GIDA NEDİR?
Gıda : Doğrudan insan tüketimine sunulmayan
canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş bitkiler,
tedavi amaçlı kullanılan tıbbi ürünler,
kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri hariç
insanlar tarafından yenilen, içilen ve
yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen
işlenmiş veya işlenmemiş her türlü maddeyi
ifade eder.

Güvenilir Gıda ve Gıda Güvenilirliği nedir?
İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime
uygun olmayan gıda kabul edilir. Güvenilir
olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve
malzeme piyasaya arz edilemez.
Güvenilir Gıda Nedir?
Güvenilir Gıda: Her türlü bozulma ve
hastalığa yol açan etkenlerden ari, sağlık
açısından bir sakınca oluşturmayan, tüketime
uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda
maddesidir.
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı,
güvenilir gıdayı beş ana başlık altında
tanımlıyor. Güvenilir Gıda;






Son tüketim tarihi geçmemiş,
Muhafaza ve satış kurallarına uygun,
Ambalajlı ve etiketi olan
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri
taşımayan
 Gereği gibi hazırlanan ve korunan gıdadır.
Gıdanın çeşitli koşullarda kirlenmesi gıda
güvenliğini tehdit etmekte ve böylece gıdaların
sağlığımızı bozucu hale gelmesine neden
olabilmektedir. O halde yediğimiz gıdalar
nasıl kirlenmekte ve hangi koşullarda
sağlığımızı bozabilmektedir?

Temizlik ve Hijyen Nedir?
Gıdaların kirlenmesini ve sağlığa zararlı hale
gelmesini önlemek için gıdaların satın
alımından tüketimine kadar geçen tüm
aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarına
uymamız gerekmektedir.
Temizlik : Gıdanın ve gıda ile temas eden
yüzeylerdeki
kirlerin
ortamdan
uzaklaştırılmasıdır.
Hijyen : Tehlikenin kontrol altına alınması ve
gıda ve yemlerin kullanım amacı dikkate
alınarak, insan ve hayvan tüketimine
uygunluğunun sağlanması için gerekli her
türlü önlem ve koşulu ifade eder.

Açıkta Satılan Gıda Neden Tehlikeli?
 İnsanlar konuşma, öksürme ile çevreye
mikroplarını saçarlar. Çevreye yayılan bu
mikroplar da açıldıkta satılan gıdalara
bulaşmaktadır.
 Toprak
ve
bitkilerde
bulunan
mikroorganizmalar rüzgarın etkisi ile
havaya karışmaktadır. Havadan da gıdaya
bulaşmaktadır.
 Böcekler, sinekler, kuşlar, haşereler ve toz,
toprak da açıkta satılan gıdayı kirletir.
 Özellikle sokak ve caddelerde açıkta
satılan yiyecekler araç egzozlarından çıkan
kurşun ile temas halindedir. Bu durum
kanser gibi ciddi sağlık sorunları doğurur.

Tüketicinin herhangi bir olumsuzlukla
karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili
makamlara müracaat etme hakkını içeren
şikayet hakkı da bulunmaktadır. Bütün
tüketicilerin bu hakkını doğru ve yerinde
kullanması gerekmektedir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri
karşılamak için tüm Türkiye’de 174
ALOGIDA HATTI’nı hizmete geçirmiştir.
UNUTMAYINIZ !
 Etiketsiz, küflenmiş ve ambalajsız gıda
maddesi satışında,
 Son tüketim tarihi geçmiş ürün satışında,
 Gıda zehirlenmelerinde,
 Kayıt ve onay belgesi olmayan yerlerin
gıda üretiminde ve satışında,
 Gıda hijyeni ile ilgili olumsuzluklarda,
 Gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve
koku olması durumunda,
 Gıda maddelerinin uygun olmayan
koşullarda satışa sunulmasında,
 Tüketiciyi yanıltıcı reklam ve tanıtım
görüldüğünde
 Üzerinde etiket bilgisi olmayan ürünlerin
satışında
 Gıdaya ilişkin her türlü şikayet veya talebi,
Türkiye’nin her yerinden 174’ü çevirerek
çağrı merkezine bildirebilirsiniz.

Başvuru sonucunuzu 174 ALO GIDA
HATTI’nı tekrar arayarak ya da verilecek
başvuru numarası ile www.tarim.gov.tr ve
www.alo174.gov.tr ‘den öğrenebilirsiniz.

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 231 16 81
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Altıntaş

311 20 20

Emet

461 30 25

Aslanapa

331 21 56

Gediz

412 38 94

Çavdarhisar

351 21 40

Hisarcık

481 31 81

Domaniç

661 30 13

Pazarlar

571 22 73

Dumlupınar

371 20 01

Simav

513 71 14

Tavşanlı

614 11 09

Şaphane

551 24 08
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