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BİLİMSEL GÖRÜŞ 

Prunus armeniaca L.’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, Prunus armeniaca L.’nin tohum kısmının güvenilirlik 

değerlendirmesinin güncel bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanmasına karar verilmiştir.  

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 

tohumun taşıdığı siyanojenik glikozitlerin oral alınım sonrası mide asidi ile hidrojen siyanüre 

(HCN) parçalanarak, bu asitin sindirim sisteminde hızla emilmesi sonucu mide bulantısı, ateş, 

baş ağrısı, uykusuzluk, susuzluk, uyuşukluk, sinirlilik, eklem ve kas ağrıları ve kan basıncın 

düşmesine neden olabileceği, hatta bazı vakalarda solunum yetmezliği kaynaklı ölüme 

sebebiyet vereceği bilgisine ulaşılmıştır. Araştırmalar, vücut ağırlığının kilogramı başına 0.5 

ila 3.5 miligram (mg) siyanürün öldürücü olabileceğini göstermektedir. EFSA, tek seferlik 

maruz kalma (ARfD) için vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mikrogramı (mcg, µg, 1x10-6 

g) güvenli bir seviye olarak belirlemiştir. 

Diğer taraftan, P. armeniaca’nın tohum kısmı kullanımının 5 ülkede pozitif, 4 ülkede 

koşullu pozitif, 3 ülkede negatif olduğu ve 11 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 hiçbirinde P. armeniaca bitkisi yer almamaktadır.  

Prunus armeniaca L. tohumunun taşıdığı amigdalinden dolayı risk oluşturabileceği 

göz önüne alınarak, bütün, çekilmiş, öğütülmüş, kırılmış, dilimlenmiş veya herhangi bir 

ekstrakt ve ekstresi hazırlanmış kayısı çekirdeklerinden oluşan ürünlerde hidrosiyanik asit 

(siyanojenik glikozitlerin hidrolizi ile açığa çıkacak hidrosiyanik asit de dâhil) miktarının 20.0 

mg/kg’ı aşmaması koşulu ile pozitif (P) olarak eklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
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ANAHTAR KELİMELER 

Prunus armeniaca L., tohum, bitki listesi. 

 

  

                                                        
1 28/02/2019 ve 02/05/2019 tarihlerindeki Komisyon toplantılarında yapılan değerlendirmelere istinaden 

hazırlanmış ve 28/07/2020 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 14/01/2022 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 alan bitkilerden biri olan Prunus armeniaca’nın meyve kısmı, ilk 

yayımlanan listede yer almaktadır. Bitkinin tohum kısmı ise yapılan bir başvuru üzerine 

31/01/2019 tarihinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

 

GÖREV TANIMI 

Bitki Listesine Prunus armeniaca L.’nın tohum kısmının eklenmesi amacıyla, bitki 

tohum kısmının güvenilirlik değerlendirmesinin güncel bilimsel çalışmalar ışığında 

değerlendirilmesi ve bitkinin listedeki durumunun güncellenmesi    
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DEĞERLENDİRME 

1. Bitkinin Tanımlanması  

Familyası: Rosaceae   

Bilimsel (Latince) adı: Prunus armeniaca L. 

Sinonimleri: Armeniaca vulgaris Lam. (The Plant List, 2020) 

Türkçe adı: Kayısı 

İngilizce adı: Apricot 

Kullanılan kısımları: Tohum, çekirdek içi 

Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli: 

Olgun meyve çekirdeklerinin kırılmasıyla elde edilir.  

2. Bitkinin Tohum Kısmının Kimyasal Yapısı  

Tohumun kimyasal yapısında sabit yağ (% 27.7-66.7), uçucu bileşikler, amino asitler, 

protein (%14.1-45.3), şeker (%4.10-7.76), mineralller, beta-karoten (%61.05 µg), tokoferoller 

(alfa-, gama- ve delta, 50,76 mg/100 g), fenolik bileşikler, steroller, vitaminler ve siyanojenik 

glikozit bulunmaktadır. 

Tohum sabit yağının bileşimi: Oleik asit (%60-70.9), linoleik asit (%20-30), palmitik 

asit (% 4.0-4.5), stearik asit (%1-1.24), linolenik asit (%0.08-0.13), araşidik asit (% 0.10-

0.12), kikosenoik asit (%0.11). 

Uçucu bileşikler: Benzaldehit, 2-metil-propanal, 2-metil-butyl aldehit, furfural, 

nonanal, metilpirazin, 2,5-dimetil-pirazin, metoksipirazin, 3-etil-2,5-dimetil-pirazin. 

Proteinler: Albumin (%84.7), globülin (%7.65), prolamin (%1.17), glutelin (%3.54). 

Aminoasitlerden en bol bulunan glutamik asittir (49.9-68.0 mmol/100g). Esansiyel 

amino asitler toplam amino asitlerin %32-34’ünü oluşturur: Arjinin 21.7-30.5 mmol/100g ve 

lösin 16.2-21.6 mmol/100g. 

Mineraller (mg/100g kuru materyal): Sodyum 35.2-36.8, potasyum 473-570, kalsiyum 

1.8-2.4, çinko 2.33-3.15, magnezyum 113-290, demir 2.14-2.82, mangan 0.48, nikel 0.14 ve 

kobalt 0.002. 

Steroller: Kampesterol (1.8 mg/100g), stigmasterol (9.8 mg/100 g) sitosterol (177.0 

mg/100 g) 

Vitaminler: Provitamin A, tiamin, riboflavin, niasin, C vitamini 

Siyanojenik glikozit: Amigdalin (%2-5.5) (Fratianni ve ark., 2018, Alpaslan ve Hayta, 

2006). 
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3. Bitkinin Tohum Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler 

Gıdalarda kullanımı  

P. armeniaca tohumu hidrosiyanik asit içermemesi kaydıyla Amerika Birleşik 

Devletleri Federal Tüzüğünün “Gıda ve İlaç” başlıklı kısmının “Genel Olarak Güvenilir 

Kabul Edilen (GRAS) Maddeler” bölümünde yer almaktadır. GRAS’ın “Uçucu yağlar, 

oleoresinler (çözücüsüz) ve doğal özler (damıtılmış ürünler dahil) listesi ile “Baharat, çeşni ve 

aroma vericiler ile birlikte kullanılan doğal ekstreler (çözücüsüz) listesinde hidrosiyanik asit 

içermemesi uyarısı ile kayıtlıdır (E-CFR, 2020).  

EFSA, Prunus türlerinin siyanojenik glikozit (amigdalin, prunasin) taşıyabileceğini 

belirtmektedir. EFSA üçten fazla küçük çiğ kayısı çekirdeği veya bir büyük çekirdeğin 

yarısından daha azının dahi güvenli seviyeleri aşabileceğini bildirmiştir. Ayrıca küçük bir 

kayısı çekirdeğinde siyanür düzeylerinin küçük çocuklarda güvenli seviyenin üzerinde olma 

riski taşıdığını belirtilmiştir (EFSA, 2015; 2016). 

THIE listesinde kayısı tohumu kısıtlı miktarda kullanım önerisi ile yer almaktadır 

(THIE, 2020).  

1881/2006 sayılı AB Tüzüğü kapsamında kayısı çekirdeğinde hidrosiyanik asit miktarı 

Tüzüğün 2017/1237 ve 2019/1870 sayılı değişiklikleri ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere 

göre; son tüketiciye yönelik olarak piyasaya arz edilen işlenmemiş tüm, çekilmiş, öğütülmüş, 

kırılmış, dilimlenmiş kayısı çekirdeklerinde bulunabilecek maksimum hidrosiyanik asit 

(siyanojenik glikozitlerde bağlı hidrosiyanik asit de dâhil) miktarı 20.0 mg/kg olarak 

belirlenmiştir (EU, 2019/1870). 

Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı  

Geleneksel olarak sadece sabit yağı (oleum) kozmetik ve parfümeri sanayinde 

kullanılmaktadır (Barnes vd., 2007). 

4. Bitkinin Tohum Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler   

Malatya ve başka illerde acı kayısı tohumunun yenmesi ile meydana gelen çok sayıda 

zehirlenme vakası da yayınlanmıştır (Özkan ve ark., 2013; Kaya ve ark., 2012; Almış, 2014).  

Bir başka çalışmada bildirilen bir zehirlenme vakasında, 28 aylık kız çocuğunda 

yaklaşık on kayısı tohumu yedikten on beş dakika sonra baş ağrısı, baş dönmesi ve bilinç 

kaybı oluşmuş ve acil serviste semptomatik tedavinin ardından siyanür antidotu dikobaltedetat 

(Kelocyanor) uygulanmıştır. Antidot tedavisinin tekrar edilmesine ve destek tedavisine 

rağmen vaka 22. gün ölümle sonuçlanmıştır (Şahin, 2011). 

5. Bitkinin Tohum Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler 

Kayısı tohumlarının amigdalin içerdiği, amigdalin vb. siyanojenik glikozitlerin kendi 

başlarına toksik olmadığı, β-glukozidaz enzimi ile hidrosiyanik asit (HCN)’e hidroliz 

oldukları bilinmektedir. Amigdalin içeren tohumlar oral olarak tüketildiğinde, midenin asidik 
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koşullarında da HCN açığa çıkar. Akut siyanür toksisitesi 0.5-3.5 mg/kg va ile meydana 

gelmektedir (Speijers, 1993).  

Rosaceae familyasına dahil birçok bitki tohumunda ve bazı sebzelerde bulunan 

amigdalin ile ilgili toksisite riski yüzyıllardır bilinmekte ve soyma, ezme, öğütme, ıslatma, 

fermentasyon vb. pek çok metot kullanılarak hazırlanan ürünlerde bu risk bertaraf 

edilmektedir. Bu meyve ve sebzeler ile işlenmiş ürünlerindeki riski belirlemek üzere 

İngiltere’de kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İngiltere’de yetişen veya ithalat 

yoluyla taze veya işlenmiş ürün (un, meyve suyu, püre, çeşitli içecekler vb.) olarak ülkeye 

giren ve amigdalin taşıyan Rosaceae familyası meyve tohumları (badem, kayısı, elma, armut, 

erik, kiraz, şeftali) ile diğer bazı sebze tohumları (çeşitli kabaklar, salatalık, kavun vb.) 

üzerinde amigdalin miktar tayinleri yapılmıştır. Bu araştırmaya konu olan materyaller 

arasında tohumları ile birlikte kullanılmakta olan bazı tür kabaklar da ayrıca önem 

taşımaktadır. Sonuç olarak İngiltere pazarlarındaki ürünlerde amigdalin oranlarının normal 

tüketim miktarlarında sorun yaratmayacak oranda olduğu bildirilmiştir (Bolarinwa ve ark., 

2014).  

Yabani kayısı tohumları yüksek konsantrasyonda HCN taşır (200 mg/100 g), bu 

miktar kültür acı kayısı tohumlarında daha düşük düzeydedir (8.9-11.7 mg/100 g). Aşırı 

miktarda tüketilmesi ve kanda siyanürün 1 mg/L’ye ulaşması zehirlenmelere neden olur. 

Hidrojen siyanürün öldürücü dozu 0.5 mg/kg’dır (Alpaslan ve Hayta, 2008; Chen ve ark., 

2020). 

Kayısı tohumundaki amigdaline bağlı HCN zehirlenmesi Türkiye'de halk sağlığı 

sorunlarından biridir. Özellikle çocuklarda akut siyanür zehirlenmelerine en fazla neden olan 

besin kayısı tohumudur (Karsavuran ve ark., 2014; Şahin, 2011). Türkiye’de yapılan 

araştırmalar değerlendirildiğinde; 2005-2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi acil servisine kayısı tohumu zehirlenmesi ile başvurularının değerlendirildiği bir 

çalışmada, 13 zehirlenme vakasında yaş ortalaması 5,7 (1,8, 3–9) yaş olarak bildirilmiştir. 

Semptomların başlama süresi ortalama 60 dk (20 dk-3 saat) olarak kaydedilmiştir. Başvuru 

sırasında tüm hastalara gastrik lavaj yapılmış ve aktif kömür uygulanmıştır. Vakalarda siyanür 

zehirlenmesinden kaynaklanan hafif zehirlenme belirtilerine ek olarak, mekanik ventilasyon 

gerektiren ciddi zehirlenmelerin de olduğu bildirilmiştir. Vakaların dokuzunda 

metabolikasidoz (laktik asidoz) tespit edilmiş ve sodyum bikarbonat ile tedavi edilmiştir. Altı 

hastaya antidot tedavisi uygulanmış: ikisi yüksek doz hidroksokobalamin, dördü yüksek doz 

hidroksokobalamine ek olarak siyanür antidot kiti ile tedavi edilmiştir. Vakalarından birine 

antikonvülsif tedavi uygulanmıştır. Kayısı çekirdeği alımına bağlı siyanür zehirlenmelerinin 

çoğu yoğun bakım gerektiren zehirlenmelerdir (Akyıldız ve ark., 2010). 
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6. 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 tohumdaki amigdalin miktarı “>= 120 mg-

eşdeğer/kg” veya “<= 4,000 mg-eşdeğer/kg” (“Council of Europe 2008 Natural sources of 

flavourings - Report No. 3:” ile “ EFSA Contam Panel, 2007 Opinion Of The Scientific 

Related To Cyanogenic Compounds As Undesirable Substances In Animal Feed”) bilgisine 

yer verilmiştir (EFSA, 2016).     

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

Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, Prunus armeniaca L. (sin.: Armeniaca vulgaris 

Lam.) bitkisinin meyve ve tohum kısımlarına yer verilmiş, ancak tohum kısmının kısıtlı 

miktarda kullanılması önerilmiştir (THIE, 2019). 

 Prunus armeniaca L. bitkisinin tohum kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer 

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

listelerinin bulunduğu ülkelere bakıldığında, P. armeniaca’nın tohum kısmı kullanımının 5 

ülkede pozitif, 4 ülkede koşullu pozitif, 3 ülkede negatif olduğu ve 11 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 hiçbirinde 

P.armeniaca bitkisi yer almamaktadır.  
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Tablo 1. Prunus armeniaca L. tohum kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu 
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P 

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 P. armeniaca L., (sin.: Armeniaca vulgaris LAM.) bitkisinin; tohum 

kısmı hem “gıda”, hem ‘tıbbi ürün’, hem de Liste-B (Gıdada kullanımı kısıtlı olan maddeler) 

sınıfına dâhil edilmiştir. Acı kayısı çekirdeğinin siyanojenik glikozit (örn. amigdalin) 

içeriğinin yüksek olduğu, sindirim sırasında hidrojen siyanüre parçalanmanın akut zehirlenme 

belirtileri (örn.: kramplar, kusma, solunum güçlüğü, apneyle ölüme neden olabileceği) 

belirtilmiştir (BVL, 2016).  

 2 Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık, Bakım 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 P. armeniaca 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. P. armeniaca L. 

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

kısmının meyve, yaprak ve 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 P. 

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

kapsamında P. armeniaca 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 

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 P. armeniaca 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 P. armeniaca 

bitkisine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2018).  

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

yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. armeniaca 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). P. armeniaca'nın meyve ve tohum 

kısmı “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin Verilen Bitkiler Listesi (Ek 1)”nde yer 

almaktadır. Ayrıca siyanojenik glikozit (amigdalin)’in ise dikkat edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir (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. 

P. armeniaca bitkisi bu listede yer almakta olup, kullanılan kısmı hakkında herhangi bir 

bilgiye 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 
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belirlenmiştir. Söz konusu Kararnamede P. armeniaca bitkisine yer verilmemiştir (VWS, 

2001). 

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

ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Bu listede P. armeniaca 

bitkisi yer almakt olup kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. 

Bitkinin tıbbi, gıda, aromaterapi ve kozmetik amaçlı kullanımının bulunduğu bildirilmiştir. 

Bitkinin tıbbi amaçlı olarak kullanılan kısmının olgun meyve olduğu belirtilmiştir (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 

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 P. armeniaca 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 (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 P. armeniaca 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. P. armeniaca L. 

bitkisinin meyve, yaprak ve yağ (oleum) kısmı “İzin Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar 

Listesi (Ek 1)”nde yer almaktadır (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 
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sınıflandırılmıştır P. armeniaca bitkisinin tohum kısmı bu listede yer almakta olup “ilaç 

sınıfına giren bileşenler (B)” grubuna dâhil edilmiştir (LÍ, 2013). 

18 Letonya Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan dökümanda "gıdalarda kullanılması 

yasaklanmış bitkiler (Ek-1)" ile "gıdalarda kısıtlı kullanımı olan bitkiler (Ek-2)” ile ilgili 

listeler oluşturulmuştur. Söz konusu listelerde P. armeniaca 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 P. armeniaca bitkisi yer almamaktadır (SAM, 2016). 

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 P. armeniaca bitkisi 

Armeniaca vulgaris (sin.: P. armeniaca) şeklinde tohum (çekirdek) kısmı yer almaktadır. 

Bitkinin yasaklanmasına veya kısıtlanmasına neden olan kimyasal bileşiklerin siyanojen 

glikozitler (örn.: amigdalin) olduğu belirtilmiş olup toksik etkisi olan bitkiler grubuna (1) 

dahil edilmiştir. Diğer güçlü etken maddeler nedeniyle bitkinin kullanımının tavsiye 

edilmediği ifade edilmiştir. Bitmiş üründe siyanojen içeriği 5 mg/kg’dan düşükse çekirdeğin 

kullanılabileceği belirtilmektedir (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. P. armeniaca bitkisinin 

tohum kısmı bu listede yer almakta olup “sadece reçeteli ilaç olarak kullanılanlar (LR)” 

grubuna dâhil edilmiştir. Bitkinin meyve kısmı ise “tıbbi amaç dışında kullanılanlar (H)” 

grubuna dâhil edilmiştir (SLV, 1999; AESGP, 2012). 

22 Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek 

Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. armeniaca L. bitkisine yer 

verilmiş ve kullanılan kısmının meyve ve tohum olduğu bildirilmiştir. Ayrıca “Amigdalin 

içeriğine bağlı olarak tohumların kısıtlı kullanımı” uyarısına yer verilmiştir (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 
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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. P. armeniaca bitkisi “Prunus spp.” 

şeklinde Liste 3’de yer almakta olup bitkinin kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgi 

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 P. armeniaca 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 

Prunus spp. bitkisi yer almakta olup “gıda olarak kullanılabilen bitkiler (H)” sınıfında 

değerlendirilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. 

(MZRS, 2019).  
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7.Kısıtlamalar ve Uyarılar 

Tohumun taşıdığı siyanojenik glikozitler oral alınım sonrası mide asidi ile hidrojen 

siyanüre (HCN) parçalanır, bu asitin sindirim sisteminde hızla emilmesi sonucu mide 

bulantısı, ateş, baş ağrısı, uykusuzluk, susuzluk, uyuşukluk, sinirlilik, eklem ve kas ağrıları ve 

kan basıncın düşmesine neden olabilir. Bazı vakalar solunum yetmezliği ile ölümle 

sonuçlanır. Araştırmalar vücut ağırlığının kilogramı başına 0.5 ila 3.5 miligram (mg) 

siyanürün öldürücü olabileceğini göstermektedir. EFSA, tek seferlik maruz kalma (ARfD) 

için vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mikrogramı (mcg, µg, 1x10-6 g) güvenli bir seviye 

olarak belirlemiştir. Bu en düşük ölümcül dozun 1/25’dir. Bu sınırlara ve kayısı çekirdeğinde 

bulunan amigdalin miktarlarına dayanarak, EFSA’nın uzmanları yetişkinlerin ARfD'yi 

aşmadan üç küçük kayısı çekirdeği (370 mg) tüketebileceğini tahmin etmektedir. Yeni 

yürümeye başlayan çocuklar için bu miktar 60 mg, yani küçük bir tohumun yarısı kadardır 

(Barnes ve ark., 2007; EFSA, 2015, 2016). 

Bu durum kullanım miktarını kısıtlamaktadır. Son üründe HCN için 1 mg/kg'a izin verilir. 

İstisnaları şekerlemeler için 25 mg/kg, badem ezmesi için 50 mg/kg ve meyve suları için 5 mg 

/kg’dır (Barnes ve ark., 2007). 

SONUÇ VE ÖNERİLER   

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 

tohumun taşıdığı siyanojenik glikozitlerin oral alınım sonrası mide asidi ile hidrojen siyanüre 

(HCN) parçalanarak, bu asitin sindirim sisteminde hızla emilmesi sonucu mide bulantısı, ateş, 

baş ağrısı, uykusuzluk, susuzluk, uyuşukluk, sinirlilik, eklem ve kas ağrıları ve kan basıncın 

düşmesine neden olabileceği, hatta bazı vakalarda solunum yetmezliği kaynaklı ölüme 

sebebiyet vereceği bilgisine ulaşılmıştır. Araştırmalar, vücut ağırlığının kilogramı başına 0.5 

ila 3.5 miligram (mg) siyanürün öldürücü olabileceğini göstermektedir. EFSA, tek seferlik 

maruz kalma (ARfD) için vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mikrogramı (mcg, µg, 1x10-6 

g) güvenli bir seviye olarak belirlemiştir. 

Diğer taraftan, P. armeniaca’nın tohum kısmı kullanımının 5 ülkede pozitif, 4 ülkede 

koşullu pozitif, 3 ülkede negatif olduğu ve 11 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 hiçbirinde P. armeniaca bitkisi yer almamaktadır.  

Prunus armeniaca L. tohumunun taşıdığı amigdalinden dolayı risk oluşturabileceği 

göz önüne alınarak, bütün, çekilmiş, öğütülmüş, kırılmış, dilimlenmiş veya herhangi bir 

ekstrakt ve ekstresi hazırlanmış kayısı çekirdeklerinden oluşan ürünlerde hidrosiyanik asit 

(siyanojenik glikozitlerin hidrolizi ile açığa çıkacak hidrosiyanik asit de dâhil) miktarının 20.0 

mg/kg’ı aşmaması koşulu ile pozitif (P) olarak eklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
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KISALTMALAR 

  

AESGP : Association of the European Self-Medication Industry (Avrupa Reçetesiz İlaç 

Üreticileri Birliği) 

BLV : Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (İsviçre Gıda 

Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi) 

BMASGK : Bundes Ministerium für Arbeit Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 

Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma 

Bakanlığı 

BVL : Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Almanya 

Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi)  

CR : Czhech Republika (Çek Cumhuriyeti) 

DTU : Danmarks Tekniske Universitet (Danimarka Teknik Üniversitesi) 

EFSA : European Food Safety Authority (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) 

FIMEA : Finnish Medicines Agency (Finlandiya İlaç Ajansı) 

HPRA : Health Products Regulatory Authority (İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleyici 

Otoritesi) 

LÍ : Lyfjastofnun Íslands (İzlanda İlaç Kurumu) 

MADR : Ministerul Agriculturii şi Dezvoltǎrii Rurale (Romanya Tarım ve Kırsal 

Kalkınma Bakanlığı) 

MDS : Ministero della Salute (İtalya Sağlık Bakanlığı) 

MHB : Министерство на здравеопазването (Bulgaristan Sağlık Bakanlığı) 

MHRA : Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (İngiltere İlaç ve 

Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu) 

MHRF : Ministry of Health of the Russian Federation (Rusya Federasyonu Sağlık 

Bakanlığı) 

MR Minister Rolnictwa (Letonya Tarım Bakanı)  

MS : Ministerul Sănătății (Romanya Sağlık Bakanlığı) 

MZ : Ministarstvo Zdravlja (Hırvatistan Sağlık Bakanlığı) 
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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 : Sveıkatos Apsaugos Mınıstras (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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