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RAPOR FORMATI 
 

     I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  
 
Süt ve süt ürünlerinde melamin düzeylerinin HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

yöntemi ile belirlenmesi  

Özet: Melamin,  yüzey kaplamaları, plastik, ticari filtre, yapıştırıcı ve mutfak malzemelerinin 
üretiminde kullanılan formaldehid reçinelerinin sentezinde kullanılmak üzere üretilen bir maddedir. 
Yüksek azot içeriğine sahip olduğundan düşük protein içeriğini maskelemek için süte katılabilir. 
Akut zehirliliği düşüktür, ama kronik olarak maruz kalan canlılarda çeşitli organ hasarlarına ve 
ölüme bile neden olabilir. Bu çalışmada Türkiye’de tüketime sunulan bazı süt ve süt ürünlerinde 
melamin varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır.   Bunun için 2010 yılının Haziran ayında Ankara’da 
bulunan satış yerlerinden ithal dahil 300 adet süt ve süt ürünü numune olarak alındı ve melamin 
konsantrasyonu HPLC-DAD ile ölçüldü.  

Analiz sonuçlarına göre bebek mamaları, pastörize ve UHT sütlerde melamin kalıntısına 
rastlanmazken, sürülebilir peynir örneklerinin %2’sinde (1 adet), süt tozlarının %8’inde (4 adet) ve 
meyveli yoğurtların %48’inde (24 adet) sırasıyle 1.21 ppb, 0.07±0.01 ppb (0.05-0.09 aralığında), 
2.78±1.3 ppb (0.07-4.79 aralığında) melamin kalıntısına rastlandı. Bu değerler Kodeks Alimentarius 
ve AB’nin bulunmasına izin verdiği değerlerin oldukça altındadır (bebek mamaları için 1 ppm, diğer 
süt ürünleri için 2.5 ppm). Melaminin bu kadar düşük düzeylerde bulunması, bu ürünlerin 
hazırlanması sırasında çeşitli kaynaklardan gelen bir bulaşma olduğunu ve üreticilerin bilerek bu 
ürünü katmadığını göstermektedir. Böylece Ankara’da satışa sunulan pastörize ve UHT süt, meyveli 
yoğurt, süt tozu, sürülebilir peynir ve bebek mamalarında melamin yönünden sağlığa aykırı bir 
durum olmadığı sonucuna varılmıştır.  

  

Determination of melamine in milk and dairy products by HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography)  

 

Summary: Melamine is produced in large amounts primarily for use in the synthesis of melamine 
formaldehyde resins for the manufacture of laminates, plastics, coating, commercial filters, glues 
and dishware. It has high nitrogen content and is added to milk to mask the low protein content. It 
has low acute toxicity, whereas chronic exposure to melamine may causes to several organs damage 
and even death. This present survey was aimed to find out if the Turkish people are exposed to 
melamine by milk and dairy products.  

For this, domestic and imported milk and dairy products (n=300) were purchased from national 
chain grocery stores in Ankara, Turkey, between 1-30 June 2010. Melamine concentrations were 
determined by HPLC with diode array detector.   

According to the results, melamine was not found in infant formulas and pasteurized/ UHT milk, 
whereas in 2% of spreadable cheese (one sample), 8%of milk powder (4 samples) and 48%of fruit 
yogurt (24 samples) contained melamine in 1.21 ppb, 0.07±0.01 ppb (0.05-0.09 range ), 2.78± 1.3 
ppb (0.07-4.79 range) levels, respectively. These findings were below the limits, set by Codex 
Alimentarius Commission and EU Legislation (1 ppm for infant formula, 2.5 ppm for dairy 
products). It could be assumed that the lower amounts are due to the contamination during the 
preparation of dairy products and the higher amounts are due to the deliberate addition. Therefore, it 
is considered that the consumption of foods containing these low levels of melamine does not 
constitute a health risk for consumers.  

   



II. Amaç ve Kapsam  

Melamin (2,4,6-triamino-1,3,5-triazine, C3H6N6), siyanüramid veya triaminotriazin olarak da bilinen, 
azottan zengin, beyaz kristaller şeklinde bulunan endüstriyel organik bir bileşiktir (WHO, 2010; Codex 
Alimentarius Commission, 2010). İlk olarak 1834 yılında Liebig tarafından amonyum klorürle 
potasyum tiyosiyanatın ısıtılmasıyla hazırlanan melaminin, günümüzde yaygın olarak amonyak 
varlığında disiyandiamid veya ürenin ısıtılmasıyla elde edildiği ve formaldehidle kombine edilmek 
suretiyle beyaz yazı tahtası, mutfak malzemeleri ve süzgeç gibi plastik malzemelerin yapımında, 
elektrik malzemeleri, yapıştırıcılar, ütü istemeyen kumaşlar, yüzey kaplamaları, lavabo tezgahı ve kağıt 
üretiminde genişçe kullanıldığı bildirilmiştir (Tyan et al., 2009; Wang et al., 2010; WHO, 2010). 
Bunların yanı sıra melaminin 1950’li yıllarda yapısındaki azot içeriğinden dolayı gübre olarak 
kullanıldığı, sonra yerine daha ekonomik azot kaynakları bulunması nedeniyle bu amaçla kullanımının 
terk edildiği rapor edilmiştir (WHO, 2009). Isı, ışık gibi çevresel etmenlere karşı dayanıklı olan 
melaminin ayrıca tarım ve hayvancılıkta insektisit olarak kullanılan cyromazin’in bir metaboliti ve gıda 
ekipmanlarında kullanılan bazı dezenfektanların (trichloromelamine) bir bozulma ürünü olduğu da 
bildirilmiştir (Muniz-Valencia et al., 2008; WHO, 2009).  
 
Melaminin ayrıca geniş ölçüde ateşe dayanıklı materyallerde kullanıldığı, bu türden elbiseleri giyen 
kişileri ateşin tehlikesinden koruduğu ve yangın önleyici amaçla uçak ve otobüslerde kaplama materyali 
olarak kullanıldığında yangının yayılmasına engel olduğu belirtilmiştir (Tyan et al., 2009).  
 
Melaminin evlerde yemek takımı ve tabaklara şekil veren ısıya dayanıklı plastiklerin üretiminde genişçe 
kullanılması, bu materyallerden yüksek ısı (~120 °C) ve asidik pH şartlarında gıdalara  geçmesi, 
potansiyel olarak gıda zehirlenmelerine neden olabileceği yorumlarına neden olmuştur (Wang et al., 
2010). 
 
Melaminin zehirliliğine ilişkin ilk bulgular Amerika Birleşik Devletlerinde 2007 yılında kedi ve 
köpeklerin böbrek yetmezliğine bağlı ani ölümü üzerine yapılan araştırmalardan sonra ortaya 
konmuştur. Kedi ve köpek mamalarının hazırlanmasında kullanılmak üzere Çin’den ithal edilen buğday 
ve pirinç konsantrelerinde melamin tespit edildiği ve ölümlerin buna bağlı olduğu bildirilmiştir (FDA, 
2008). Böylece genel ticari kullanımının dışında melaminin kedi-köpek mamalarına bulaştığını 
belirleyen veteriner hekimler, yüzlerce hayvanın ölmesi üzerine 2007’de tartışmanın odağı haline 
gelmişlerdir. Oysa bu raporlardan önce melaminin zehirli olmadığı veya çok az zehirli olduğu kabul 
edilmekteydi (Tyan et al., 2009). Bu olaydan sonra bazı tahıl kaynaklı katkı maddelerine (örn:buğday 
unu, buğday gluteni, mısır unu ve pirinç protein konsantresi) toplam azot konsantrasyonunu artırmak ve 
kedi-köpek ve çiftlik hayvanları yemlerinde görünür protein içeriğini fazla göstermek için kasıtlı bir 
şekilde melamin katıldığı anlaşılmıştır (Muniz-Valencia et al., 2008). Gıda ve gıda maddelerine görünür 
protein miktarını artırmak için melamin katılmasının nedeni, bu maddelerin protein içeriğini tespit 
etmek için kullanılan Kjeldahl ve/veya Dumas yönteminden kaynaklandığı, bu yöntemlerin
aminoasitlerde ve proteinlerde bulunan azotun varlığını nicel olarak belirlediği, ancak bunun yanında 
melamin gibi diğer birçok protein tabiatında olmayan moleküllerde bulunan azotun da ölçüldüğü, 
halbuki melaminin besleyici bir değeri olmadığı ve proteinin yerini tutamadığı bildirilmiştir (Codex 
Alimentarius Commission, 2010). 
 
Kedi ve köpek mamalarında yaşanan bu skandalın hemen ardından, 2008 yılında Çin Halk 
Cumhuriyeti’ndeki süt ürünleri üreticilerinin de ürünlerindeki protein düzeyini yüksek göstermek için 
hileli bir şekilde melamini kullandığı belirlenmiştir  (Tyan et al., 2009). Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığının verilerine göre bebek mamalarına katılan melaminden dolayı 294.000 çocukta idrar 
yollarında taş oluşumu belirlenmiş olup, bunlardan 51.900 bebeğin hastanede yoğun bakıma alındığı ve 
6 bebeğin yaşamını kaybettiği bildirilmiştir (Gossner et al., 2009; WHO, 2009). Bebeklerin üriner 



sisteminde lümen, tubuller ve kan damarlarının küçük olması, tubuller ve üriner sistem duvarlarının 
kolayca irrite olmasına ve ürolitler ile kolayca tıkanmaya yol açmaktadır (Melnick, 1984). Bebeklerde, 
çocuklara ve gençlere göre glomeruler filtrasyon oranı da düşüktür. Bu olay tubullere doğru idrar akışını 
azaltmakta ve böylece böbreklerde kristalleşmeye neden olmaktadır. Bebeklerde ürik asit melaminle 
birlikte kristalize olabilmekte ve yüksek oranda idrarla atılmaktadır (Baldree and Stapleton, 1990; 
Ogasawara et al., 1995). 
 
Deney hayvanlarında yapılan araştırmalarda, melamine uzun süreli maruz kalınması durumunda böbrek 
taşları, kristaller, epitel irritasyonu ve yangı oluşumundan dolayı, erkek ratlarda idrar kesesi ve üreter 
kanseri, erkek farelerde ise yalnızca idrar kesesi hiperplazisi gözlemlendiği bildirilmiştir. Ancak 
insanlar için kanserojen olarak değerlendirilmemektedir (IARC, 1999). Hong-Kong’ta en az bir ay 
düşük miktarda melamin içeren süt ürünlerini tüketen 12 yaşından küçük 3170 çocukta yapılan bir 
araştırmada, bir çocukta böbrek taşı, 7 çocukta böbreklerde tortu, 208 çocukta hematüri ve 59 çocukta 
proteinuri ile karşılaşılmış ve semptom göstermeyen çocuklarda da uzun süreli melamin ve/veya 
siyanürik asit alımının, yaşamın erken dönemlerinde nedeni bilinmeyen böbrek hastalıklarına neden 
olabileceği bildirilmektedir (Lam et al., 2009). 
 
Melaminin canlılarda metabolize edilemediği ve çok hızlı bir şekilde 3 saat içerisinde idrarla birlikte 
atıldığı ileri sürülmüştür. Siyanürik asit varlığında ise toksik etkisinin daha yüksek olduğu ortaya 
konulmuştur. Bu kristaller idrarda bulunduğu zaman, idrarda melamin ve siyanürik asit 
melaminsiyanurat kompleksini oluşturmaktadırlar. Bunun sonucunda çok daha tehlikeli olan ve yüksek 
oranda çözünmeyen böbrek taşları oluşabilmektedir. Bu böbrek taşlarının ise üriner sistemde 
irritasyona, obstrüksiyona ve üremiye yol açtığı kaydedilmiştir (Brown, 2007; Dobson et al., 2008; 
IARC, 1999). 
 
Çin’deki süt skandalının ardından yapılan geniş çaplı araştırmalarda bebek mamalarının yanı sıra 
normal süt ve yoğurtlarda, süt tozu ve tahıl ürünlerinde, donmuş tatlılarda, şekerlemelerde, kek ve 
bisküvilerde, protein tozları ve bazı işlenmiş gıdalarda melamin bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca süt 
içermeyen bir çok üründe de melamin kontaminasyonu olduğuna yönelik bildirimler alınmıştır; 
amonyum bikarbonat, hayvan yemi ve hayvan yemi katkıları, kurutulmuş tam yumurta, taze tavuk 
yumurtası ve sütsüz krema gibi (Gossner et al., 2009) 
 
Melaminle kontamine olmuş süt ürünlerinin Çin dışındaki ülkelere de ihraç edilmesine rağmen en 
yüksek yoğunluğun Çin’de elde edildiği, örneğin aynı marka süt ürünlerinde bulunan melamin 
düzeyinin Çin’de 2563 mg/kg’a kadar çıkmasına rağmen bu değerin Hong Kong’ta 68 mg/kg olarak 
tespit edildiği bildirilmiştir (Centre for Food Safety, 2008).  
 
ABD’de 2009 yılında FDA’nın yaptığı denetimler sonucunda 89 bebek mamasından yalnızca bir 
tanesinde 137.140 ppb miktarında melamin bulunduğu tespit edilmiştir (FDA, 2009).  Doğu Afrika 
ülkelerinden Tanzanya’da yapılan bir araştırmada Ekim-Aralık 2008 tarihinde toplanan 49 süt tozu 
örneğinin 3 tanesinde 0.5-5.5 mg/kg aralığında melamin tespit edildiği, bu düzeyin yüksekliği nedeniyle 
Afrika’da oldukça çok çocuğun etkilenmiş olabileceğinin tahmin edildiği bildirilmiştir (Schoder, 2010).  
Kanada’da 2008 yılında toplanan 94 bebek mamasının 71 tanesinde (%76) 4.31-346 µg/kg (ortalama 16 
µg/kg) melamin bulunduğu ve bunların hiç birinin risk oluşturmadığı (Titlemier et al., 2009), aynı 
şekilde Kanada’da satılan 246 adet süt, yoğurt, peynir, çikolata, dondurma gibi süt ve süt ürününün 
yapılan analizlerinde bunların %14’ünde (bir çikolatada kabul edilebilir limitin üstünde, 7.29 mg/kg 
melamin bulunmuş ve hariç tutulmuştur) 0.00435-0.282 mg/kg oranında melamine rastlandığı 
bildirilmiştir (Titlemier et  al., 2010). 
Gıda ve gıda maddelerinde melamin kullanılmasının yasal olduğu bir ülke bulunmamaktadır. Ancak 
çevrede yaygın bir şekilde kullanılmasının sonucu olarak gıda zincirine girebileceği rapor edilmiştir. Bu 



nedenle birçok ülke yem ve gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum melamin düzeylerini 
belirlemiştir. Örneğin Türkiye’nin de dahil olmak istediği Avrupa Birliği ülkeleri %15 ve üzeri süt ve 
süt ürünü içeren tüm gıda ürünlerinin ithalatından önce analizini zorunlu kılmakta ve 2.5 mg/kg’ı aşan 
ürünlerin imha edilmesi gerektiği ifade etmektedirler (Commission Regulation 1135/2009/EC). 
Avustralya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda, Nijerya, Güney Afrika, Tayland, ABD ve Vietnam, bebek 
mamalarında veya bebeklere verilebilecek gıdalarda 1.0 mg/kg’a kadar, bunun haricindeki gıda veya 
yemlerde 2.5 mg/kg’a kadar melamin bulunmasına izin vermektedir. Bu değerler Kanada ve Japonya’da 
da gıda veya yemlerde aynı olmasına rağmen bebek maması ve bebek gıdaları için 0.5 mg/kg olarak 
belirlenmiştir (Codex Alimentarius Commission, 2010). Ayrıca Türkiye ve AB ülkelerinde melamin 
için spesifik migrasyon limiti  ise (SML, gıda veya gıda maddelerindeki parçacık veya bileşiklerin 
toplamı) 30 mg/kg’dır (Tebliğ, 2005; Commission Directive, 2002/72/EC). 
 
Türkiye’de gıda üretiminde melamin kullanılmasının uygun olmamasına rağmen, bu yöndeki denetim 
mekanizmalarındaki aksaklıklar ve hilelerin olması, ülkeye süt tozunun kimi zaman ithal edilmesi ve 
benzeri nedenlerle çeşitli süt ve süt ürünlerinde melamin düzeyinin araştırılması gerekli görülmüştür. 
Çünkü Türkiye’de buna yönelik olarak herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle, Ankara 
piyasasında farklı marketlerde satışa sunulan ve melamin katılması olasılığı bulunan değişik süt ve süt 
ürünleri örnekleri alınıp melamin düzeyleri yönünden analizi yapılarak, halk sağlığına yönelik bir katkı 
yapılması amaçlanmıştır. 

 

III. Materyal ve Yöntem  

 

Ayıraçlar: Melamin standartı (% 99) Aldrich’den , asetonitril (HPLC grade) ise Merck’ten satın 
alındı.  

Cihazlar: Ultrasonik banyo (Bandelin Sonorex marka), santrifüj (Beckman Coulter marka) ve Kartuş 
(0.45 µm) kullanıldı. HPLC cihazının özellikleri ise aşağıdadır; 

Cihaz: Shimadzu LC-20A sistemi 
Kolon: Shim-pack CLC-C8 (M) (4.6NN(I.D.) x 150 mm (L)) 
Mobil faz: A: 10-mmol/L sodium citrate buffer-10-mmol/L sodium l-octane sulfonate (pH 3.1) 
                  B: : Asetonitril 
                 A/B: 85/15 
Akış Hızı: 1.0 mL/dk. 
Kolon sıcaklığı: 40OC 
Dedektör: SPD-M20A photodiode array UV-VIS spektrofotometrik detektör 
Dalga boyu: 240nm 

 

Standart hazırlama: % 99 Saflıktaki melaminden 101,01µg alınıp 10ml suda çözdürüldü ve böylece 
10µg/ml’lik stok çözelti hazırlandı. Daha sonra bu stok çözeltiden seri standart çözeltiler hazırlandı 
(0.05, 0.1, 0.5, 1, 2.5, 5 µg/ml). 

Numune alma: 2010 yılının Haziran ayında Ankara piyasasında farklı marketlerde satışa sunulan UHT 
ve pastörize süt, süt tozu, meyveli yoğurt, bebek maması ve sürülebilir peynirlerin her birinden 50’şer 
adet numune rastgele alındı. UHT ve pastörize sütler, meyveli yoğurtlar ve sürülebilir peynirlerin hepsi 
yerli üretim, süt tozlarının % 84’ü (42 adet) ve bebek mamalarının % 78’i (39 adet) ise ithal 
edilenlerden oluştu. Numuneler alınırken farklı firmaların üretimi olmasına ve üretim lotunun aynı 
olmamasına dikkat edildi.   
 
Analiz işlemi: Melamin analizi Shimadzu tarafından bildirilen yönteme göre yapıldı. Bunun için 1 g 



(sıvı örnekler için 1 ml) örnek üzerine 5 ml asetonitril /su (1/1) ilave edildi ve 30 dk boyunca ultrasonik 
banyoda tutuldu. Daha sonra 12000 rpm’de 5 dk santrifüj edildi ve membran çapı 0.45µm olan filtreden 
süzüldü. Elde edilen sıvıdan 250µl alınıp üzerine 750µl deiyonize su eklenip 20µl’si HPLC cihazına 
uygulandı. (Shimadzu, 2008).  
 
Geri kazanım (recovery) ve belirlenme limitleri: Yöntemin geri kazanım oranı ve ölçüm limitlerinin 
belirlenmesi için UHT süt, süt tozu ve meyveli yoğurtlara 0.1, 1, 2.5 ve 5 ppm, peynirlere 0.5, 1, 2.5 ve 
5 ppm, pastörize sütlere 0.05, 0.5, 1 ve 2.5 ppm, bebek mamalarına 0.05, 0.1, 0.5 ve 1 ppm miktarında 
melamin katılıp belirtilen şekilde analiz edildi. Ekstraksiyon işlemi 3 kez tekrarlandı ve kalibrasyon 
eğrisi çizildi.  Böylece alıkonulma zamanı, geri alınma oranı, LOD (limit of detection), LOQ (limit of 
quantitation) düzeyleri belirlendi.  
 
 

IV. Analiz ve Bulgular  

 
Yöntemin validasyonu için yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre 
geri alınma düzeyi (recovery) %94.69 ile en düşük olarak meyveli yoğurtlarda ve %109.09 ile en 
yüksek olarak bebek mamalarında elde edilmiştir. Ölçüm sınırı (LOQ), 0.018 ppb  ile en düşük olarak 
pastörize sütlerde, 74.24 ppb ile en yüksek olarak peynirlerde bulunmuştur.  
 
Tablo 1. Süt ve süt ürünlerine katılan melaminin geri kazanım ve ölçüm limitleri  

Ürün Katılan 
konsantrasyon 
(ppm)    

%Recovery (CV)1     Ortalama 
%Recovery (CV)     

LOD2 

(ppm)    
LOQ3 

(ppm)    
%RSD4 

Meyveli  0.1 104.47 (3.85) 94.69 (11.30) 0.000108 0.000328 1.5471 
Yoğurt 1 90.18 (1.02)     
 2.5 81.72 (0.89)     
 5 102.40 (0.91)     
Peynir 0.5 93.06 (0.49) 96.97 (11.44) 0.02555 0.07424 0.759549 
 1 85.39 (0.18)     
 2.5 111.79 (0.005)     
 5 97.66 (0.03)     
Pastörize  0.05 88.47 (0.63) 95.09 (9.01) 0.000006 0.000018 1.54692 
süt 0.5 87.81 (0.1)     
 1 105.70 (0.05)     
 2.5 98.38 (0.005)     
UHT Süt 0.1 115.91 (0.58) 102.85 (8.88) 0.000105 0.000318 1.54366 
 1 94.66 (0.16)     
 2.5 100.98 (0.13)     
 5 99.85 (0.02)     
Süt tozu 0.1 110.33 (0.17) 101.5 (6.47) 0.000012 0.000036 2.04066 
 1 94.58 (0.01)     
 2.5 101.55 (0.01)     
 5 99.56 (0.01)     
Mama 0.05 121.79 (0.01) 109.09 (9.33) 0.000009 0.000028 1.01958 
 0.1 108.1 (0.01)     
 0.5 96.9 (0.1)     
 1 109.59 (0.01)     

1 CV: Varyasyon katsayısı (cofficient of variation), 2 LOD: Limit of detection, belirleme sınırı, 3 LOQ: Limit of 
quantification, ölçüm sınırı, 4 RSD: Relative Standard deviation, bağıl standart sapma 

 

 



Satış yerlerinden toplanan Bebek mamaları, pastörize ve UHT sütlerde melamin kalıntısına 
rastlanmazken, 1 adet peynir örneğinde 1.21 ppb, 4 adet süt tozunda 0.07± 0.01 (0.05-0.09 ppb 
arasında), 24 adet meyveli yoğurt örneğinde 2.78± 1.3 (0.07-4.79 ppb arasında) melamin 
bulunmuştur.  

 

V. Sonuç ve Öneriler  

Ankara piyasasında tüketime sunulan pastörize ve UHT sütlerde melamin kalıntısına rastlanmaması 
likit süt üreticilerinin ürünlerine hileli bir şekilde melamin katmadığını göstermesinin yanı sıra 
hayvanların tükettiği yemlerde de sütlerde melamin kalıntısına yol açabilecek herhangi bir madde 
bulunmaması açısından olumlu bir gelişmedir. Sürülebilir peynir örneklerinin birinde (%0.5), süt 
tozlarının 4’ünde (%8), meyveli yoğurtların 24’ünde (%48) ise maksimum bulunan değer 4.79 ppb 
’dir. Melaminin bu kadar düşük düzeylerde bulunması, bu ürünlerin hazırlanması sırasında çeşitli 
kaynaklardan gelen bir bulaşma olduğunu ve üreticilerin bilerek bu ürünü katmadığını 
göstermektedir. Bu maksimum değer bile gerek Kodeks Alimenatrius’un ve gerekse AB’nin 
bulunmasına izin verdiği değerin (2.5 ppm) yaklaşık 500’de biridir. 

Dünya Sağlık Örgütüne göre gıdalarda melamin bulunmasının iki nedeni vardır. Birincisi hileli bir 
şekilde gıda veya hayvan yemlerine katılması,  ikincisi melamin içeren malzemelerin yaygın 
kullanımı sonucu çevrede ve gıda zincirinde bulunmasıdır. Böyle bir ayrımın yapılması pratik 
yönden bazı şeyleri açıklamak için uygundur, ancak her zaman kesin bir ayrımın yapılması mümkün 
değildir. Çünkü bazen hayvan yemlerine kasıtlı olarak katılan melaminden dolayı da gıdalarda 
düşük melamin seviyelerine rastlanabilmektedir. Melaminin yaygın kullanımı sonucu gıdalarda 
bulunabilecek temel düzeyinin <1mg/kg’dan düşük olması beklenir ki bu düzeyin sağlık yönünden 
herhangi bir sakınca oluşturmayacağına inanılır. Gıdalarda ve hayvan yemlerinde bu düzeyin 
üstünde bulunması bilerek veya kasten melamin katıldığı şeklinde değerlendirilir (WHO, 2009).   

Böylece Ankara’da satışa sunulan pastörize ve UHT süt, meyveli yoğurt, süt tozu, sürülebilir peynir 
ve bebek mamalarında melamin yönünden sağlığa aykırı bir durum olmadığı sonucuna varılmıştır.  
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VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

 

   NOT: Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor Komisyon onayından 
sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Kesin raporda  proje sonuçlarını 
içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri     kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan 
hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular bölümleri 
yerine kabul edilir. 

 

 
 


