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BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
(Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürülüğü; İhracat Genel Müdürlüğü) 

 
Avustralya’ya ithal edilecek bazı gıda ürünleri ile ilgili standart, kontol ve ilaçlama alanlarında 

yapılan mevzuat ve uygulama değişikliklerine ilişkin son bilgiler aşağıda sunulmaktadır.  
 

BAL İTHALATINDA ANTİBİYOTİK KONTROLU 
 

Avustralya Karantina ve Kontrol İdaresi AQIS, 27 Nisan 2004 tarihi itibariyle, bal ithalatında  
nitrofuran  (antibiyotik) kalıntısı  olup olmadığının testini yapmaya başladı.  
 

Bilindiği üzere, Avustralya’nın da içerisinde yer aldığı pek çok gelişmiş ülkede, gıda üreten 
hayvanlarda  nitrofuran kullanımı yasaklanmış durumdadır.  Bunun sonucu olarak hazırlanan 
Avustralya Gıda Standartları Kodunda, hiç bir üründe  bu ilaç kalıntısının bulunmasına müsaade 
edilmemektedir. 
 

AQIS’ten yapılan açıklamaya gore, bal ile ilgili olarak uygulanmaya başlanan yukarıdaki test, 
mevcut durumda uygulanmakta olan pestisit kalıntısı testleri ile chloramphenicol testine ilave olarak 
yapılacak. AQIS, bu testi yaptırmak üzere, biri NSW eyaletinde (Sidney’i bünyesinde bulunduran 
eyalet) ve diğer  Victoria (Melbourn’u bünyesinde bulunduran eyalet) eyaletinde olmak üzere iki 
laboratuvar ile anlaşmış bulunmaktadır. 
 

Test  ile ilgili olarak, her bir lotu temsilen bir adet 100 gr’lık numune istenecek.  1 ppb (part per 
billion (mg/kg)) veya daha büyük oranda nitrofuran veya dört metabolitesinden (AOZ, AMOZ, AHD, 
SEM) biri çıkması durumunda test edilen bal lotu testten başarısız olacak.  
 
 “SEMICARBAZIDE” İSİMLİ KİMYASALIN KULLANIMI 2005 TARİHİNDEN İTİBAREN 

YASAKLANACAK  
 

Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standardları İdaresi FSANZ’ın 3 Mayıs 2004 tarihli  
açıklamasında, cam kavanozlarda ambalajlanmış bazı gıdalarda çok az miktarda semicarbazide isimli 
kimyasal madde tespit edildiği, ancak bu seviyedeki miktarın herhangi bir sağlık riski oluşturmadığı 
bildirildi.  
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Yapılan açıklamada, hayvanlar üzerinde yapılan sınırlı deneyler sonucunda, çok fazla maruz 
kalınması durumunda  sözkonusu kimyasalın  kansere yol açtığının ortaya çıktığı ifade edilerek, bazı 
gıdalarda bulunan küçük orandaki bu kimyasalın,  gıdaların ambalajlandığı cam kavanozların 
kapaklarında kullanılan plastik mühürleme contasından geçmiş olduğunun tahmin edildiği belirtildi. 
 

Açıklamada devamla, bu kapsamda, Avrupa Komisyonunun Ocak 2004 tarihinde yaptığı  bir 
açıklama ile kapak contası üreticilerinden, bu kimyasalın  kapak contalarında kullanımının Ekim 2005 
tarihine kadar durdurmalarını istemesine paralel olarak,  Avustralya Gıda ve Bakkaliye Konseyi’nin de 
bu mührü üreten üreticilerden, 2005 tarihine kadar bu kimyasalın kullanımının durdurulmasını istediği 
ifade edildi.  
 

Bununla birlikte, bu durumla ilgili olarak perakendeci ve tüketicilere hemen yapılması gereken 
bir işlem olduğu şeklinde bir tavsiyede bulunulmadığı ve bu ürünlerin tüketiminde bir sakınca 
olmadığının tavsiye edildiği ifade edildi.  
 

SOYA&İSTİRİDYE SOSU RİSKLİ SINIFTAN ÇIKARTILDI 
 

Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları İdaresi FSANZ, soya ve istiridye soslarının 
bundan böyle riskli ürünler sınıfından çıkartılarak aktif gözetime tabii ürünler sınıfında kontrole tabii 
tutulmasını kararlaştırdı.  
 

İLAÇLAMADA DEĞİŞİKLİK 
 

Dünya Ticaret Örgütü-Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Komisyonu’nun,  ahşap 
haşerelerinin uluslararası ticaret yoluyla yayılmasını önlemek için  yeni geliştirdiği “Uluslararası 
Ticarette Kullanılan Ahşap Paketleme Malzemelerinin Düzenlenmesine İlişkin Rehber” isimli 
standarda paralel olarak, Avustralya Karantina ve Kontrol İdaresi AQIS de ahşap ambalajların 
kontrolune ilişkin şartları değiştirmek üzere harekete geçti. AQIS’ten yapılan açıklamaya göre, yeni 
uygulamaya 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren geçilecek.    
 

Bilgilerine arz ederim.  
 
 
 

 
Hakkı KARABÖRKLÜ   

                        Ticaret Ataşesi 

 
D A Ğ I T I M 
-Ege ve diğer ihracatçı birlikleri 
-İl Sanayi ve Ticaret Odaları 
-Ataşeliğimiz kayıtlarında bulunan gıda ihracatçısı firmalarımız 


