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BİLİMSEL GÖRÜŞ 

Bertholletia excelsa Bonpl.’nin Tohum Kısmının Gıdalarda Kullanımının 

Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Bilimsel Görüş1 

 Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu 

 

ÖZET 

Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından, “Bitki Listesi”ne 

eklenmesi kapsamında, Bertholletia excelsa Bonpl.’nin tohum kısmının güvenilirlik 

değerlendirmesinin güncel bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; B. 

excelsa tohumlarının yüksek oranda selenyum içerdiği, selenyum içeriğinin bitkinin yetiştiği 

bölgeye bağlı olarak da değişkenlik göstermesi sebebiyle zehirlenme vakalarına sebebiyet 

verdiği, diğer taraftan bazı tohumların içeriğinde yüksek oranda radyum ve baryum tespit 

edilmiş olması,  bitkinin selenyum kaynağı olarak kullanılması durumunda sağlığa zararlı 

durumların ortaya çıkacağı bilgisine ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan, Bertholletia excelsa’nin tohum kısmı kullanımının 2 ülkede pozitif 

olduğu ve 21 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan 

ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste 

bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır. 

Bu listelerin hiç birinde de Bertholletia excelsa bitkisi yer almamaktadır.  

Yukarıda özetlenen sebeplerle, Bertholletia excelsa’nin tohum kısmının Bitki 

Listesi’ne negatif (N) olarak eklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
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ANAHTAR KELİMELER 

Bertholletia excelsa Bonpl., tohum, bitki listesi. 

 
1 24/08/2020 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan değerlendirmelere istinaden hazırlanmış ve 24/08/2020 

tarihli toplantıda kabul edilmiştir. 14/10/2021 tarihinde ilgi tarafların değerlendirmesi için görüşe açılmış, bu 

kapsamda komisyona sunulan bilimsel literatürler ve son yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alınarak yeniden 

gözden geçirilmiş ve 17/12/2021 tarihli toplantıda kabul edilmiştir.  
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KONUNUN GEÇMİŞİ 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2005 yılında kurulan Bitki Değerlendirme 

Komisyonu’nun, Almanya, İngiltere, İtalya ve Belçika’da uygulamada olan bitki listelerini 

gözden geçirerek oluşturduğu ilk “Bitki Listesi” 31/01/2006 tarihinde yayımlanmıştır. Söz 

konusu bitki listesinde zaman içinde gelen talepler doğrultusunda çeşitli güncellemeler 

yapılmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 

yeniden yapılanmasının ardından 2012 yılında, gıdalarda kullanılabilecek bitkiler ve bitkisel 

preparatların güvenilirlik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Gıda Olarak 

Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu kurulmuştur.  

Bakanlığın, 2006 - 2012 yılları arasında gerçekleştirdiği Bitki Listesine ilişkin 

uygulamalar sırasında, liste ile ilgili bazı değişiklik ihtiyaçları ortaya çıkmış ve ayrıca çeşitli 

taraflardan gelen talepler olmuştur. Bunun üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,  Gıda 

Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından Bitki Listesinin yeniden gözden 

geçirilmesini, listede yer alan bitkilerin güvenilirlik değerlendirmesinin güncel bilimsel 

çalışmalar ışığında tekrar yapılmasını ve yapılan değerlendirmeye göre bitkilerin listedeki 

durumunun güncellenmesini talep etmiştir.  

Bitki Listesinde yer almayan bitkilerden biri olan Bertholletia excelsa'nın tohum kısmı 

ilk yayımlanan listede yer almamıştır. Daha sonra yapılan bir başvuru üzerine 02/05/2019 

tarihinde değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

 

 

GÖREV TANIMI 

Bitki Listesine Bertholletia excelsa tohum kısmının eklenmesi amacıyla, bitki 

tohumunun güvenilirlik değerlendirmesinin güncel bilimsel çalışmalar ışığında 

değerlendirilmesi ve bitkinin listedeki durumunun belirlenmesi.    
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DEĞERLENDİRME 

1. Bitkinin Tanımlanması  

Familyası: Lecythidaceae 

Bilimsel (Latince) adı: Bertholletia excelsa Bonpl. 

Sinonimleri: Bertholletia nobilis Miers. (The Plant List, 2020). 

Türkçe adı: Brezilya fındığı, Brezilya cevizi 

İngilizce adı: Brasil nuts 

Kullanılan kısımları: Tohum 

Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli: 

Bitkinin olgun tohumlarının yağı kullanılmaktadır. Yağ elde edildikten sonra kalan 

posa ise kek ve kahvaltılık gevreklere ilave edilerek kullanılmaktadır. 

2. Bitkinin Tohum Kısmının Kimyasal Yapısı  

Genel olarak Brezilya fındığı, yüksek yağ ve protein içeriğine sahiptir (Cardoso ve 

ark., 2017). Proteinler, özellikle sistein (% 8) ve metiyonin (% 18) gibi kükürt içeren amino 

asitler olmak üzere glutamin, glutamik asit ve arginin gibi amino asitler açısından oldukça 

zengindir (Umysová et al., 2009; Yang, 2009). Kimyasal yapısında bulunan yüksek oranda 

tekli doymamış yağ asitleri (MUFA), çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) ve düşük doymuş 

yağ asitleri (SFA) nedeniyle sağlık açısından yararlı kabul edilmektedir. Tohum yağı esas 

olarak palmitik, oleik, linoleik ve alfa linolenik asitleri ve düşük miktarda miristik, stearik asit 

ve fitosterol içerir (Umysová et al., 2009; Yang, 2009). Alfa-linolenik asit (omega-3 yağ 

asidi) toplam yağ asitlerinin % 7’sini oluşturur. PUFA içeriği bakımından Brezilya fındığı, 

gıda olarak kullanılan diğer yağlı tohumlar ile karşılaştırıldığında -ceviz dışında- oldukça 

benzerdir (Colpo ve ark., 2013). 

Brezilya fındığı 100g’ında ~2928 kJ (700 kcal/100 g) enerji içeriği ile diğer fındıklara 

göre daha düşük karbonhidrat içeriğine sahiptir. Lif içeriği bakımından ceviz ile benzer 

olmasına (sırasıyla 7.7 g/100 g ve 7.2 g/100 g) karşın, bu değer badem (11.5 g/100 g) ve 

Antep fıstığı (13.1 g /100 g) ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür (Cardoso ve ark., 2017). 

Brezilya fındığı gıda olarak kullanılan diğer tohumlar arasında bilinen en zengin 

selenyum içeriğine sahiptir. Bir Brezilya fındığı 400 μg’a kadar selenyum içerirken diğer 

fındıklarda bu değer  <1 μg civarındadır (Cominetti ve ark., 2012). Brezilya fındığı içeriğinde 

bulunan selenyum miktarının bitkinin yetiştiği bölgeye göre değişiklik gösterdiğine dair 

bulgular vardır (Silva Junior ve ark., 2017). Selenyum biyolojik fonksiyonlarını; örneğin 

memelilerde glutatyon peroksidazlar (GPx), tioredoksin redüktazlar (TR), iyodotronronin 

deiodinazlar (IDI) ve selenofosfat sentaron (SPS) gibi selenoproteinlerle gösterir. 

Selenoproteinlerin üçte biri reaktif oksidatifleri nötralize ederek antioksidan aktivitesi de 

göstermektedir (Cominetti ve ark., 2012). Bilimsel çalışmalar brezilya fındığının kimyasal 
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yapısında selenyuma ek olarak baryum ve radyum gibi elementlerinde var olduğuna 

göstermektedir. Bu durumun bitkinin güçlü kök sisteminin topraktan radyum ve baryumu 

yoğun bir şekilde ekstrakte etmesinden kaynakladığı ifade edilmektedir (Gonçalves ve ark., 

2009; Thomson, 2011).  

3. Bitkinin Tohum Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler 

Gıdalarda kullanımı  

Brezilya fındığının beslenme yararları gıda endüstrisinin dikkatini çekmiştir. Sanayi, 

bu fındıkların, selenyum ve antioksidanların içeriğini arttırmayı amaçladığı çeşitli yiyecek 

ürünlerinde, örneğin kahvaltı gevreklerinde, ekmeklerde ve keklerde kullanımını 

arttırmaktadır. Brezilya fındığı bakımından zenginleştirilmiş gıdaların düzenli tüketimi, 

selenyum eksikliğini azaltmak, antioksidanlar ve doymamış yağ asitlerin alımını arttırmak 

için bir alternatiftir (Cardoso et al., 2017).  

Brezilya fındığı okul çağındaki 129 çocuğun yiyeceklerine haftada üç gün 15-30 g (3-

6 adet) ilave edilmiş selenyumun fazlasıyla alımına ve plazma, eritrositler, idrar, saç ve 

tırnaklarda selenyum seviyelerinin yükselmesine neden olmuştur. Ancak, herhangi bir selenoz 

semptomuna neden olmadığı bildirilmiştir (Martens ve ark., 2015). 

Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı  

Brezilya fındığının iltihaplanma, oksidatif stres belirteçleri ve aterojenik riski 

azaltmada etkili olduğunu ve böylelikle hemodiyaliz (HD) hastalarında antioksidan 

savunmasını arttırdığını göstermektedir. Sonuçlar, selenyum kaynağı olarak Brezilya 

fıstığının HD hastalarında antienflamatuar ve antioksidan bir madde olarak önemli bir rol 

oynayabileceği ileri sürülmektedir (Stockler-pinto ve ark., 2015). 

Brezilya fındığının obez yetişkinlerin lipit profilini düzelttiği ve total kolesterol, LDL-

C ve okside LDL-C düşürdüğü bildirilmiştir (Maranhão ve ark., 2011). 

Brezilya fındığının yalnız ve yeşil çay ekstresi kapsülü ile kombine olarak etkilerinin 

incelediği bir çalışmada 6 hafta süre ile günlük 6 adet (48 μg Se eşdeğer) verilen deneklerde 

plazma selenyum seviyesinin düzelmesi ile selenoproteinlerin rektal gen ekspresyonu artması, 

β-katenin rektal gen ekspresyonun azaldığı görülmüştür. Kombinasyonun tek başına fındığa 

ya da tek başına yeşil çay ekstresine üstünlüğü görülmüştür (Hu ve ark., 2016). 

15 gün süre ile 45 g/gün brezilya fındığı verilen normolipidemik kişilerde plazma 

selenyum düzeylerinin yükseldiği görülmüş ancak herhangi bir toksisite belirtilmemiştir. 

Ölçülen HDL parametrelerindeki tek değişiklik, ateroskleroza karşı koruyucu bir mekanizma 

olabilen, lipoprotein tarafından kolesterol ester alımındaki artış olduğu görülmüştür (Strunz 

ve ark., 2008; Issues and Studies, 2017). 
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4. Bitkinin Tohum Kısmının Etkileri ile İlgili Bilgiler  

 Selenyum, immün sistemin düzenlenmesi, ağır metal ve ksenobiyotik kimyasalların 

detoksifikasyonu, tiroid hormonların regülasyonu gibi bazı farklı fizyolojik reaksiyonlara 

yardımcı olan antioksidan özelliğe sahip temel bir elementtir (Vinceti ve ark., 2014). 

Brezilya fındığı, yüksek selenyum içeriğine sahiptir.  Bunun yanında kimyasal yapısında 

yüksek oranda protein, lif ve biyoaktif bileşikler içerir. Özellikle fenolik bileşikler, steroller 

ve tokoferoller ve yağ asitleri bakımından zengindir (Maranhão ve ark., 2011). 

 Brezilya fındığı, antienflamatuar ve antioksidan sistemlerinin modülasyonu ve kronik 

hastalık riskinin azaltılması gibi sağlık konularıyla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, 

Brezilya fındığı alımının lipit profil modülasyonu üzerindeki rolü yeterince açıklanmamıştır. 

Brezilya fındığı üzerine farklı popülasyonlarla veya karşılaştırmaları da içeren farklı 

protokoller kullanılarak çalışmalar yapılmıştır (Strunz ve ark, 2008). 

5. Bitkinin Tohum Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler   

Beklendiği gibi Brezilya fıstığı tüketimi, plazma selenyum konsantrasyonunu belirgin 

şekilde artırmıştır. Bazı çalışmalar plazma selenyum ve HDL kolesterol arasında pozitif bir 

ilişki bulmuştur. 

2008 yılında yapılan bir çalışmada günde 45 gram yaklaşık 11 adet Brezilya fındığı 15 

günlük sürelik bir periyotta verilen sağlıklı kişilerde elde edilen selenyumun plazma 

seviyeleri, 208 ± 55 μg/L bulunmuştur. Bu değer beslenme için önerilen selenyum 

konsantrasyonların üzerinde (53-161 μg/L) bir değerdir. Ancak, çalışmada elde edilen yüksek 

selenyum seviyelerine rağmen Brezilya fındığı herhangi bir Se toksisitesine sebep olmamıştır 

(Strunz ve ark, 2008). Selenyum toksikasyonunun endemik selenoz alanlarında uzun süreli ve 

yüksek miktarlarda tüketimine bağlı olarak plazma değerinin 1000 μg/L'den daha yüksek 

konsantrasyonlara ulaştığında görüldüğü bildirilmiştir (Hu ve ark., 2016). 

6. Bitkinin Tohum Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler 

 2010 yılında ABD de destekleyici gıda olarak satılan sıvı bir üründe yanlışlıkla 

etikette belirtilen Se miktarının 200 katı daha fazla Se içerdiği ancak kullananların 

zehirlenmesi ile fark edilen bir olay rapor edilmiştir. 10 eyalette tespit edilen 201 vakanın 

1’i hastaneye yatırılmıştır. Tüketilen ortalama tahmini selenyum dozu 41749 µg/gün 

olarak tespit edilmiştir (diyet ile önerilen 55 µg/gün). Sık bildirilen semptomlar arasında 

ishal (%78), yorgunluk (%75), saç dökülmesi (%72), eklem ağrısı (%70), tırnak renk 

değişikliği veya kırılganlığı (%61) ve bulantı (%58) vardı. 90 gün veya daha uzun süren 

semptomlar arasında tırnak rengi değişikliği ve kaybı (%52), yorgunluk (%35) ve saç 

dökülmesi (%29) olduğu bildirilmektedir. Sekiz hastanın ortalama serum selenyum 

konsantrasyonu 751 µg/L (referans aralığı 125 µg/L) bulunmuş. Ortalama ilk idrar 7 

hastanın selenyum konsantrasyonu ilk idrarda ortalama 166 µg/24 saat bulunmuştur 

(referans aralığı 55 µg/24 saat) (Macfarquhar ve ark., 2010).  

 



                                                 [Bertholletia excelsa Bonpl.’nin tohum kısmının güvenilirliği] 
 

GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2021 

 
7 

Subakut toksisite  

Subakut toksisite çalışmasına rastlanmamıştır. 

Kronik toksisite   

Kronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır. 

Genotoksisite 

Genotoksisite çalışmasına rastlanmamıştır. 

Üreme toksisitesi ve gelişimsel toksisite 

Üreme ve gelişimsel toksisite çalışmasına rastlanmamıştır. 

 

7. Etkileşim Bilgileri 

Herhangi bir etkileşim bilgisine rastlanmamıştır. 

 

 

8. Bitkinin Tohum Kısmının Gıda Olarak Kullanımı Hakkında Diğer Ülkelerdeki 

Durumu 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından 2016 yılında yayımlanan “Gıda 

veya takviye edici gıdalarda kullanıldığında insan sağlığı endişesi doğurması muhtemel 

maddeleri doğal olarak içerdiği bildirilen bitkiler kompendiyumu” başlıklı bilimsel veri 

tabanında Avrupa Birliği ülkelerinde gıda uygulamalarında kullanılan bitkilerle ilgili bilgiler 

derlenmiştir. Söz konusu veri tabanında yer alan listede Bertholletia excelsa bitkisi ile ilgili 

bilgi yer almamaktadır (EFSA, 2016)  

Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak 

Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, Bertholletia excelsa bitkisine yer verilmemiştir 

(THIE, 2020). 

Bertholletia excelsa’nin tohum (meyve) kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer 

ülkelerdeki durumu Tablo 1’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki 

listelerinin bulunduğu ülkelere bakıldığında, Bertholletia excelsa’nin tohum (meyve) kısmı 

kullanımının 2 ülkede pozitif olduğu ve 21 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. 

Ayrıca değerlendirmeye alınan ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında 

bilgi veren herhangi bir liste bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi 

veren listeler yayımlanmıştır. Bu listelerin hiç birinde de Bertholletia excelsa bitkisi yer 

almamaktadır.  
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Tablo 1. Bertholletia excelsa’nin tohum kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu 
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YA 

M (Mevzuat): Mevzuat olarak yayımlanmıştır. 

Mt (Mevzuat-tıbbi kullanım): Mevzuat olarak yayımlanmıştır, ancak sadece bitkilerin tıbbi 

amaçlı kullanımı hakkında bilgi vermektedir. 

T (Tavsiye): Tavsiye/kılavuz niteliğinde yayımlanmıştır.  

Tt (Tavsiye-tıbbi kullanım): Tavsiye/kılavuz niteliğinde yayımlanmıştır, ancak sadece 

bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımı hakkında bilgi vermektedir. 

M/T (Mevzuat/Tavsiye): İtalya’da, pozitif ve negatif olarak iki ayrı liste yayımlanmıştır. 

Pozitif liste mevzuat, negatif liste ise tavsiye/kılavuz niteliğindedir. 

 N: Negatif 

P: Pozitif 

P*: Koşullu pozitif 

LY (Liste Yok): Bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren bir liste 

bulunmamaktadır. 

YA (Yer Almıyor): Bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren listede yer 

almamaktadır. 

NOT: Ülke adlarının yanında bulunan rakamlar ile ifade edilen açıklamalar, sayfa 9’dan 

itibaren verilmiştir. 
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1 Almanya Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi tarafından “Yetkili 

Federal Hükümet ve Federal Eyalet Otoritelerinin Maddeler Listesi: ‘Bitkiler ve Bitki 

Kısımları’ Kategorisi” başlıklı bir doküman yayımlanmıştır. Bu doküman, bitkilerin ve bitki 

kısımlarının gıda veya gıda bileşeni olarak kullanımı açısından sınıflandırılması ve 

değerlendirilmesinde kılavuz olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Söz konusu dokümanda 

yer alan bitki listesinde B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (BVL, 2016). 

2 Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı 

tarafından yayımlanan doküman, bitkilerin ve bitki kısımlarının gıda veya gıda bileşeni olarak 

kullanımı açısından sınıflandırılması ve değerlendirilmesinde kılavuz olarak kullanılmak 

üzere hazırlanmıştır. Söz konusu dökümanda gıdalara yönelik olarak "Pozitif Liste" ve 

"Negatif Liste" olmak üzere iki ayrı bitki listesi bulunmaktadır. Ayrıca "Çay ve Çay Benzeri 

Ürünler" ile ilgili başka bir döküman daha bulunmakta olup "Çay ve benzeri ürünlerde 

kullanımı uygun olan Ek-1 Listesi" ile "Çay ve benzeri ürünlerde kullanımı uygun olmayan 

Ek-2 Listesi" yer almaktadır. Söz konusu listelerde B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir 

(BMASGK, 2019).   

3 Belçika’da 1997 yılında “Bitki ve Bitkisel Preparatlardan Oluşan veya Bunları 

İçeren Gıdaların Üretimi ve Ticaretine İlişkin Kraliyet Kararnamesi” yayımlanmıştır. En son 

2017 yılında güncellenmiş olan bu Kararnamede, üç ayrı bitki listesi bulunmaktadır: Gıda 

Olarak veya Gıdalarda Kullanılamayan Tehlikeli Bitkiler Listesi (Liste 1), Yenilebilir 

Mantarlar Listesi (Liste 2) ve Bildirimi Zorunlu Olan Dozu Belirlenmiş Bitkiler Listesi (Liste 

3). Liste 3, takviye edici gıdalarda kullanılabilen bitkileri içermektedir. B. excelsa Bonpl. 

Liste 3’de yer almaktadır. Söz konusu listede, bitkinin kullanımına izin verilen kısmının 

tohum olduğu belirtilmiştir (SPSCAE, 2017).  

4 Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Takviye Edici Gıdalara 

İlişkin 47/2004 Sayılı Yönetmelik”in Ek 4’ünde “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin 

Verilmeyen Bitkiler ve Bitki Kısımları” listesi bulunmaktadır. Söz konusu listede listede B. 

excelsa bitkisine yer verilmemiştir (MHB, 2004). 

5 Çek Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanan “Takviye Edici Gıdalar İçin 

Gereklilikler ve Gıda Maddelerine Besin Öğelerinin İlave Edilmesine İlişkin 58/2018 Sayılı 

Tüzük” kapsamında bitkilerle ilgili iki liste bulunmaktadır. Tüzüğün “Takviye Edici 

Gıdalarda Kullanılan Diğer Bazı Maddelerin Kullanım Şartları” başlıklı Ek 1’inde bulunan 1 

nolu listede bazı bitkilerin kullanım şartları belirlenmiştir. Aynı Tüzüğün “Gıda Üretiminde 

Kullanımı Yasak Olan Diğer Maddeler” başlıklı Ek 2’sinde yer alan Tablo 1’de ise “Gıda 

Üretiminde Kullanımı Yasak Olan Bitkiler” listesi bulunmaktadır. Söz konusu Tüzük 

kapsamında B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (CR, 2018).  

6 Danimarka Teknik Üniversitesi Ulusal Gıda Enstitüsü tarafından yayımlanan ve 

Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi tarafından referans olarak kullanılmakta olan “Bitki 

Listesi: Takviye Edici Gıdalarda ve Bitkisel Çaylarda Kullanılan Bitkiler, Mantarlar ve 
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Bunların Kısımlarının Değerlendirilmesi” başlıklı dokümanda, gıdalarda kısıtlı olarak 

kullanılabilen veya kullanımı uygun görülmeyen bitkilere yer verilmiştir. İlk olarak 1998 

yılında yayımlanan söz konusu dokümana 2011 yılında yayımlanan bir liste ile ilaveler ve 

güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu listelerde B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (DTU, 

1998, 2011).  

7 Estonya Devlet İlaç Ajansı (Ravimiamet) tarafından “Tedavi Edici Özellikleri 

Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede listede B. 

excelsa bitkisine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2018).  

8 Finlandiya İlaç Ajansı tarafından “Tıbbi Kullanımı Olan Bitkiler Listesi” 

yayımlanmıştır. Söz konusu listede B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (FIMEA, 2019).  

9 Fransa’da 2014 yılında yayımlanan “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin 

Verilen Mantarlar Dışındaki Bitkiler Listesinin ve Kullanım Koşullarının Belirlenmesi 

Hakkında 24 Haziran 2014 Tarihli Karar”ın ekinde “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına 

İzin Verilen Bitkiler Listesi (Ek 1)” bulunmaktadır. En son Temmuz 2020’de güncellenen bu 

düzenleme, Fransa Dış Ticaret, El Sanatları, Tüketim, Sosyal ve Dayanışma Ekonomi 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir (Legifrance, 2020). Diğer taraftan, Fransa Sosyal İşler 

ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Halk Sağlığı Tüzüğü”nün D4211-11 nolu 

maddesinde, “Eczacılar dışındaki kişiler tarafından satılabilen tıbbi bitkiler veya bitki 

kısımları listesi” de bulunmaktadır (Legifrance, 2008). Söz konusu listede B. excelsa bitkisine 

yer verilmemiştir (Legifrance, 2020).  

10 Hırvatistan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Takviye Edici Gıdalara 

İlişkin Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”in Ek 3’ünde takviye edici 

gıdalarda kullanılmak üzere “İzin Verilen Bitkiler ve Mantarlar Listesi” bulunmaktadır. Liste 

kapsamında yer alan bitkilerin bazıları için kısıtlamalar ve kullanım koşulları da bildirilmiştir. 

Söz konusu listede B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (MZ, 2013).  

11 Hollanda’da Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Bitkisel 

Maddelere İlişkin Kararname”de bitkisel ürünlerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 

Kararnamenin Ek 1’inde listelenen bitkiler için pirolizidin alkaloitlerinin limiti 1 mg/kg 

olarak belirlenmiş ve aristolohik asit ve yohimbin alkaloidinin kullanımı yasaklanmıştır. Aynı 

Kararnamenin Ek 2’sinde ise gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bitkiler ve mantarlar 

belirlenmiştir. Söz konusu Kararnamede B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (VWS, 2001). 

12 İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından “Bitkisel Bileşenler 

ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Söz konusu listede B. 

excelsa bitkisine yer verilmemiştir (MHRA, 2005).  

13 İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleyici Otoritesi (HPRA) tarafından “Geleneksel 

Bitkisel Tıbbi Ürün Olarak Kabul Edilebilen Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Listede 

yer alan dipnotta, listede yer alan bitkilerden bazılarının, uygun dozlarda takviye edici gıda 

bileşenleri olarak da kabul edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, HPRA’nın resmi internet 
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sitesinde yayımlanan açıklamalarda da tıbbi beyan taşımayan, ilaç tanımını karşılamayan ve 

ilgili gıda mevzuatına uygun olan bitkisel ürünlerin gıda veya takviye edici gıda olarak 

sınıflandırılabileceği ve bu konudaki düzenlemelerin İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi 

tarafından yapıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu listede B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir 

(HPRA, 2011, 2015).  

14 İsveç Ulusal Gıda Ajansı tarafından yayımlanan bir doküman bitkilerle ilgili 

değerlendirmede; Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından 2016 yılında 

yayımlanan “Gıda veya takviye edici gıdalarda kullanıldığında insan sağlığı endişesi 

doğurması muhtemel maddeleri doğal olarak içerdiği bildirilen bitkiler kompendiyumu” 

başlıklı bilimsel veri tabanın kullanılmasına yönlendirmektedir. Söz konusu veri tabanında B. 

excelsa bitkisi ile ilgili bilgi yer almamaktadır (NFA, 2020).     

15 İsviçre Gıda Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi ile İsviçre Federal İçişleri 

Bakanlığı (EDI) tarafından ortaklaşa yayımlanan “Bitki Kökenli Gıdalar Yönetmelik”in 

ekinde iki ayrı bitki listesi yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelikte 2020 yılında yapılan 

değişiklikle bu listeler şu şekilde düzenlenmiştir: “Gıdalarda kullanımına izin verilmeyen 

bitki ve bitki kısımları listesi”  ve “Sadece belirli gereksinimler altında piyasaya sürülebilecek 

yenilebilir mantarlar listesi”. Söz konusu listelerde B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir 

(BLV, 2020). 

16 İtalya’da 2018 yılında yayımlanan “Bitkiler ve Bitkisel Preparatların Takviye Edici 

Gıdalarda Kullanımına İlişkin Koşullar Hakkında Sağlık Bakanlığı Kararı”nın ekinde “İzin 

Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar Listesi (Ek 1)” bulunmaktadır. B. excelsa Bonpl. 

bitkisi “İzin Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar Listesi (Ek 1)”nde yer almaktadır. 

Bitkinin kullanılan kısımlarının meyve, tohum ve yağ olduğu belirtilmiştir (MDS, 2019). 

17 İzlanda İlaç Kurumu tarafından yayımlanan “Tıbbi Ürünler Mevzuatına Göre 

Kurum Tarafından Gözden Geçirilen Bitkiler ve Diğer Organizmalar” başlıklı dokümanda, 

bitkisel bileşenlerin yer aldığı bir liste oluşturulmuştur. Bu listede yer alan bitkiler, “ilaç 

olarak kabul edilmeyen bileşenler (A)” ve “ilaç sınıfına giren bileşenler (B)” şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Söz konusu listede B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (LÍ, 2013). 

18 Letonya’nın Avrupa Komisyonuna sunduğu 2018/421/LV numaralı taslak  

dökümanda “Gıdalarda kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış bitkiler, bitki kısımları ve 

diğer maddelere ilişkin yönetmelik”in ekinde bitki listeleri yer almaktadır. Söz konusu 

Yönetmelikte “gıdalarda kullanılması yasak bitki ve bitki kısımları (Ek-1)" ile "gıdalarda 

kısıtlı kullanımı olan bitkiler ve bitki kısımları (Ek-2)” ile ilgili listeler oluşturulmuştur. Söz 

konusu listelerde B. excelsa bitkisi yer almamaktadır (MR 2018). 

19 Litvanya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Litvanya Hijyen 

Standardı"nda Takviye Edici Gıdalarda Kullanımı Yasak Olan Bitkiler Listesi yer almaktadır. 

Söz konusu listede B. excelsa bitkisi yer almamaktadır (SAM, 2016). 
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20 Macaristan Ulusal Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü tarafından “OGYÉI 

Bilimsel Danışma Kurulunca Gıdalarda ve Takviye Edici Gıdalarda Kullanılması Tavsiye 

Edilmeyen Bitkiler” listesi yayımlanmıştır. Söz konusu listede B. excelsa bitkisine yer 

verilmemiştir (OGYÉI, 2018).  

21 Norveç İlaç Kurumu tarafından yayımlanan “Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılması 

Hakkında 1565/1999 Sayılı Tüzük (İlaç Listesi, İstisna Listesi ve Bitki Listesi)” kapsamında 

bir bitki listesi yer almaktadır. İlk olarak 1999 yılında yayımlanan Tüzük, en son 2017 yılında 

güncellenmiştir. Tüzükteki listede bulunan bitkiler, “tıbbi amaç dışında kullanılanlar (H)”, 

“tıbbi amaçlı olarak kullanılanlar (L)” ve “sadece reçeteli ilaç olarak kullanılanlar (LR)” 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırma, taze veya kurutulmuş bitkinin tamamı ve 

belirli kısımları için ve ayrıca bunların sulu ekstreleri için geçerlidir. Söz konusu listede, B. 

excelsa bitkisine yer verilmemiştir (SLV, 1999; AESGP, 2012). 

22 Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek 

Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede B. excelsa bitkisine yer 

verilmemiştir  (PKZ, 2013).   

23 Romanya’nın Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanmış olan “Dozu Belirlenmiş Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan İşlenmiş veya 

Kısmen İşlenmiş Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Pazarlanması Hakkında 244/2005 

Sayılı Yönetmelik”in ekinde üç ayrı bitki listesi yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelikte 

2014 yılında yapılan değişiklikle bu listeler şu şekilde düzenlenmiştir: Liste 1 – Bitki kısımları 

veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki cinsleri ve türleri (Liste 1.A – Bitki 

kısımları veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki cinsleri; Liste 1.B - Bitki 

kısımları veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki türleri); Liste 2 – Takviye edici 

gıdalarda kullanımına izin verilen yenilebilir kültür mantarı ve yabani mantar türleri (Liste 

2.A – Yenilebilir kültür mantarı türleri; Liste 2.B – Biyolojik çeşitliliği düzenleyen kurallara 

uyulması kaydıyla hasat edilebilen ve satılabilen yabani mantar türleri); Liste 3 – Takviye 

edici gıdalarda kullanımına izin verilen bitki türleri. Söz konusu listelerde B. excelsa bitkisine 

yer verilmemiştir (MADR ve MS, 2014).  

24 Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Sağlıkla İlgili 

Kuralların Kabulü Hakkında Karar” kapsamında bitkilere ilişkin düzenlemeler de 

yapılmıştır. Bu Kararın “Biyolojik Aktif Maddeler ve Biyolojik Aktif Gıda Katkı Maddelerinin 

Üretiminde Kullanılması Durumunda İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek Kaynaklardan 

Elde Edilen Gıda Bileşenleri ve Ürünler” başlıklı Ek 5b’sinde bitkiler yer almaktadır. Söz 

konusu ekte B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir (MHRF, 2011).  

25 Slovenya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Bitkilerin Sınıflandırılması 

Hakkında Kurallar” mevzuatının ekinde tıbbi bitkiler listesi yayımlanmıştır. Bu listede yer 

alan bitkiler “gıda olarak kullanılabilen bitkiler (H)”, “reçetesiz tıbbi ürün (Z)”, “sadece 

reçeteli ilaç (ZR)” ve “kullanımı yasak (ND)” şeklinde sınıflandırılmıştır. Söz konusu listede 

B. excelsa bitkisine yer verilmemiştir. (MZRS, 2019).  
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9. Kısıtlamalar ve Uyarılar 

           Herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER   

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; B. 

excelsa tohumlarının yüksek oranda selenyum içerdiği, selenyum içeriğinin bitkinin yetiştiği 

bölgeye bağlı olarak da değişkenlik göstermesi sebebiyle zehirlenme vakalarına sebebiyet 

verdiği, diğer taraftan bazı tohumların içeriğinde yüksek oranda radyum ve baryum tespit 

edilmiş olması,  bitkinin selenyum kaynağı olarak kullanılması durumunda sağlığa zararlı 

durumların ortaya çıkacağı bilgisine ulaşılmıştır 

Diğer taraftan, Bertholletia excelsa’nin tohum kısmı kullanımının 2 ülkede pozitif 

olduğu ve 21 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan 

ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste 

bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır. 

Bu listelerin hiç birinde de Bertholletia excelsa bitkisi yer almamaktadır.  

Yukarıda özetlenen sebeplerle, Bertholletia excelsa’nin tohum kısmının Bitki 

Listesi’ne negatif (N) olarak eklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
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MR Minister Rolnictwa (Letonya Tarım Bakanı)  

MS : Ministerul Sănătății (Romanya Sağlık Bakanlığı) 
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MZ : Ministarstvo Zdravlja (Hırvatistan Sağlık Bakanlığı) 

MZRS : Ministrstvo za Zdravje Republike Slovenije (Slovenya Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı) 

NFA : National Food Agency (İsveç Ulusal Gıda Ajansı) 

OGYÉI  : Országos Gyogyszereszeti és Élelmezés – egészsézegügyi  Intézet 

(Macaristan Ulusal Gıda ve Beslenme Enstitüsü) 

PKZ : Polski Komitet Zielarski (Polonya Bitki Komitesi) 

SAM : SveıkatosApsaugosMınıstras (Litvanya Sağlık Bakanlığı) 

SLV : Statens Legemiddelverk (Norveç İlaç Kurumu) 

SPSCAE : Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 

Environnement (Belçika Federal Kamu Hizmeti – Sağlık, Gıda Zinciri 

Güvenliği ve Çevre) 

THIE : Tea & Herbal Infusions Europe (Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği) 

VWS : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hollanda Sağlık, Refah 

ve Spor Bakanlığı) 
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