
İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE, 

TALEP EDEN: EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ 

VEKİLİ:  AV. MAHMUT FEVZİ ÖZLÜER 

  Üsküp cad. Çevre sok. Tekdal Apt. 6B/12 Çankaya /Ankara 

KONU:  04.11.2019 tarihinden itibaren İstanbul’un pek çok noktasında 40’dan fazla 

yurttaşın yedikleri ıspanaktan zehirlenmeleri kapsamında 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

gereğince ve bu Kanunun 11. Maddesinde öngörülen süreler dâhilinde aşağıda bildirilen adrese 

yazılı olarak sorularımızın ve sorularımızla ilgili belgelerin ekleriyle birlikte yanıtının gönderilmesi 

istemi hakkındadır. 

AÇIKLAMALAR 

04.11.2019 tarihinden itibaren İstanbul’un pek çok noktasında 40’dan fazla yurttaş yedikleri ıspanak 

sebebiyle zehirlenmiş ve zehirlenmelerin ıspanaktaki yabancı otların sebep olduğu İstanbul İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğünce aktarılmıştır. Bu kapsamda; 

1) Ispanak tüketimi ile kaç kişi zehirlenme geçirmiştir ve sağlık durumları nasıldır? 

2) Zehirlenme geçiren kişiler tarafından ıspanaklar nerelerden (market, manav, pazar v.b.) temin 

edilmiştir? 

3) Temin edilen ıspanaklar nerelerde üretilmiştir? 

4) Ispanaklar tedarik zinciri içerisinde hangi aşamada hangi kontrollerden geçmiştir? 

4)Ispanaklardan alınan örneklerle yapılan analizler ve araştırmalar sonucu elden edilen bilgilere göre; 

 a)Zehirlenme vakalarına sebep olan etken maddeler nedir? 

b) Yapılan açıklamalarda ıspanaklarda akut zehirlenmeye neden olacak düzeyde pestisit 

kalıntısına rastlanmadığı belirtilmişti. Buna göre ıspanaklarda da hangi pestisit etken 

maddeleri tespit edilmiştir? 

c) Ispanaklarda tespit edilen pestisit etken maddelerinin mg/kg olarak miktarı nedir? 

d) Ispanaklarda nitrat ve nitrit kalıntısı analizleri yapılmış mıdır? Yapıldıysa tespit edilen nitrat 

ve nitrit miktarları mg/kg cinsinden kaç çıkmıştır? 

5) Gerçekleşen zehirlenmeler sonrasında gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili herhangi bir çalışma 

yapıldı mı, yapıldıysa ne gibi önlemler alındı? 

SONUÇ VE İSTEM:  Yukarıdaki soruların tamamının eksiksiz olarak cevaplandırılmasını ve istenilen 

belgelerin tamamının eksiksiz olarak tarafımıza verilmesini, gerekirse bu aktarım için CD’ye kayıt 

yapılarak talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin tarafımıza CD şeklinde verilmesini 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu ve 27/4/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği saygı ile talep 

ederiz.19.11.2019 

        TALEP EDEN VEKİLİ 

        AV. MAHMUT FEVZİ ÖZLÜER 

 



T.C.
iSTANBUL VALİLİĞİ

İl Tanm ve Orman Müdürlüğü

Sayı
Konu

:97 83407 4-305.04.03.0l -E.36 l 5644
: Dilekçe

25.| |.2019

Sayın Mahmut Fevzi ÖZLÜER
Üsktip Cad. Çewe Sok. Tekdal Ap. 69/12 Çankaya/ANI(ARA

İıgı : l9.11.20l9 tarihli ve 36l9385 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenize konu İlimizde yaşanan ıspanak kaynaklı hastalıklarla ilişkin
olarak il Müdürlüğümiizce mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılmış olup kurum içi
uygulamalaıa ait bilgi ve belgeler Bilgi Edinme lQnunun gereğ paylaşılamamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim,
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Not: 5070 sayılt Elekronik İmza Kanunu gereği bu belge elekrronik imza ile imzalanmıŞıı
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