
ÇİFTLİKTEN SOFRAYA
GIDA GÜVENLİĞİ

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve
Yem Kanunu ile  gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı,
bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını,
tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate
alınarak korumak ve sağlamak amaçlanmıştır.

Gıda Güvenliği Nedir?
Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her
türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler
bütünüdür. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime
uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.

Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda Nedir?
Birincil üretim aşamasından başlayarak tüketiciye
(sofraya)  ulaşıncaya kadar geçen sürede İnsan sağlığı için
tehlike oluşturmayan ve tüketime uygun olan gıdadır.

1. BİRİNCİL ÜRETİM AŞAMASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

•Bitkisel üretimde, ürün için tavsiye edilen ruhsatlı ilaç,
yeterli dozda, uygun aletle, uygun zamanda
kullanılmalıdır.
• İlaçlama ve hasat arasındaki süre, gıda güvenliği için çok
önemlidir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken
süreye mutlaka uyulmalıdır.
• İzlenebilirliğin sağlanması için kullanılan ilaçlar, hasat
aralıkları vb. hususlar bitkisel üretim aşamasında kayıt
altına alınmalıdır.
• Hayvan sağlığı için aşılamalar düzenli, zamanında ve
Bakanlıkça izin verilen ilaçlar ile önerilen dozda
yapılmalıdır. Veteriner ilaçları, veteriner hekim reçetesi
olmadan kullanılmamalıdır.

• Hayvanların ahır ve ağılları ile taşıma uygun şartlarda
olmasına ve temizliğine özen gösterilmelidir.
• İzlenebilirliğin sağlanması için yem, veteriner ilaçları ve
aşılara ilişkin kayıtlar tutulmalıdır.

2. GIDA ÜRETİMİ YAPAN İŞYERLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde
ve malzeme üretilemez, işleme tâbi tutulamaz ve piyasaya
arz edilemez
• Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını veya
dağıtımını yaptığı bir ürününün, gıda ve yem güvenilirliği
şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin
makul gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu ürünü
kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere,
toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu
ile ilgili Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır. Gıda
işletmecisi, faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel
tutmak, istendiğinde Bakanlığa sunmak zorundadır.
• Piyasaya arz edilecek gıda maddelerinden onay alınması
zorunlu olanlar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlıkça
belirlenen ürünlerin, onay alınmadan üretimi, ithalatı ve
piyasaya arzı yasaktır.

3. DEPOLAMA VE DAĞITIMDA DİKKAT
EMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Dağıtıcı; ithal ettiği, depoladığı, nakil veya dağıtımını
yaptığı gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksine uygun
olmasından sorumludur.
• İzlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtlar tutmalıdır.
•Riskli ürünlerde (et, süt vb.) dağıtım esnasında soğuk
zincirin bozulmamasına dikkat etmelidir.

4. SATIŞ YERLERİNİN DİKKAT ETMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
•Gıda işletmecisi, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım
aşamalarından herhangi birinde faaliyet gösteren tesisinin
kayıt veya onay işlemlerini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve
Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yaptırmalıdır.
• Perakende işyerleri kendi kontrolleri altındaki faaliyet
alanı ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına uymalıdır.

• Bozulduğu, kokuştuğu belirlenen, ambalajı ürüne zarar
verecek şekilde hasar gören, son tüketim tarihi geçtiği
tespit edilen ürünler piyasada bulunmamalı, satışa veya
tüketime sunulmamalıdır.

•Gıda işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları
ilkelerine dayanan gıda güvenilirliği sistemini kurmalı ve
uygulamalı, gıda işletmecisi üründe veya ürünün üretim,
işleme veya dağıtım aşamalarında değişiklik olması
hâlinde, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine
dayanan sistemin uygulanmasını gözden geçirmeli,
sistemde gerekli değişiklikleri yaparak ve bu değişiklikleri
kayıt altına almalıdır.
• Ürüne özel depolama, ambalajlama ve taşıma kurallarına
uyulmalıdır.
• Soğukta saklanması gereken ürünler için kullanılan
dondurucu kabin veya buzdolaplarının periyodik bakımları
(termometre kontrolü, soğutucu panellerin temizliği vs.)
yapılmalıdır.



5. TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Etiket Bilgilerini Dikkatle Kontrol Edin…
Gıda etiketinde ürünün adlandırılmasına dikkat edilmeli ve
içindekiler bölümü incelenmelidir.
Satın alınmak istenen ürünün özellikleri etiket bilgileri ile
karşılaştırılmalıdır. Örneğin; meyve suyu, meyve nektarı
ve meyve aromalı içecek aynı şey değildir.

Son Tüketim Tarihini Kontrol Edin…
Ürünün son tüketim tarihi ve raf ömrü dikkatle
okunmalıdır. Son tüketim tarihi geçmiş olan ürünler
alınmamalı ve bu ürünler için satıcı uyarılmalıdır.
Ambalaj Kontrolü Yapın…
Bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş, sızıntı yapmış
ambalajlı gıdalar, risk taşıyabileceğinden satın
alınmamalıdır.

Muhafaza Şartlarını Kontrol Edin…
Etiket üzerindeki uyarılara dikkat edilmeli ve her ürünün
kendine özgü muhafaza şartlarında (sıcaklık, nem, ışık,
vb.) satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir.

Raflardaki Sıcaklığı Kontrol Edin…
Soğukta muhafaza edilen gıda maddelerinin uygun
şartlarda soğutulduğundan emin olunmalıdır. Varsa
soğutucu ve dondurucudaki sıcaklık ölçerler kontrol
edilmelidir. Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin
kırılmamasına dikkat edilmelidir.

Açıkta Satışa Sunulan Gıdaları Satın
Almayın…
Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijyenik koşullara
uygun olarak satılan dökme gıdalar hariç  açıkta satılan
ambalajsız gıdalar satın alınmamalıdır.

Gıdaların Evde Muhafazası ve Kullanımı!...
• Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri buzdolabı
koşullarında 0-4 oC de muhafaza edilmelidir.

• Küflenmiş, çürümüş, bozulmuş gıdaların hiçbir bölümü
tüketilmemelidir. Çünkü küflenme, çürüme ve bozulma
gıdanın bütününü olumsuz etkilemektedir.
• Yumurtalar buzdolabında diğer gıdalar ile temas
etmeyecek şekilde, yıkanmadan muhafaza edilmeli,
pişirilmeden hemen önce mutlaka yıkanmalıdır.
•Kuru gıdalar karanlık, serin, kuru ve hava akımı olan
yerde muhafaza edilmelidir.
• Dondurulmuş ürünler tüketileceği zaman buzdolabında 4-
8 oC’de çözündürülmeli, bir kez çözündürülen ürün bir
daha dondurulmamalıdır. Dondurulmuş ürünlerin satın
alınması, taşınması ve evdeki dondurucuda muhafaza
edilmesi sırasında ürünün çözündürülmemesine dikkat
edilmelidir.
• Steril (UHT süt gibi) ve pastörize ürünler açıldıktan sonra
mutlaka buzdolabında muhafaza edilmeli ve kısa sürede
tüketilmelidir
• Mutfak hijyenine dikkat edilmeli, uygun malzemeden
yapılmış mutfak eşyası kullanılmalıdır. Tahta malzemeler
hijyenik açıdan risk taşımaktadır. •Çapraz bulaşmaya yol
açmaması için çiğ tüketilecek gıdalar, riskli gıdalar ve
pişirilecek gıdalar için ayrı ayrı mutfak ekipmanı
kullanılmalıdır.
• Kullanılan tuzun, iyotlu tuz olmasına ve ağzı kapalı, ışık
geçirmeyen kaplarda muhafaza edilmesine ve yemek
piştikten sonra ilave edilmesine özen gösterilmelidir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı güvenilir gıda
konusunda gelen talepleri karşılamak için tüm Türkiye'de
174 ALO GIDA HATTINI hizmete geçirmiştir Gıdaya
ilişkin her türlü şikayet veya talebi, Türkiye’nin her
yerinden 174 çağrı merkezine bildirebilirsiniz. Talepleriniz
anında işleme alınacak ve en kısa sürede
sonuçlandırılacaktır. Başvuru sonucunuzu, 174 ALO
GIDA' yı arayarak yada başvuru numarası ile
www.tarim.gov.tr ve www.alo174.gov.tr adreslerinden
öğrenebilirsiniz.
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