Tüketeb leceğ n z kadar ekmek alın.
Emeğ n z ekmeğ n z çöpe atmayın.

EKMEĞİNİ İSRAF ETME
Gıdalar her türlü bulaşmayı engelleyecek
şek lde kurutulmalıdır.

Gıdaların üret m ve tüket m n her
toplum ç n ekonom k, sosyal ve çevresel
açıdan büyük önem arz etmekted r.

Toplumların öncel kl amacı yeterl
düzeyde gıda arzını sağlarken, tüket c
sağlığının da en y şek lde korunmasını
tem n etmekt r.

Ş kayetler n z ç n

174'ü arayın
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Tarım lacı, deterjan g b k myasal
malzemeler gıdalarla aynı yerde muhafaza
ed lmemel d r.
Kullanılmış deterjan kutularının
çer s ne gıda maddes konulmamalıdır.

Yoğurt tozu ve turşu tozu olarak
adlandırılan, koruyucu olarak kullanılan
maddeler sağlığa zararlıdır ve kullanılmaması
gerek r.
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GIDA GÜVENLİĞİ
Güven l r Gıda Ned r?
Güven l r gıda her türlü bozulma ve
hastalığa yol açan etkenlerden uzak, sağlık
açısından b r sakınca oluşturmayan tüket me
uygun ve bes n değer n kaybetmem ş gıda
maddes d r.
1-Güven l r gıda, et ketl ve ambalajlıdır.
2- Güven l r gıda, muhafaza ve satış
kurallarına uygun olandır.
3- Güven l r gıda, son kullanma tar h
geçmem ş olandır.
4- Güven l r gıda, gereğ g b hazırlanan ve
korunandır.
5- Güven l r gıda, Tarım ve Orman
Bakanlığı'ndan z n belges olan, ﬁz ksel,
k myasal ve b yoloj k r skler taşımayandır.

BİRİNCİL ÜRETİM AŞAMASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
B tk sel üret mde ürün ç n tavs ye ed len
ruhsatlı laç, yeterl dozda, uygun aletle, uygun
zamanda kullanılmalıdır.
İlaçlama ve hasat arasındak süre, gıda
güvenl ğ ç n çok öneml d r. Son laçlama le
hasat arasında geçmes gereken süreye mutlaka
uyulmalıdır.

Üreten, şleyen, depolayan, satan tüm
gerçek ya da tüzel k ş ler gıda şletmec s d r.
Üret len ürün gıda güvenl ğ şartlarını
sağlamalıdır.
Küﬂenm ş, çürümüş, bozulmuş gıdaların
h çb r bölümü tüket lmemel d r. Çünkü
küﬂenme, çürüme ve bozulma gıdanın bütününü
olumsuz etk lemekted r.
Özell kle taze yenecek meyve ve sebzeler
akar tem z su altında yıkanmalıdır.

DEPOLAMA VE DAĞITIMDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA
GÜVENLİĞİ
Ç ftl kten Sofraya Güvenl Gıda Ned r?
B r nc l üret mden başlayarak, tüket c ye
(sofraya) ulaşana kadar geçen sürede ﬁz ksel,
k myasal ve b yoloj k r skler taşımayan gıdadır.

Dağıtıcılar; thal ed len, depolanan, nak l
veya dağıtımını yaptığı gıda maddeler n n Türk
Gıda Mevzuatı şartlarına uygun olmasından
sorumludur.
Buğday, yulaf, arpa, mısır, nohut, kek k,
susam, adaçayı, haşhaş g b ürünler yem ve
gübre çuvallarına konulmamalıdır.
Bu ürünler ser n kuru ve rutubets z
yerlerde depolanmalıdır.

Sokaklarda ve köşe başlarında seyyar
araçlarla hang koşullarda üret ld ğ bell olmayan
her türlü bulaşmaya açık şek lde satılan et, süt,
balık, tatlı, şekerleme vb. gıda maddeler n n h çb r
surette satın alınmaması ve tüket lmemes
halkımızın sağlığının korunması açısından önem
arz etmekted r.

