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1- Hazır köfte harçları, et suyu tabletleri, hazır çorba, dondurma, renkli yoğurt gibi 
birçok hazır gıdada, yiyecekte sıklıkla kullanılan ve zaman zaman “Çin Tuzu” adıyla 
da satışı yapılan Monosodyum Glutamat (MSG) için herhangi bir inceleme yaptınız 
mı, yaptınızsa sonucu nedir? 
 
2- MSG’nin insan vücudundaki etkileri-zararları konusunda Sağlık Bakanlığından 
herhangi bir görüş aldınız mı, varsa Sağlık Bakanlığı’ndan size iletilen konuyla ilgili 
görüş nedir?  
 
3- MSG için Türkiye’de yeterli laboratuar incelemesi yapmadan, sadece yabancı 
ülkelerde yapılan laboratuar çalışmalarının doğruluğuna dayanarak, Türk Gıda 
Kodeksi'nde kullanım izini verdiğiniz bilgisi doğru mudur? 
 
4- MSG Türk Gıda Kodeksi’ne ne zaman girdi, bu kodeks için yürütülen çalışmalarda 
MSG için özel bir araştırma yapıldı mı, yapıldıysa sonucu nedir? 
 
5- MSG, “Gıda Katkıları Listesi”nde E-621 koduyla mı yer almaktadır? Sayıları 800’ü 
bulduğu belirtilen söz konusu E kodlu gıda katkı maddeleri hakkında periyodik veya 
düzensiz aralıklarla inceleme yapıyor musunuz, yaptığınız araştırma varsa sonucu 
nedir? 
 
6- E kodu alıp da zararlı olduğu daha sonra saptandığı için üretim-kullanım izni 
verilmeyen katkı maddeleri var mıdır? Bunlar hangi tarihler arasında üretilip hangi 
gıdalarda, yiyeceklerde kullanılmıştır? 
 
7- İçeriğinde eser düzeyde de olsa MSG bulunan yiyeceklerin ambalajının üzerine 
görünür biçimde “Glutamat içerir”, “MSG içerir” gibi uyarıların yer alması için 
harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? 
 
8- Benzeri biçimde MSG içermeyen ürünlerde ise “MSG Yok” gibi bir uyarının pakette 
yer alması için çalışma yürütecek misiniz? 
 
9- İçeriğinde MSG bulunduğu halde, ambalajında "hiçbir koruyucu madde içermez" 
ibaresiyle gıda satışı yapılması mevzuata uygun mudur? Bu durum mevzuata uygunsa 
bunu değiştirmek için hareke geçecek misiniz? 
 
10- “Doğala özdeş” ibaresiyle satışı yapılan kimi hazır içeceklerde, meşrubatlarda 
sadece yapay malzemelerin kullanılıyor olması önlenemez mi, bu durum mevzuata 
uygun mudur? 



 
11- Özellikle Güney Amerika’dan ithal edilen üzümlerde kullanıldığı belirtilen 
“sitokinin” denilen hormonun; üzüm tanesini büyüterek ağırlığını artırdığı, şeklini 
düzeltip, rengini parlaklaştırdığı, ancak insan metabolizmasında da ağır etki yarattığı 
iddiası doğru mudur? Gümrüklerde bu yönde kontrol yapılmasını sağlıyor musunuz? 
 
12- Frigorifik sistemi olmayan tankerlerle üreticiden süt toplayan bazı tüccarların 
sıcak havada sütün bozulmaması için, saç boyamada yararlanılan “hidrojen peroksiti” 
süte karıştırdığı ve bunun da bütün bakterileri öldürmesi nedeniyle o sütü yararsız 
kıldığı bilgisi doğru mudur? Bu yönde size ulaşılan bir bulgu var mı bu amaçla hiç 
kontrol yapıldı mı? 
 


