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Gıda Konusunda
Her türlü �hbar
ve Ş�kayet �ç�n;
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Başvurum ne kadar 
sürede sonuçlanıyor?

Başvuruların sonlandırılma süres� 
ortalama 15 gündür. Ancak başvuru �le �lg�l� 
numune alma veya �şletmeye süre ver�lmes� 
durumunda bu süreç uzayab�lmekted�r.

Gıdaya �l�şk�n her türlü �hbar ve 
ş�kayetler�n�z� Türk�ye'n�n her 

yer�nden ü arayarak  174'
çağrı merkez�ne b�ld�reb�l�rs�n�z.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Güvenilir Gıda konusunda gelen 

talepleri karşılamak için 

tüm Türkiye'de 

ALO174 GIDA HATTI'nı 
vatandaşlarımızın 

hizmetine sunmuştur.

ALO174 GIDA HATTI ned�r? 
Ne amaçla kurulmuştur?

ALO174 GIDA
 HATTI

ALO174 GIDA HATTI nasıl 
çalışıyor?

İhbar- Ş�kayette bulunmak �sted�ğ�n�z; 
�şletme adı ve adres�n�, ş�kayetç� olduğunuz 
ürün b�lg�ler�n� paylaşmanız durumunda 
kayıtlarınız oluşturulmaktadır.

ALO174 GIDA HATTI' na 
yapılan başvuruların 

sonuçları vatandaşa nasıl 
b�ld�r�l�yor?

E-posta yoluyla oluşturulan kayıtlarınız 
�ç�n başvuru numaranız e-posta olarak 
gönder�lmekted�r. Telefon yoluyla oluşturduğunuz 
kayıtlarda �se sözlü olarak başvuru numaranız 
aktarılır. TC K�ml�k numaranızla kaydınızı 
www.alo174.gov.tr adres�nden tak�p edeb�l�rs�n�z. 
Ayrıca e-posta adres� ve/veya GSM numarası 
b�ld�rmen�z durumunda bel�rt�len e-posta adres�ne 
ve/veya GSM numaranıza başvurunuzun 
sonuçlandığına da�r b�lg� mesajı gönder�lmekted�r.
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Kayıt oluştururken s�z�nle 

paylaştığımız k�ş�sel b�lg�ler başkası �le 

paylaşılıyor mu?

B�ld�rm�ş olduğunuz k�ş�sel b�lg�ler

3. Şahıslarla kes�nl�kle 

GIDA’ DA RİSK ALMAYIN,174' Ü ARAYIN
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Ş�kâyet ett�ğ�m�z �şletmeler� denet�me 

k�m/k�mler g�d�yor?
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 

İl ve İlçe Resm� Kontrol Görevl�ler� 

tarafından denet�mler yapılmaktadır.

ALO174 GIDA HATTI tüket�c�n�n 
gıda güven�l�rl�ğ� �le �lg�l� her türlü �hbar ve 
ş�kâyette �lg�l� merc�ye kolay b�r şek�lde 
ulaşab�lmes�, �let�ş�m�n tek merkezden 
yönlend�r�lmes�, tüket�c�ye en kısa zamanda 
dönüş yapılab�lmes� ve sonucun tak�b� 
amacıyla kurulmuştur. Bu süreçte tamamen 
gıda güven�l�rl�ğ�n�n sağlanmasına yönel�k 
olarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalara 
vatandaşlarımızın da �şt�rak etmes� 
hedeflenm�şt�r. 

Bu kapsamda; vatandaşlarımızdan 
gelen �hbar ve ş�kâyetler bu konularda 
Bakanlığımızca düzenlenm�ş eğ�t�mler� alan 
operatörler tarafından kayded�lmekted�r.

Paylaşılmamaktadır.
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