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Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu

ÖZET
Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından, “Bitki Listesi”nin
yeniden gözden geçirilmesi kapsamında, Sorghum bicolor (L.) Moench bitkisinin tohum ve
tohum unu kısımlarının güvenilirlik değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında
yeniden yapılmıştır.
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, S.
bicolor tohumları ve tohum kabukları soyulduktan sonra elde edilen tohum unu hakkında
yeterli toksisite çalışması bulunmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, tohumların olumsuz
etkisini gösteren herhangi bir bilimsel yayına rastlanmamıştır.
Bitki tohumlarının dünyanın birçok ülkesinde temel gıda maddesi olarak kullanıldığı,
tohum ununun çeşitli gıdaların bileşimine girdiğine dair bilgilere ulaşılmıştır. Bitkinin beyaz
renkli varyetelerinin daha çok gıda olarak kullanıldığı, genel olarak ise; tanen ve diğer
sekonder maddeleri taşıyan dış kabukları değişik yöntemlerle ayrıldıktan sonra gıda amaçlı
olarak kullanıldığı görülmektedir. Özellikle Orta Amerika, Afrika ve Asya başta olmak üzere,
dünyanın farklı kesimlerinde yaygın bir şeklide tohumları temel gıda maddesi olarak
kullanılan kocadarının, son yıllarda glüten içermemesinden dolayı çölyak hastalarının
beslenmesinde önem kazanmaya başladığı dikkati çekmektedir. Yaklaşık 3000 yıldır tarımı
yapılan bitkinin son yıllarda tanen içermeyen varyeteleri geliştirilmiş olmakla birlikte, tanen
içeren varyetelerin önümüzdeki dönemde obezite kontrolü ve sağlıklı yaşam için gıda
takviyelerinde kullanılabileceği öngörülmektedir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nın 2007 yılında yayımlanan bir raporunda;
tane üretimi için üretilen kocadarı bitkisi, yaprakları ve saplarında yem amacıyla üretilen
varyetelere göre daha yüksek toplam siyanogenetik heterozit miktarına sahip olabildiğinden
dolayı hayvan yemi olarak tavsiye edilmemektedir. Tane kocadarı dünyanın özellikle yarı
kurak bölgelerinde önemli bir insan gıdasıdır. Kültürü yapılan birçok türde, tanenin
bileşimindeki yüksek fitat ve polifenoliklerin varlığından dolayı sindirilebilirliği ve biyolojik
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20/04/2016 ve 25/05/2016 tarihli Komisyon toplantılarında yapılan değerlendirmelere doğrultusunda
hazırlanmış, 24/06/2016 tarihli toplantıda kabul edilmiştir.
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[Sorghum bicolor (L.) Moench’in tohum, tohum ununun güvenilirliği]
değeri genellikle yüksek olmamakla birlikte, S. bicolor tohumlarının insan gıdası olarak
tüketimini genel olarak güvenli olduğu belirtilmektedir (EFSA, 2007).
Diğer taraftan, S. bicolor’un incelemeye alınan diğer ülkelerde gıda olarak kullanım
durumuna bakıldığında, bitkinin tohum kısmının gıda olarak kullanımının 2 ülkede pozitif
olduğu ve 20 ülkenin listesinde ise yer almadığı tespit edilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Sorghum bicolor (L.) Moench’in tohum kısmı ile bu
kısımdan elde edilen tohum ununun gıdalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre,
Bitki Listesindeki durumun tohum ve tohum unu için “Hem tohumun kendisinin doğrudan
tüketiminde hem de tohum unu elde edilmesi sırasında tohum kabuğunun uzaklaştırılmış
olması” koşuluyla pozitif (P) olarak devam etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2016
ANAHTAR KELİMELER
Sorghum bicolor (L.) Moench, kocadarı, tohum, tohum unu, bitki listesi.
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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 Sorghum bicolor (L.) Moench ilk
yayımlanan listede yer almamıştır. Daha sonra yapılan bir başvuru üzerine 24/02/2016
tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda değerlendirilmesine karar verilmiştir.

GÖREV TANIMI
Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında Sorghum bicolor (L.) Moench
bitkisinin güvenilirlik değerlendirmesinin, tohum ve tohum unu kısımları için, güncel bilimsel
çalışmalar ışığında yapılması ve yapılan değerlendirmeye göre bitkinin listedeki durumunun
güncellenmesi.
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DEĞERLENDİRME
1. Bitkinin Tanımlanması
Familyası: Poaceae
Bilimsel (Latince) adı: Sorghum bicolor (L.) Moench
Sinonimleri: Sorghum vulgare Pers. (Dial, 2012), Holcus bicolor L. (The Plant list,
2016)
Türkçe adı: Kocadarı (Temel ve Tan, 2004, Avcıoğlu ve ark., 2009).
İngilizce adı: Grain sorghum (Dial, 2012), great millet (OECD, 2010), kaffir-corn
(Duke, 1983), kaffircorn (Van der Walt, 1956), guinea corn, shattercane (Duke, 1983; Dial,
2012), black amber, chicken corn, wild cane (Dial, 2012).
Kullanılan kısımları: Tohum ve tohum unu
Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli:
S. bicolor bitkisi tarihi oldukça eskilere dayanan, Afrika’da 3000 yıl önce kültüre
alınmış, bir hayvan yemi ve insan gıdasıdır. Dünyadaki en önemli ilk beş tahıl arasında yer
alan bitki, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da yaygın olarak tüketilen gıda kaynaklarındandır
(DIAL, 2012; CGIAR, 2016). Bitkinin kullanılan kısmı; olgunlaşmış tohumları,
tohumlarından elde edilen un ve sabit yağdır. Çimlendirilen tohumlarından yerel içeceklerin
(bira ve likör) üretiminde malt elde edilmektedir. Ayrıca, şeker bakımından zengin
varyetelerinin yeşil kısımlarından şurup elde edilmektedir. Tohum unu ve tohum yağı elde
edilmeden önce, sağlık açısından riskli olduğu düşünülen fenolik maddelerin (tanenler)
bulunduğu tohum kabuğu, farklı yöntemlerle tohumdan uzaklaştırılmaktadır. Tohum unu elde
edilişinde genel olarak kuru öğütme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemde sırasıyla; tohum
kabuğu uzaklaştırılmakta, sabit yağ taşıyan embriyo taneden ayrılmakta ve un elde
edilmektedir. Nişasta üretiminde kullanılan ıslak öğütme işlemi pek yaygın olmamakla
birlikte, mısır üretiminin az olduğu yerlerde tercih edilmektedir. Islak öğütmede, nişasta ile
glütenin birbirinden ayrıştırılması, kocadarıdaki kırılgan perikarptan dolayı mısıra göre
oldukça zordur. Malt elde edilmesi ise daha çok alkollü içecekler, lapa veya unlu mamullerin
üretiminde tercih edilmektedir (FAO, 1999; OECD, 2010).
Tohumdan kabuk kısmının ayrıştırılmasında geleneksel yöntemler ile mekanik
sistemler kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemde ıslatılan tohumlar dibeklerde tokmak
yardımıyla dövülerek tohumdan kabuk ayrılmakta ve güneşte kurutulmaktadır. Geleneksel
yöntemle tane özelliği ve işlemi yapan kişinin becerisine göre bir saatte yaklaşık 15 kg tohum
kabuğundan ayrılabilmektedir. Son yıllarda ise özel değirmenler ile kabuktan ayırma ve
öğütme işlemleri yapılmaktadır (FAO, 1999).
Geleneksel Afrika kocadarı birası üretiminde, tohum ıslatılarak çimlendirilir ve daha
sonra kurutulur. Daha sonra öğütülerek suyla karıştırılır, püre haline getirilip süzülür.
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2016
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Kaynatılan ve mayalanan ürün daha sonra fermantasyona bırakılır ve böylece bulanık bir bira
(cloudy beer) elde edilir. Bu işlemlerde farklılaşma ile değişik yöresel biralar (opaque beer)
da elde edilmektedir (OECD, 2010).
2. Bitkinin Tohum Kısmının Kimyasal Yapısı
Tohum
Kocadarı varyetelerine göre, tohum iriliği, perikarp tipi ve tohum kabuğu farklılık
göstermekte olup, bu farklılıklar kocadarının besin içeriğini etkilemektedir (Awika ve
Rooney, 2004; OECD, 2010). İri taneler daha fazla nişasta içeriğine sahip iken, küçük taneli
varyetelerde daha büyük embriyo ve dolayısıyla da daha fazla tohum sabit yağı
bulunmaktadır. Bununla birlikte, küçük taneli varyetelerde tohum kabuk oranı ve buna bağlı
olarak yüksek molekül ağırlıklı karbonhidrat (lif) ortaya çıkmaktadır. Bitkinin tohumlarında;
% 75 oranında, soğuk suda çözünmeyen, nişasta granülleri (% 25 amiloz ve % 75
amilopektin), % 10.1 - 15.6 ham protein, % 0.8 - 4.3 sabit yağ, % 1.5 – 3.3 bütün kül (OECD,
2010), % 1.7 – 6.9 fenolik maddeler (fenolik asit ve flavonoitler), 46-51 mg/100 g fitosteroller
(serbest steroller ve stanoller) ile polikosanollar bulunmaktadır. Daha çok tohum kepek
kısmında yer alan sekonder maddelerden fenolik asitler, benzoik ve sinnamik asit
türevlerinden oluşurken; flavonoitler, tanenler (Tip I, II ve III) ve antosiyaninlerden
(apigeninidin ve luteolinidin) ibarettir. Tohumdaki tanen miktarı, tanen içeren varyetelerde
10.0-68.0 mg/g, tanen içermeyen varyetelerde ise 0.5-3.8 mg/g arasında değişmektedir.
Antosiyanin miktarı tohum rengine göre, taze ağırlık üzerinden, siyah, kahverengi ve kırmızı
kabuklu varyetelerin kepeklerinde sırasıyla, 4.0-9.8 mg/g, 1.6-3.9 mg/g ve 3.3 mg/g arasında
değişmektedir. Kocadarı tanelerinin kabuklarında, tohum kabuk rengine (beyaz, kırmızı,
kahverengi ve siyah) bağlı olarak değişen oranlarda, proteinlerle birleşik halde kondense
tanenler (0.22-1.05 g/100 g kuru madde) ve ayrıca fitik asit (0.17-0.80 g/100 g kuru madde)
bulunmaktadır. Bazı minerallerin emilimini etkileyen fitik asitin miktarı, buğday, arpa ve
mısıra benzer miktarlarda olup, soya ve diğer yağlı tohumlardan düşüktür. Kabuk rengi beyaz
olan kocadarı varyetelerinde tanen bulunmadığı bildirilmektedir. Kocadarı tanelerinde
bulunan tanenler, kocadarı tanesindeki proteinin sindirimini azaltmaktadır (Awika ve Rooney,
2004; FAO, 1999; OECD, 2010). Besin değeri üzerine olumsuz etkisi olan tanenleri içeren
tohum kabuğu, mekanik olarak kuru/ıslak öğütme ve ayrıştırma ile veya alkali ortam
uygulamaları (geleneksel olarak külle muamele) ile tohumdan uzaklaştırılmaktadır. Ancak,
kabuktaki yüksek tanen içeriğinin malt verimini arttırdığı, ayrıca geleneksel alkollü
içeceklerin üretiminde kullanılan kırmızı kocadarının bileşimindeki fenolik maddelerin ise
içeceklerin aroma ve rengini olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir (FAO, 1999; OECD,
2010).
Yaklaşık olarak 373 farklı kocadarı varyetesinin kimyasal içeriğinin araştırıldığı
çalışmada, toplam fenolik madde içeriği ortalama 7.00 ± 5.92 mg GAE/g, proantosiyanidin
7.73 ± 15.45 mg CE/g ve 3 deoksiantosiyanidin 27.40 ± 24.05 abs/mL/g olarak belirlenmiştir.
Tohum kabuk rengine göre toplam fenolik madde içeriği değişmekte olup, beyaz tohumlarda
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2016
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4.0 ± 3.10 mg GAE/g’dan kahverengi tohumlarda 10.01 ± 6.01 mg GAE/g’a kadar değiştiği
bildirilmektedir (Rhodes, 2014).
Kocadarı proteinleri, albüminler (suda çözünebilen), globulinler (tuzda çözünebilen),
kafirinler (peolaminler, sulu alkolde çözünebilen), çapraz bağlı kafirinler (sulu alkol +
indirgeyici maddede çözünebilen) ve glütelinler (deterjan + indirgeyici madde + alkalin pH da
çözünebilen) olarak kısımlara ayrılmaktadır. Kocadarı tohum unundaki proteinlerin yaklaşık
% 70 (kabuklu tane) ile % 80 (kepeksiz un)’ini kâfirin proteinleri oluşturmaktadır (Hamaker
ve Bugusu, 2003).
Tohum unu
Tohum kabuğu renkli olan kocadarı tanelerinden elde edilen unun rengi pembemsi
renkte olup, bu durum sodyum hipoklorit ile ağartma veya sodyum hidroksit ile yıkama ile
giderilmektedir. Tohum unu diğer tahıllardaki gibi glüten içermediğinden dolayı çölyak
hastaları için önemli bir besin kaynağıdır (OECD, 2010).
3. Bitkinin Tohum Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler
Gıdalarda kullanımı
Birleşmiş Milletler Ulusal Kocadarı Üreticileri Birliğinin 2006 yılı raporuna göre;
dünya üretiminin neredeyse yarısı insan gıdası olarak kullanılmakta olup, FAO (1995)
verilerine göre Afrika ve Asya’daki toplam gıda kaynağının % 95’ini kocadarı
oluşturmaktadır. Afrika, Orta Doğu, Asya ve orta Amerika’da temel gıda maddesi olarak
kabul edilen kocadarıdan, lapa, haşlama, mayalı-mayasız ekmek (tortilla), unlu mamuller,
kek, erişte, çerez, sirke ve yöresel alkollü içecekler yapılmaktadır. Çin’de ilk kültüre alınan
bitkiler arasında yer alan kocadarıdan farklı gıda ürünleri (yaklaşık 40 farklı ürün) yapılmakla
birlikte, bileşimindeki aminoasit dengesizliği ve tanenlerden dolayı besin değeri düşük gıda
olarak bilinmektedir. Çin’de üretilen dünyaca meşhur “Maotai” ve “Fen” likörleri kocadarı
tanelerinden üretilmektedir. Afrika’da yöresel bira mayası olarak bolca kullanılan
kocadarının, Meksika’da geliştirilen ve % 100 amilopektin içeren mutant varyeteleri bira
mayası olarak oldukça önemlidir (OECD, 2010). Genetik olarak buğday, pirinç ve arpadan
daha çok mısır bitkisine benzeyen kocadarı, glüten içermediğinden dolayı çölyak hastaları
için güvenli bir gıda olarak değerlendirilmektedir (Ciacci ve ark., 2007).
Tane üretimi için üretilen kocadarı bitkisi, yaprakları ve sapları yem amacıyla üretilen
varyetelere göre daha yüksek toplam siyanogenetik glikozit miktarına sahip olabildiğinden
dolayı hayvan yemi olarak tavsiye edilmemektedir. Tane kocadarı dünyanın özellikle yarı
kurak bölgelerinde önemli bir insan gıdasıdır. Kültürü yapılan birçok türde, tanenin
bileşimindeki yüksek oranda fitat ve polifenoller bulunmasından dolayı sindirilebilirliği ve
biyolojik değeri genellikle yüksek olmamakla birlikte, tüketimi genel olarak güvenli
sayılmaktadır (EFSA, 2007).
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Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı
Çin’de tohumlarından alkol üretilmekle birlikte, tohum kapçıkları kahverengi şeker ve
biraz su ile pişirilip, kızamık hastalarının göğsüne uygulanmaktadır. Çuraçao (Venezüella)
yerlileri kocadarı tohumlarını, Crescentia türlerinin tohumları ile öğüterek akciğer
rahatsızlıklarında; Venezüella’da ise tohumları kavurup toz haline getirerek ishal tedavisinde
kullanmışlardır. Brezilya’da tohum dekoksiyonu bronşit, öksürük ve diğer göğüs
rahatsızlıklarında ve külünü guatr tedavisinde kullanmışlardır. Brezilya’da Aruban yerlileri
sıcak tohum yağı paketlerini akciğer tıkanıklığı çeken hastaların sırtlarına uygulamışlardır.
Grieve's Herbal (1931)’e göre bir litre suda 50 g tohum ile yarım litreye kalana kadar
kaynatılarak hazırlanan dekoksiyondan böbrek ve idrar yolları rahatsızlıklarının tedavisinde
yararlanılmıştır (Duke, 1983).
4. Bitkinin Tohum Kısmının Etkisi ile İlgili Bilgiler
Kocadarı bitkisinin endosperm kısmından nişasta ve protein, embriyo kısmından ise
sabit yağ elde edilmektedir. Tohumun endosperm ile embriyo kısmı dışında kalan ve kepek
olarak adlandırılan kısmı sekonder maddeler yönünden zengin olup, son yıllarda gıda
takviyeleri ve gıda boyaları üretiminde ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda, yapılan bilimsel
çalışmalar daha çok tohumun kepek kısmına yönelmiş durumdadır (Awika ve Rooney, 2004).
Farklı kabuk renkli kocadarı tohumları kepek kısımlarının antioksidan kapasitelerinin
(ORAC) belirlendiği ve diğer meyvelerle kıyaslandığı çalışmada, kahverengi kabuklu
kocadarı varyetelerinin (2400-3100) siyah kabuklulara (1010) göre daha yüksek antioksidan
kapasiteye sahip olduğu ve çalışılan meyveler içerisinde en yüksek antioksidan kapasiteye
sahip erikten (452-600) en az iki kat etkili olduğu tespit edilmiştir (Awika ve Rooney, 2004).
Sıçan, tavşan ve domuzların beslenmesinde kullanılan yemlerin içine kocadarı ilave
edilerek yapılan araştırmalarda adı geçen hayvanların zayıflama gösterdikleri tespit edilmiştir
(Jambubathan ve Mertz, 1973; Lizardo ve ark., 1995; Muriu ve ark., 2002). Pekin ördeklerinin
beslenmesinde tanenlerin etkisini araştırmak için yapılan bir çalışmada ise yine kocadarı
kullanılmış ve benzer sonuç elde edilmiştir (King ve ark., 2000). Bu ve benzeri çalışmalar göz
önüne alınarak tanen taşıyan kocadarı ununun diyet formüllerine katılmasının obeziteye karşı
etkili olabileceği ileri sürülmüştür (Awika ve Rooney, 2004).
5. Bitkinin Tohum Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler
Herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
6. Bitkinin Tohum Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler
Bitki tohumlarının toksikolojik etkileri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır.
Akut toksisite
Akut toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
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Subkronik toksisite
Subkronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Kronik toksisite
Kronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Genotoksisite
Genotoksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Karsinojenisite
Karsinojenisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Üreme toksisitesi
Üreme toksisitesi 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 2012 yılında yayımlanan “Gıda
veya takviye edici gıdalarda kullanıldığında insan sağlığı endişesi doğurması muhtemel
maddeleri doğal olarak içerdiği bildirilen bitkiler kompendiyumu” başlıklı bilimsel görüşte,
Avrupa Birliği ülkelerinde gıda uygulamalarında kullanılan bitkilerle ilgili bilgiler
derlenmiştir. Söz konusu kompendiyumda S. bicolor bitkisi yer almamaktadır (EFSA, 2012).
Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü’nün (DG SANCO) resmi
internet sayfasında yayımlanan “Yeni Gıda (Novel Food) Kataloğu2”nda yer alan S. bicolor
bitki meyvelerinin Avrupa’da gıda bileşeni olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, “Bu
ürün, 15 Mayıs 1997’den önce AB pazarında gıda olarak veya gıda bileşeni olarak yer
almıştır ve önemli miktarda tüketilmiştir. Bu nedenle, AB piyasasına girişi 258/97/EC sayılı
Yeni Gıda Tüzüğüne tabi değildir.” açıklamasına yer verilmiştir (Novel Food Catalogue,
2015).

Avrupa Komisyonu, 15 Mayıs 1997 tarihinden önce Avrupa Birliği düzeyinde insani tüketim amacıyla belirgin
miktarlarda kullanılmayan gıdaları ve gıda bileşenlerini “yeni gıda (novel food) ve yeni gıda bileşeni (novel food
ingredient)” olarak değerlendirmektedir. Bu kapsama giren ürünler, “Yeni Gıdalar ve Yeni Gıda Bileşenlerine
İlişkin 258/97/EC Sayılı Tüzük” ile düzenlenmiştir. Bu Tüzüğe göre, yeni gıdalar ve yeni gıda bileşenlerinin AB
piyasasına girebilmesi için bir güvenilirlik değerlendirmesinden geçmesi gerekmektedir. DG SANCO’nun resmi
internet sitesinde yayımlanmakta olan ve 258/97/EC sayılı Tüzüğe tabi olabilecek bitkisel ve hayvansal ürünler
ile diğer maddeleri içeren “Yeni Gıda Kataloğu”, bir ürünün söz konusu Tüzüğe göre değerlendirilmesi gerekip
gerekmediği konusunda yönlendirici olarak kullanılmaktadır.
2
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Avrupa Çay ve Bitkisel İnfuzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak
Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde de S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (THIE,
2015).
S. bicolor tohumunun gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu Tablo
1’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki listelerine bakıldığında, S.
bicolor’ın tohum kısmının kullanımının 2 ülkede pozitif olduğu ve 20 ülkenin listesinde yer
almadığı görülmektedir. Değerlendirmeye alınan ülkelerin 3’ünde 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 S. bicolor
bitkisine yer verilmemiştir.
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T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Tohum

YA YA YA YA YA YA LY

Letonya18

Macaristan19

Malta20

Norveç21

Polonya22

Romanya23

Rusya24

Slovenya25

Mt/
M

İzlanda17

Tt

İtalya16

Finlandiya8

Mt

İsviçre15

Estonya7

T

İsveç14

Danimarka6

M

İrlanda13

Çek
Cumhuriyeti5

M

İngiltere12

Bulgaristan4

M

Hollanda11

Belçika3

T

Hırvatistan10

Avusturya2

T

Fransa9

Almanya1

Kullanılan kısmı

Tablo 1: Sorghum bicolor (L.) Moench’in tohum kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu

M

M

T

T

T

T

M/T

T

Tt

T

T

M

T

M

M

M

LY YA YA YA YA YA YA 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.
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P

YA LY YA YA YA

P

YA YA YA

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 12’den itibaren
verilmiştir.

T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

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, S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (BVL, 2014).
1

Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bir dokümanda, takviye edici
gıdalara yönelik olarak pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı bitki listesi bulunmaktadır:
“Takviye Edici Gıdalarda Miktar Kısıtlaması Olmaksızın Kullanılabilen Bitkiler ve Bitki
Kısımları” başlıklı liste ve “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılamayan Bitkiler ve Bitki
Kısımları” başlıklı liste. Söz konusu listelerde S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (BMG,
2005).
2

Belçika’da 1997 yılında “Bitki ve Bitkisel Preparatlardan Oluşan veya Bunları
İçeren Gıdaların Üretimi ve Ticaretine İlişkin Kraliyet Kararnamesi” yayımlanmıştır. En son
2014 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. Söz konusu listelerde
S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (SPSCAE, 2014).
3

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 S. bicolor
bitkisine yer verilmemiştir (MHB, 2004).
4

Çek Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanan “Takviye Edici Gıdalar İçin
Gereklilikler ve Gıda Maddelerine Besin Öğelerinin İlave Edilmesine İlişkin 225/2008 Sayılı
Tüzük” kapsamında bitkilerle ilgili iki liste bulunmaktadır. Tüzüğün “Takviye Edici
Gıdalarda Kullanılan Diğer Bazı Maddelerin Kullanım Şartları” başlıklı Ek 3’ünde bulunan
1 nolu listede bazı bitkilerin kullanım şartları belirlenmiştir. Aynı Tüzüğün “Gıda Üretiminde
Kullanımı Yasak Olan Diğer Maddeler” başlıklı Ek 4’ünde yer alan Tablo 1’de ise “Gıda
Üretiminde Kullanımı Yasak Olan Bitkiler” listesi bulunmaktadır. Söz konusu Tüzük
kapsamında S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (CR, 2008).
5

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
6
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güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu listelerde S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (DTU,
1998; DTU, 2011).
Estonya Devlet İlaç Ajansı (Ravimiamet) tarafından “Tedavi Edici Özellikleri
Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede S. bicolor
bitkisine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2015).
7

Finlandiya İlaç Ajansı tarafından “Tıbbi Kullanımı Olan Bitkiler Listesi”
yayımlanmıştır. Söz konusu listede S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (FIMEA, 2009).
8

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 Ocak 2015’de güncellenen bu
düzenleme, Fransa Ekonomi, Sanayi ve Dijital Sektör Bakanlığı – Rekabet Politikası, Tüketici
İşleri ve Sahtecilik Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir (Legifrance, 2015).
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 S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (Legifrance, 2015).
9

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 S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (MZ, 2013).
10

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 S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (VWS, 2001).
11

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından “Bitkisel Bileşenler
ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Söz konusu listede, S.
bicolor bitkisine yer verilmemiştir (MHRA, 2005).
12

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
13
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tarafından yapıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu listede S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir
(HPRA, 2011, 2015).
İsveç Ulusal Gıda Ajansı tarafından “Gıdada Kullanıma Uygun Olmayan Bitkiler ve
Bitki Kısımları Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede S. bicolor bitkisine yer
verilmemiştir (NFA, 2010).
14

İsviçre Gıda Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi ile İsviçre Terapötik Ürünler
Ajansı tarafından ortaklaşa yayımlanan “Bitkisel Maddelerin ve Preparatların Tıbbi Ürün
Olarak veya Gıda Olarak Sınıflandırılması” başlıklı listede gıdalarda veya sadece tıbbi
ürünlerde kullanılabilecek bitkiler listelenmiştir. Liste, bitkilerin sadece kuru ve toz hale
getirilmiş formları için geçerlidir. Söz konusu listede S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir
(BLV, 2014).
15

İtalya’da 2012 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. Söz konusu düzenleme
en son 2014 yılında güncellenmiş olup, hem Ek 1’de değişiklik yapılmış hem de BELFRIT3
Listesi (Ek 1a) uygulamada kullanılacak ikinci bir liste olarak yayımlanmıştır. BELFRIT
Listesine ilişkin çalışmalar sonuçlanana kadar, her iki listenin de geçerli olduğu ve çalışmalar
tamamlandığında tek bir liste haline getirileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, yine Sağlık
Bakanlığı tarafından yayımlanan ve en son 2009 yılında güncellenen “Takviye Edici
Gıdalarda Kullanımına İzin Verilmeyen Bitkiler ve Bitkisel Ekstreler” başlıklı bir liste daha
bulunmaktadır. S. bicolor (L.) Moench bitkisi “İzin Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar
Listesi (Ek 1)”nde yer almakta olup kullanılan kısmının tohum olduğu belirtilmiştir.
BELFRIT Listesinde de (Ek 1a) S. bicolor (L.) Moench. bitkisi yer almakta olup, kullanılan
kısmının tohum ve genç sürgün olduğu belirtilmiştir (MDS, 2009; MDS, 2014a,b).
16

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 S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (LÍ, 2013).
17

Letonya Devlet İlaç Ajansının resmi internet sitesinde, ilaç olarak kabul edilen
maddelere ilişkin bir veri tabanı bulunmaktadır. Söz konusu veri tabanında S. bicolor bitkisine
yer verilmemiştir (ZVA, 2015).
18

Belçika, Fransa ve İtalya’nın yetkili otoriteleri “BELFRIT Projesi” kapsamında, bitkilerin ve bitkisel
preparatların takviye edici gıdalarda kullanımına ilişkin ulusal listelerini güncel bilimsel verilere göre gözden
geçirmiş ve ortak bir liste oluşturmuşlardır. Bu liste BELFRIT Listesi olarak bilinmekte olup, “BELFRIT” terimi
üç ülkenin adlarının ilk birkaç harfini temsil etmektedir. Takviye edici gıdalarda kullanılabileceği düşünülen
bitkileri içeren bu liste üzerindeki çalışmalara devam edilmesi ve listenin zaman içinde yeniden
güncellenebileceği öngörülmüştür. Listenin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, ülkeler arasındaki
bitkisel takviye edici gıdalara ilişkin ticarette uygulamaların uyumlaştırılmasına yönelik olarak kullanılması
hedeflenmiştir.
3
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Macaristan Ulusal Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü tarafından “OÉTI Uzman
Komitesi Tarafından Takviye Edici Gıdalarda Kullanılması Tavsiye Edilmeyen Bitkiler”
listesi yayımlanmıştır. Söz konusu listede S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (OÉTI, 2013).
19

Malta Tıbbi Ürünler Otoritesi tarafından “Sadece Bitkisel Tıbbi Ürün Olarak
Kullanılan Bitkiler ve Bitkisel Maddeler” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Bu listede yer alan
bitkilerin gıda olarak kullanımı bulunmamakta ve bunlar takviye edici gıdalara ilave
edilememektedir. Söz konusu listede S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (MMA, 2013).
20

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. Bu listedeki 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 S.
bicolor bitkisine yer verilmemiştir (SLV, 1999; AESGP, 2012).
21

Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek
Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede S. bicolor bitkisinin tohum
kısmı yer almaktadır (PKZ, 2012).
22

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 S. bicolor bitkisine
yer verilmemiştir (MADR ve MS, 2014).
23

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 S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (MHRF, 2011).
24

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
25
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reçeteli ilaç (ZR)” ve “kullanımı yasak (ND)” şeklinde sınıflandırılmıştır. Söz konusu listede
S. bicolor bitkisine yer verilmemiştir (MZRS, 2008).
9. Kısıtlamalar ve Uyarılar
Herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda,
Sorghum bicolor (L.) Moench tohumları ve tohum kabukları soyulduktan sonra elde edilen
tohum unu hakkında yeterli toksisite çalışması bulunmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte,
tohumların olumsuz etkisini gösteren herhangi bir bilimsel yayına rastlanmamıştır.
Bitki tohumlarının dünyanın birçok ülkesinde temel gıda maddesi olarak kullanıldığı,
tohum ununun çeşitli gıdaların bileşimine girdiği dair bilgilere ulaşılmıştır. Bitkinin beyaz
renkli varyetelerinin daha çok gıda olarak kullanıldığı, genel olarak ise; tanen ve diğer
sekonder maddeleri taşıyan dış kabukları değişik yöntemlerle ayrıldıktan sonra gıda amaçlı
olarak kullanıldığı görülmektedir. Özellikle Orta Amerika, Afrika ve Asya başta olmak üzere,
dünyanın farklı kesimlerinde yaygın bir şeklide tohumları temel gıda maddesi olarak
kullanılan kocadarının, son yıllarda glüten içermemesinden dolayı çölyak hastalarının
beslenmesinde önem kazanmaya başladığı dikkati çekmektedir. Yaklaşık 3000 yıllık tarımı
yapılan bitkinin son yıllarda tanen içermeyen varyeteleri geliştirilmiş olmakla birlikte, tanen
içeren varyetelerin önümüzdeki dönemde obezite kontrolü ve sağlıklı yaşam için gıda
takviyelerinde kullanılabileceği öngörülmektedir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından 2007 yılında yayımlanan bir
raporunda; tane üretimi için üretilen kocadarı bitkisi, yaprakları ve saplarında yem amacıyla
üretilen varyetelere göre daha yüksek toplam siyanogenetik heterozit miktarına sahip
olabildiğinden dolayı hayvan yemi olarak tavsiye edilmemektedir. Tane kocadarı dünyanın
özellikle yarı kurak bölgelerinde önemli bir insan gıdasıdır. Kültürü yapılan birçok türde,
tanenin bileşimindeki yüksek fitat ve polifenoliklerin varlığından dolayı sindirilebilirliği ve
biyolojik değeri genellikle yüksek olmamakla birlikte, S. bicolor tohumlarının insan gıdası
olarak tüketiminin genel olarak güvenli olduğu belirtilmektedir (EFSA, 2007).
Diğer taraftan, S. bicolor’un incelemeye alınan diğer ülkelerde gıda olarak kullanım
durumuna bakıldığında, bitkinin tohum kısmının gıda olarak kullanımının 2 ülkede pozitif
olduğu ve 20 ülkenin listesinde ise yer almadığı tespit edilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Sorghum bicolor (L.) tohum kısmı ile bu kısımdan
elde edilen tohum ununun gıdalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre, Bitki
Listesindeki durumun tohum ve tohum unu için “Hem tohumun kendisinin doğrudan
tüketiminde hem de tohum unu elde edilmesi sırasında tohum kabuğunun uzaklaştırılmış
olması” koşuluyla pozitif (P) olarak devam etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
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CGIAR

: Consultative Group on International Agricultural Research (Uluslararası
Tarımsal Araştırma Danışmanlık Grubu)

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)

GAE

Gallik asit eşdeğeri İngilizcesini yaz

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)
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[Sorghum bicolor (L.) Moench’in tohum, tohum ununun güvenilirliği]
MHRF

: Ministry of Health of the Russian Federation (Rusya Federasyonu Sağlık
Bakanlığı)

MMA

: Malta Medicines Authority (Malta Tıbbi Ürünler Otoritesi)

MS

: Ministerul Sănătății (Romanya Sağlık Bakanlığı)

MZ

: Ministarstvo Zdravlja (Hırvatistan Sağlık Bakanlığı)

MZRS

: Ministrstvo za Zdravje Republike Slovenije (Slovenya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı)

NFA

: National Food Agency (İsveç Ulusal Gıda Ajansı)

OÉTI

: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (Macaristan Ulusal
Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü

PKZ

: Polski Komitet Zielarski (Polonya Bitki Komitesi)

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)

ZVA

: Zāļu Valsts Aģentūra (Letonya Devlet İlaç Ajansı)
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