
GIDA SATIN ALIRKEN DİKKAT!

1-Gıda maddesi satın alırken etiket bilgi-
lerini mutlaka kontrol ediniz. Son Tüketim 
Tarihi ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihini 
kontrol ediniz.

2- Son Tüketim Tarihi veya Tavsiye Edilen 
Tüketim Tarihi geçmiş ürünleri kesinlikle 
satın almayınız. Bu ürünler bozulmuş 
olabilir, mikroorganizma içerebilir veya 
besin değerini kaybetmiş olabilir.

3- Ambalaj kontrolü yapınız. Bozulmuş, 
küflenmiş, kokmuş, bombaj yapmış, 
şişmiş, delinmiş, sızıntı yapmış, ambalajlı 
veya ambalajsız gıdalar risk taşıyabilece-
ğinden satın alınmamalıdır.

4- Muhafaza şartlarını kontrol ediniz. 
Etiket üzerindeki uyarılara dikkat edilmeli 
ve her ürününün kendine özgü muhafaza 
şartlarında (sıcaklık, nem, ışık vb.)satışa 
sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir.

5- Soğutulmuş veya dondurulmuş gıda-
larda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat 
edilmelidir.

ALO 174 GIDA HATTI;

- Etiketsiz, küflenmiş ve ambalajsız gıda 
maddesi satışında,
- Son Tüketim Tarihi geçmiş ürün satı-
şında,
- Gıda Zehirlenmelerinde,
- Kayıt ve Onay Belgesi yani izini olma-
yan yerlerin gıda üretiminde ve satışın-
da,
- Gıda Hijyeni ile ilgili olumsuzluklarda,
- Gıdaya özgü 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 ürünle-
rin satışında, aranmalıdır.

GIDA NEDİR? 

Doğrudan insan tüketimine sunulma-
yan canlı hayvanlar, yem, hasat edil-
memiş bitkiler, ilaçlar, kozmetikler, 
tütün ve tütün ürünleri hariç İnsanlar 
tarafından yenilen, içilen ve yenilmesi, 

içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen 
işlenmiş veya işlenmemiş her türlü 
maddeyi ifade eder.

GÜVENİLİR GIDA 

Her türlü bozulma ve hastalığa yol 
açan etkenlerden arındırılmış, sağlık 
açısından bir sakınca oluşturmayan, 
tüketime uygun ve besin değerini kay-
betmemiş gıda maddesidir.



  Bu Ürünlerin; nerede, ne 
zaman,hangi şartlarda üretildiği, 
taşındığı ve muhafaza edildiği 
bilinmediği gibi, taklit ve tağşişe 
açıklardır.

AÇIKTA SATILAN,
ETİKETİ OLMAYAN ÜRÜNLER;
SAĞLIĞIMIZ İÇİN
TEHLİKE ARZETMEKTEDİR.
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