nmas›na
yönelik ilk ulusal program 1954 y›l›nda
uygulamaya konmuﬂ ve bu program 15 y›l
uygulanarak önemli bir baﬂar› kazan›lm›ﬂt›r.

Bulgaristan 2007 y›l›nda AB üyesi olacakt›r.
Bundan birkaç y›l öncesine kadar sa¤l›k
hizmetleri devlet eliyle verilmekteydi. Bugün
ise bu hizmetler devlet bütçesi ile sa¤l›k sigortas› sistemi taraf›ndan ortaklaﬂa finanse edilmektedir. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n denetiminde 32
bin t›p personeli, 200 hastane ve 40 bin yatak
bulunmaktad›r. Nüfusa oranla ülkedeki hastane
say›s› görece yüksektir ve hastanelerdeki
teknolojik donan›m›n iyileﬂtirilmesiyle sistemi
daha da güçlendirme planlar› mevcuttur.
Sa¤l›k Bakan Yard›mc›lar›ndan biri ve heyetin
Bulgaristan’daki ev sahibi Dr Lyubomir
Koumanov halk sa¤l›¤›ndan sorumludur. Ulusal Halk Sa¤l›¤› Merkezi’nden Dr Koumanov
tüm ülkedeki 28 Halk Sa¤l›¤› Müfettiﬂli¤inden
oluﬂan bir a¤›n baﬂ›ndad›r. Ülkenin her ilinde

Ne var ki, bu programda sa¤lanan baﬂar›n›n
ard›ndan ‹YB’ye karﬂ› mücadele 70’lerle
birlikte SB’nin ana ilgi alanlar›ndan biri
olmaktan ç›km›ﬂt›r. Sonuçta, 1986 ile 1993
y›llar› aras›nda guatr oran› %23.3’e ulaﬂm›ﬂ,
bunun üzerine SB, UNICEF, DSÖ ve ‹yot
Yetersizli¤i Bozukluklar›n› Önleme Uluslararas›
Konseyi (ICCIDD) gibi kuruluﬂlara da dan›ﬂarak
yeni bir program baﬂlatm›ﬂt›r. Bu program
çerçevesinde iyotsuz sofra tuzu pazarlamas›
yasaklanm›ﬂ, eldeki bütün sofra tuzu stoklar›
iyotlanm›ﬂ, çocuklar›n yan› s›ra hamile ve
emzikli kad›nlara iyot takviyeleri yap›lm›ﬂt›r.
‹YB s›kl›¤›n› azaltmaya yönelik hedeflere
yaklaﬂ›k 10 y›ll›k bir zaman dilimi içinde
ulaﬂ›lm›ﬂt›r ve Bulgaristan k›sa bir süre sonra
“‹YB’den ar›nm›ﬂ” ülke statüsüne kavuﬂacakt›r.
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Mart 15: Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda toplant›;
Ulusal Halk Sa¤l›¤› Merkezi ile Sofya
Bölgesi Halk Sa¤l›¤› Müfettiﬂli¤i’ni ziyaret
SB’de yap›lan toplant›y› Dr Koumanov açm›ﬂt›r. Koumanov konuﬂmas›nda sa¤l›k konular›na özel at›fla bir ülke profili çizmiﬂ ve
Bulgaristan’da ‹YB’ye karﬂ› mücadeleyi
özetlemiﬂtir.

Unipek f›r›n›nda ekmeklik un
donan›m› — Türk yap›m›!

Dr Koumanov’un meslektaﬂ› ve SB’de Program Koordinatörü olan Dr Tzveta Timtcheva
taraf›ndan verilen bilgilere göre 1986 ile 1993
y›llar› aras›nda guatr oran›n›n %23.3’e ç›kmas›
ve yap›lan tahliller sonucunda idrarda litre
baﬂ›na 100µg’den az iyot bulundu¤u durumlar›n %90 gibi yüksek bir orana ulaﬂmas› üzerine hükümet potasyum iyodür (KIO3) kullan›larak tuzun iyotlanmas›n› zorunlu tutan bir program benimsemiﬂtir. ‹YB mücadele program›
ayr›ca ﬂu hususlar› da öngörmekteydi:

•

‹yotlu tuz, ekmeklik una
kat›lacak bir solüsyonun
ortaya ç›kmas› amac›yla
y›kan›yor

G›da maddeleri imalat›nda
kullan›lan tuzun iyot içeri¤i
Lacrima Süt Ürünleri
iﬂletmesinde kontrol ediliyor

Ulusal Halk Sa¤l›¤› Merkezi’nde bir
laboratuar kurulmas› ve bu laboratuar
arac›l›¤›yla bölgesel laboratuarlardan gelen
örneklerin incelenmesi dahil düzenli
çal›ﬂmalar ve araﬂt›rmalar yürütülmesi.

•

Bölge müfettiﬂliklerine sorunu izleme
talimat› verilmesi.

•

Tar›m, t›p ve istatistik gibi alanlarda faaliyet
gösteren kurumlar›n yöneticileri ve ilgili
bakanl›klar›n yard›mlar›yla ‹YB’nin önlenmesine yönelik bir ulusal komite
oluﬂturulmas›.

•

2000 y›l›nda, iyotlu sofra tuzunun taﬂ›mas›
gereken özellikleri belirten ve sofra tuzunun
üretilmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi,
ithali ve kontrolü ile ilgili iﬂlemleri özetleyen
bir talimat yay›nland›.

2004 y›l›na gelindi¤inde, Ulusal Merkez laboratuar›na iletilen idrar örneklerinin %90’›n›n belirlenen standartlara uygun oldu¤u görüldü.
UNICEF ile ABD Hastal›k Kontrol ve Önleme
Merkezleri (CDC) taraf›ndan sa¤lanan teknolojiyle donanm›ﬂ bu merkez, 3’ü Avrupa’da olmak
üzere bu alanda tüm dünyada mevcut 16
referans laboratuar›ndan biridir. Merkez, bütün
Balkan ülkelerinden gönderilen idrar örneklerini
analiz etmektedir. Ancak, g›da maddelerinde
iyot içeri¤i analizi yapmamaktad›r.

ve nüfusun di¤er kesimleri aras›nda da %22
idi. Ö¤renciler aras›ndaki oran 1998 y›l›nda
%28.6 olmakla birlikte, bu vakalar›n yaln›zca
%0.2’sinin düzey 2 veya bundan ileri oldu¤u
bildirilmiﬂtir.* 2003 y›l›nda yap›lan ve 810
haneyi kapsayan bir araﬂt›rmaya göre 7-11 yaﬂ
grubu çocuklar aras›nda guatr oran› endemik
yörelerde %14.3, di¤er yerlerde ise %4.8’dir.
‹drarda medyan iyot konsantrasyonu 198µg/l
olarak bulunmuﬂtur (140 ile 250 aras›nda
de¤iﬂme — 1994 y›l›nda bu de¤er 65µg/l idi).
Ayn› araﬂt›rmaya göre hamile kad›nlar›n
%8’inde tiroit bezi ﬂiﬂmesi görülmektedir ve
idrarda medyan iyot konsantrasyonu
165µg/l’dir (40-600). Örneklemi oluﬂturan
hanelerin %82.6’s›nda kullan›lan sofra tuzunun
iyot içeri¤i of 28 ile 55 mg/kg aras›nda
de¤iﬂiklik göstermektedir. Örneklemin yaln›zca
%4.2’lik bölümünde iyot içeri¤i 28mg/kg’nin
alt›ndad›r ve % 9.6’l›k bir bölümde de içerik
55mg/kg’den fazla bulunmuﬂtur. Bir baﬂka
araﬂt›rmaya göre de çocuklar›n %57’si ile ana
babalar›n %95’i tuzun niçin iyotland›¤›n›
bilmektedir.
Aﬂ›r› iyot al›m›n›n olas› sonuçlar›na iliﬂkin
sorular yöneltildi¤inde SB-‹YB teknik komite
baﬂkan› endokrinolog Profesör Bojan Lozanov
ﬂu yan›t› verdi: “Nüfusun %9.6’s›nda günlük
300µg üzerinde iyot al›m› oldu¤unu biliyoruz.
Bununla birlikte, program›n ilk y›llar›nda
Hashimoto hipertiroit oran›nda herhangi bir
de¤iﬂiklik gözlenmedi. Ek iyot uygulamas›
geniﬂ kitle ölçe¤inde yap›ld›¤›nda hipertiroit
vakalar› üç, hipotiroit vakalar› ise iki kat
artmaktad›r. Bu oran üç y›l içinde normale
inmektedir ve Bulgaristan’da program›n 50’li
y›llarda baﬂlat›lmas›ndan bu yana böyle bir
sorun gözlenmemiﬂtir. Eski Demokratik Alman
Cumhuriyeti’nde hipertiroit ve hipotiroit
vakalar› 1985 y›l›nda program ilk
baﬂlat›ld›¤›nda artarken 1993 y›l›nda normal
düzeylere inmiﬂtir.”
G›da maddeleri üretiminde iyotlu tuz kullan›m›n›n g›da kalitesini etkileyip etkilemedi¤i
sorusu gündeme getirildi¤inde Dr Snejana
Altankova buna “g›da maddelerinin kalitesiyle
ilgili sorunlar kullan›lan teknolojiye ba¤l›d›r”
yan›t›n› verdi.

* 0 düzeyi guatr belirtisi görülmüyor; düzey 1
tiroidin geniﬂlemesi genellikle belirgin de¤il;
düzey 2 boyun bölgesinde her pozisyonda

1995 y›l›nda guatr prevalans› ilkokul çocuklar›
aras›nda %21, hamile kad›nlar aras›nda %22
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geniﬂlemesi anlam›na gelmektedir.
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Mart 16: G›da Maddeleri Üreten ‹ﬂyerlerini
Ziyaret
Lacrima Süt Ürünleri
1954 y›l›nda kurulmuﬂ 2000 y›l›nda yeniden
donat›lm›ﬂt›r. ‹ﬂletme inek, koyun ve keçi sütünden beyaz peynir, çedar, krem peynir ve yo¤urt,
ayr›ca AB ülkelerine ihraç edilmek üzere gouda
gibi farkl› peynir çeﬂitleri üretmektedir. Bunlar›n
ve sipariﬂ üzerine üretilen permesan peynirin
yan› s›ra iﬂletme son dönemde deneysel amaçl›
mozarella üretiminde de bulunmuﬂtur.
Lacrima, herhangi bir kalite sorunuyla karﬂ›laﬂmaks›z›n son 15 y›ld›r ürünlerinde iyotlu tuz
kullanmaktad›r. Yöneticiler baﬂlarda iyodun
ürünlerde renk de¤iﬂimine yol açabilece¤i konusunda endiﬂeliydiler. Ancak bunun herhangi
bir sorun teﬂkil etmeyece¤ini k›sa sürede
gördüler. ‹ﬂletme, yerel olarak üretilen deniz
tuzu kullanmaktad›r. AB yönetmelikleri topaklaﬂman›n önlenmesi için sodyum tiosülfat veya
alüminyum silikat kullan›m›na izin verirken,
Lacrima iﬂletmesi FAO ile DSÖ Uzmanl›k Kurulu (JEFCA) ortak onay› do¤rultusunda ayn›
amaca yönelik olarak potasyum ferrosiyanid
(20g/kg) kullanmay› tercih etmektedir. Lacrima
ürünlerinin görünümü, tad› ve kokusu üzerine
yap›lan testlerde iyotlu tuzun olumsuz herhangi
bir etkisi olmad›¤›n› göstermiﬂtir.
Royal Konserv Turﬂu ‹malathanesi
Ad›ndan da anlaﬂ›labilece¤i gibi bu iﬂletme turﬂu ve reçel üretmektedir. Kullan›lan salatal›klar
sterilize ve sterilize olmayan biçimlerde
iﬂlenmektedir.
Salatal›klar, laktik asit düzeyi %1’e ulaﬂ›ncaya
kadar tuzlu suda 10-12 gün bekletilmektedir.
Bu iﬂlem salatal›klar› çocuklar›n da yiyebilece¤i
ölçüde yumuﬂatmaktad›r. Sterilize edilmemiﬂ
salatal›klar›n yumuﬂamas›n› önlemek için laktik
asit düzeyi %0.4-0.8’e ulaﬂt›¤›nda fermantasyon durdurulmakta ve ard›ndan mantara karﬂ›
koruyucu madde olarak potasyum sorbat veya
sodyum benzoat ilave edilmektedir.
Turﬂu malzemesi 70 dereceye kadar ›s›t›lan tuzlu suda sterilize edilmektedir. ﬁeker kat›lmamaktad›r. Sterilize turﬂu malzemesi içindeki
iyotlu tuz oran› %1.2, sterilize olmayanlarda ise
%2.5’tir. Sterilizasyon 96 derecede olmak üzere
2 kiloluk paketlerde k›sa aral›klarla 15 dakika,
680 graml›k paketlerde ise 8 dakika süreyle
uygulanmaktad›r.

Sterilize edilmemiﬂ turﬂu malzemesi söz konusu oldu¤unda, sebzelerdeki veya kullan›lan
koruyucu maddelerdeki nitrat nedeniyle ikinci
fermantasyondan sonra yumuﬂama ortaya
ç›kabilir; ancak, iyotlu tuzun kendisi ürünü bu
bak›mdan etkilememektedir. Royal Konserv
nitrat içeri¤ini s›n›rl› tutmak ve aﬂ›r› yumuﬂamay› önlemek için tek bir kaynak yerine farkl›
kaynaklar›n bileﬂiminden oluﬂan katk›
maddeleri kullanmaktad›r.
Mart 17: G›da Maddeleri Üreten ‹ﬂyerlerini
Ziyaret ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda Toplant›

Lacrima Süt Ürünleri
‹ﬂletmesinde üretilen
tereya¤› ve peynir çeﬂitleri

F›r›n 1 (Krapsi Holding)
Bu ziyaret s›ras›nda heyete Sofya Halk Sa¤l›¤›
Müfettiﬂli¤inden iki müfettiﬂ eﬂlik etmiﬂtir.
‹lk kez 1953 y›l›nda iﬂletmeye aç›lan f›r›n iki kez
elden geçirilmiﬂtir. Kullan›lan makineler eskimiﬂ
olmakla birlikte iﬂletme ﬂu s›ralarda AB standartlar›na uyum süreci içindedir ve yeni bir tesise geçilmesine yönelik planlar gündemdedir.
‹yotlu tuz, ekmek, kraker, francala ve tost ekme¤i yap›lacak hamura kat›lmaktad›r. ‹yotlu
tuz hamura, 4 metreküplük bir tank içinde
tuzun dinlendirilmesi sonucu elde edilen bir
solüsyon olarak kat›lmaktad›r.

Lacrima kendi filosuyla
çevredeki 100 ayr› yerden süt
topluyor

Bu iﬂlemde topaklaﬂmay› önlemek için magnezyum oksit (20g/kg) d›ﬂ›nda herhangi bir katk›
maddesi kat›lmayan tuz kullan›lmakta, potasyum iyodür içeri¤i ise her 1-2 ayda bir al›nan
örneklerle kontrol edilmektedir. Elde edilen
solüsyon istenmeyen çökeltilerin ayr›ﬂmas› için
ikinci bir tanka al›nmakta, bunun ard›ndan
sifonla bir üçüncü tanka aktar›lmaktad›r. Getiri
dakikada 10m3’tür. Solüsyondaki tuz konsantrasyonu ise %26’d›r. Haz›rlanan tuz boruyla
hamurun kar›ld›¤› bölüme aktar›lmaktad›r.
Hamur iki aﬂamada haz›rlanmaktad›r. ‹lk baﬂta
iyotlu tuz kat›lmamaktad›r. Yaln›zca un (%40),
maya ve sudan oluﬂan malzeme kabarma için
kaplara aktar›lmakta ve burada 4-6 saat
bekletilmektedir. Daha fazla un (%60),
gerekiyorsa daha fazla kabarmay› sa¤layacak
maddeler ve iyotlu tuz (%1) istenilen asitlilik
düzeyine ulaﬂ›ld›ktan sonra kat›lmaktad›r.

Royal Konserv’de turﬂu iyotlu
tuzla üretiliyor

Unipek F›r›nc›l›k
Unipek f›r›n› ziyaretçi heyet taraf›ndan özellikle
be¤enilen modern ve hijyen kurallar›na tam
uyan bir iﬂletmedir. Bu aile iﬂletmesi 1993
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y›l›nda Türkiye teknolojisiyle kurulmuﬂtur. Bir
g›da teknisyeni gözetiminde çal›ﬂan 70 kiﬂiyle
günde 15 ile 20 bin somun aras› ekmek
üretilmekte, bu ekmekler 200 ma¤aza ile
Unipek’in kendi 10 bayiine da¤›t›lmaktad›r.

Olineza

Ekmek piﬂerken veya turﬂu ve peynir üretimi
s›ras›nda tuzdaki iyodun kaybolmas› olas›l›¤›
konusunda Bulgaristan’da herhangi bir
araﬂt›rma yap›lmad›¤›ndan, ziyaret edilen
iﬂletmelerde üretilen ürünlerde iyotlu tuz
kullan›lmas›n›n yararlar› konusunda herhangi
bir ç›karsamada bulunmak mümkün de¤ildir.

Olineza mayonez, soslar, hardal, keçap, salça,
meze, turﬂu, bitkisel ya¤, reçel, dondurulmuﬂ
g›dalar m›s›r gevre¤i üretmektedir. 5 bölümden
oluﬂan iﬂletmede 400 iﬂçi ve 50 g›da uzman›
çal›ﬂmaktad›r. ‹ﬂletmede 2001 y›l›nda ISO 9001
kalite kontrol sistemine geçilmiﬂtir. ﬁirket 2004
y›l›nda Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar›
(HACCP) sistemini benimsemiﬂtir.

Bulgaristan’da tuz üreten yerli bir tek iﬂletme
vard›r (ve o da deniz tuzu üretmektedir). ‹ki
büyük firma Tunus, ‹srail, Rusya Federasyonu
ve Belarus gibi ülkelerden tuz ithal etmektedir.
Heyet, Türkiye’de tuz üreten 200’den fazla
firma oldu¤u gerçe¤inden hareketle bu
durumun Bulgaristan aç›s›ndan büyük bir
avantaj oluﬂturdu¤unu belirtmiﬂtir.

ﬁirket 1994 y›l›nda bu yana bütün ürünlerinde
iyotlu tuz kullanmaktad›r. Kullan›lan tuz, ‹srail
ve Tunus’tan ithal edilen belgeli tuzdur.
‹ﬂletme, 300 ton %30 daha ucuz oldu¤u için
sofra tuzu yerine imalat tuzu kullanmaya
baﬂlam›ﬂt›r. ‹ﬂletmeye her üç ayda bir al›nan
tuz teslimde kontrol ve analiz edilmektedir.

Bu avantajl› durumla birlikte, SB’nin ülkede
g›da üretiminde yeterince iyotlanm›ﬂ tuz kullan›lmas›n› sa¤lamadaki ve ‹YB gibi önemli bir
halk sa¤l›¤› sorununu önlemedeki kararl›l›¤›
heyet taraf›ndan taktirle karﬂ›lanm›ﬂt›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda Yap›lan De¤erlendirme

Tuzun her yerde iyotlanmas›na yönelik
UNICEF/DSÖ ilkesi — “‹YB mücadelesinde tuz
iyotlanmal›d›r” — do¤rultusunda Türkiye’de
de hem sofra tuzunun hem de g›da maddeleri
üretiminde kullan›lan tuzun iyotlanmas› gerekmektedir. Üretilen g›da maddelerinin yol açabilece¤i yan etkilerden kaç›nmak için sodyum
tiosülfat veya alüminyum silikat gibi katk›
maddelerinin kullan›lmamas› gerekmektedir.

F›r›nda 100 kilo una iyot içeri¤i 28-55µg olmak
üzere 1.2 ile 1.4kg aras› g›da tuzu kat›lmaktad›r.

G›da maddeleri üretiminde
kullan›lan tuza 28 ila 55µg
kadar potasyum iyodür
kat›l›yor

‹yotlu tuz kat›lm›ﬂ hamur
f›r›nlara sevk ediliyor

Türkiye’den gelen heyet Türkiye’deki ‹YB mücadelesi ve tuz iyotlama çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi
vermiﬂ ve bu alanda Bulgaristan örne¤inin
önemine iﬂaret etmiﬂtir. Ayr›ca, g›da maddeleri
üretiminde kullan›lan tuzun iyotlanmas›n›n
zorunlu tutulmas›n›n, Türkiye’de bundan
sonraki çal›ﬂmalar planlan›rken göz önüne
al›nacak önemli bir husus oldu¤u belirtilmiﬂtir.

‹yotlu tuz içeren piﬂmiﬂ
ekmekler Unipek f›r›n›nda
f›r›ndan ç›k›yor

minde kullan›lan teknolojilerde belirgin farkl›l›klar oldu¤u üzerinde görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.

Potasyum ferrosiyanidin topaklaﬂmay› önlemek
üzere tuzda zaman zaman kullan›lmas› konusuna de¤inildikten sonra SB yetkililerine yönetmeliklerde bu konuya iliﬂkin esneklikler bulunup bulunmad›¤› sorulmuﬂtur. Yan›t olarak,
katk› maddelerine iliﬂkin yönetmeliklerin AB
yönetmelikleri ile büyük ölçüde uyumlu oldu¤u,
geri kalanlarda da bu y›l içinde de¤iﬂiklik yap›laca¤› belirtilmiﬂtir. Türkiye’de g›da imalat› tuzunda kullan›lan ve ayr›ca Türk G›da Kodeksinin
katk› maddeleri bölümünde yer verilen sodyum
tiosülfat›n gerek Bulgaristan gererse AB
yönetmeliklerinde yer almad›¤› belirlenmiﬂtir.
‹yotlu tuzda topaklaﬂman›n önlenmesi için her
iki ülkede de katk› maddesi gerekli görülmedi¤i
ve f›r›nlarda iyotlu tuz kullan›m›n›n ileri teknoloji gerektirmedi¤i saptanm›ﬂt›r. Turﬂu üreti-

GIDA ÜRET‹M‹ VE TÜKET‹M‹NDE ‹YOTLU TUZ

Tavsiyeler

2005 y›ll›k çal›ﬂma plan›nda da belirtildi¤i gibi,
belirli say›daki pilot ilde ekmek iyotlu tuzla
üretilmeli, bunun ard›ndan iyot al›m›n›n
olumlu sonuçlar› kan›tland›ktan sonra
uygulama ülke çap›nda yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
‹zleme ise, idrardaki iyot düzeyi belirlenerek
yap›labilecektir.
Bulgaristan’da iyot kaynakl› hipotiroit vakalar›
say›s›nda art›ﬂ olmamas› tiroidi olanlarda
iyotsuz tuz kullan›lmamas› gibi gerçekler,
Türkiye’deki akademisyenlerin konuya iliﬂkin
görüﬂlerine karﬂ› tan›t›m-savunu araçlar›
olarak kullan›lmal›d›r.
‹yotlu tuzun yararlar› konusundaki duyarl›l›¤›
kamuoyunda art›rmak amac›yla yürütülen
enformasyon, e¤itim ve iletiﬂim etkinliklerine
h›z verilmelidir.
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