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“Bu belge Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece 
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veya tutumunu yansıtmaz.”  
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  ETİKET

TİCARİ REKLAMLAR VE İLANLAR

ZARARLI, TEHLİKELİ MAL VE HİZMETLER

 

Ticaret  konusu  olan  ve  perakende  satışa  arz  edilen 
malların  veya  ambalajlarının  yahut  kaplarının  üzerine 
kolaylıkla  görülebilir,  okunabilir  şekilde  o malın menşei, 
cinsi veya fiyatı hakkında bilgileri içeren etiket konulması, 
etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri 
kapsayan  listelerin  görülebilecek  şekilde  uygun  yerlere 
asılması zorunludur.  

 

 

Ticari  reklam  ve  ilanların  yasalara  ve  genel  ahlaka 
uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı 
veya onun  tecrübe  ve bilgi noksanlıklarını  istismar edici, 
tüketicinin  can  ve  mal  güvenliğini  tehlikeye  düşürücü, 
şiddet  hareketlerini  ve  suç  işlemeyi  özendirici,  kamu 
sağlığını bozucu, hastaları çocukları ve özürlüleri  istismar 
edici reklam ve ilanlar yapılamaz. 

 

 

Tüketicinin  kullanımına  sunulan  mal  ve  hizmetlerin 
kişi  ve  çevre  sağlığına  zararlı  ve  tehlikeli  olabilmesi 
durumunda,  bu  malların  emniyetle  kullanılabilmesi  için 
üzerine  veya  ekli  kulanım  kılavuzlarına, bu durumla  ilgili 
açıklayıcı  bilgi  ve  uyarılar,  açıkça  görülecek  ve  okunacak 
şekilde konulur veya yazılır. 

 



 

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evrensel  Tüketici  Hakları  5  Temmuz  1986  tarihinde 
aşağıdaki  şekliyle  Birleşmiş  Milletler  tarafından  kabul 
edilmiştir.    Tüketicilerin  evrensel  hakları  şu  şekilde 
sıralanabilir:  

 Tüketicilerin  Temel  Gereksinimlerinin 
Karşılanması  Hakkı:  Barınma,  ısınma,  aydınlanma, 
içecek  su  bulma,  ulaşım  haberleşme,  tüketicinin  en 
temel haklarıdır. 

 Sağlık  ve  Güvenliğin  Korunması  Hakkı:  Satışa 
sunulan  her  türlü  mal  ve  hizmetin  yaşam  ve  sağlık 
açısından  tüketicilere  zarar  vermeyecek  kalite  ve 
nitelikte olması hakkıdır. 

 Ekonomik  Çıkarların  Korunması  Hakkı  (Mal  ve 
Hizmetlerin  Serbestçe  Seçilmesi  Hakkı):  Tüketicilere 
sunulan  ürün  ve  hizmetlerin  nitelikli,  kaliteli  ve  uygun 
fiyattan  sunulması,  satış  sonrası  hizmetlerin  yeterli 

TÜKETİCİNİN KORUNMASININ KAPSAMI

 Tüketiciyi  hileli,  güvenilir  olmayan,  sağlığa 

zararlı mallar satın almaktan korumak, 

 Tüketicinin  bir  malı  satın  alırken  seçimini 

rasyonel  şekilde  yapabilmesi  için  kendisine 

gerekli bilgileri sağlamak, 

 Tüketicileri birbirlerine karşı korumak, 

 Tüketicinin  sadece  hakları  değil,  aynı  zamanda 

sorumlulukları olduğu bilincini yerleştirmek. 
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olmasının  yanı  sıra  mal  ve  hizmet  ticaretinin  adil 
koşullarda yapılmasını hedeflemektedir. 

Tüketicinin 5 Temel Hakkı   

AB  politikaları  tüketicinin  5  temel  hakkı  olduğunu 
kabul  eder.  Bunlardan  ilki  sağlık  ve  güvenliğinin 
korunmasıdır.  Tüketicilerin  diğer  temel  hakları 
arasındaysa  kişilerin  ekonomik  çıkarlarının  korunması; 
satın  alınan  kusurlu  ürünün  düzeltilmesi  veya  yetersiz 
hizmetin  tazmin  edilmesi;  tüketicinin  bilgilendirilmesi, 
eğitilmesi ve temsil edilmesi bulunmaktadır. 

AB'de Tüketiciyi Korumanın 9 Kuralı 

AB'de,  9  temel  alanda  tüketiciyi  korumaya  yönelik 
kurallar  uygulanmaktadır.  Bunlar:  Reklam,  kapıdan  satış, 
uzaktan satış, tüketici kredileri, fiyat göstergeleri, ürün ve 
gıda güvenliği, haksız sözleşme şartlan, tüketim mallarının 
satışı ile ilgili garantiler ve ürün sorumluluğudur. 

 Tarladan Sofraya   

AB  için  tüketicilerin  sağlığının  korunması  birinci 
önceliktir. Bunun  için  gıda ürünlerine,  tarladan  sofranıza 
gelene  kadar  bütünsel  bir  denetim  uygulanmaktadır.  Bu 
uygulama  sayesinde  gıda  güvenliğiyle  hayvan  ve  bitki 
sağlığı en yüksek seviyede tutulur. 

Bilgilendirme ve Reklam   

AB'de  özellikle  gıda  ürünlerinde  yanıltıcı  olmayan 
etiketleme büyük önem taşımaktadır. Ürünün  ismi,  içerik 
listesi, katkı maddelerinin  türü ve miktarı, dayanıklılık ve 
son kullanım tarihi, özel saklama ve kullanım koşulları bu 
etiketlerde muhakkak  yer  almalıdır.  Ayrıca  reklamlarda, 
kapıdan  ve  uzaktan  satışlarda,  devre  mülk  satışlarında, 
paket  tatillerde,  tüketici  kredisi  başvuru  şartlarında 
kullanılan  dil  açık  ve  anlaşılır  olmalı;  anlama  imkânını 
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TÜKETİCİ HAK ARAMA ADIMLARI

GIDA TÜKETİCİSİNİN HAKLARI

 

 

Beslenmek insanın; barınma ve giyinme gibi en temel 
haklarından  birisidir.  Devlete  bu  anlamda  düşen  esas 
sorumluluk her bireyi  için yeterli gıda temin etmek ve bu 
gıdanın  güvenli  olmasıdır.  Yeterli  gıda  temini,  başka  bir 
deyişle gıda güvencesi insanlık tarihinde stratejik bir sorun 
olmuştur. Muhtemelen bu stratejik önemi nedeniyle gıda 
güvencesi  binlerce  yıldır  tüm  medeniyetlerde  önemini 
korumuştur.  Günümüz  tarım  teknolojileri  kullandığı 
gübre,  ilaç,  hormon,  gelişmeyi  düzenleyiciler  genetik 
müdahaleler,  vb  teknikler  ile  üretimi  artırmış  ve  bunları 
yığınlar  halinde  işleyerek  insanlığa  sunmuştur. Ancak  bu 
yeni  tarım  teknikleri  ve  değişen  muhafaza  ve  imalat 
şartları  beraberinde  insan  sağlığını  tehlikeye  sokabilecek 
sorunları  da  getirmiştir.  İnsanın  veya  tüketicinin  çok 
önemli  bir  temel  hakkı  da,  satın  aldığı mal  ve  hizmetin 
onun sağlığına zarar vermemesidir. Ayrıca satın aldığı mal 
ve  hizmette  aldatılmaması  gibi  diğer  hakları  da 
bulunmaktadır.  

Geçmiş yıllardan günümüze kadar gıda  insanların en 
temel ihtiyacı ve birincil alanında bu haklar diğer ihtiyaçlar 
veya mal ve hizmetlerden çok önceden kamu  tarafından 
güvence  altına  alınmaya  çalışılmıştır.  Daha  sonra  bu 
hususlar modern  tüketicinin  korunması  kanunlarında  da 
yerlerini almıştır. 

 

 

 İlk  yapılması  gereken mal  veya  hizmeti  veren  yere 
müracaat edilmelidir. Satın aldığınız herhangi bir mal veya 
hizmetin  ayıplı(kusurlu)  olduğunu  fark  ettiğinizde 
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HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ

Uyuşmazlığa neden olan mal veya hizmet için ; 

 

 Hakem  heyetlerinden  alınan  karar  lehte  ise mal  veya 

hizmeti  veren  yere  müracaat  edilerek  kararın 

uygulanması talep edilebilir. 

 Bu  aşamalardan  sonuç  alınamazsa  elde  bulunan 

belgelerle  Tüketici  Mahkemesine  müracaat  edilerek 

sorunun çözümü yoluna gidilebilir. 

 

 

Tüketicinin  korunması  hakkında  kanun‘un  22. 
maddesi gereği her il ve ilçe merkezinde tüketici sorunları 
hakem  heyetleri  kurulmuştur.  Bu  heyetler  tüketiciler  ile 
satıcılar  arasında  ayıplı  mal  ve  hizmetlerden  doğan 
anlaşmazlıklara  bakmakla  görevli  ve  yetkilidir. 
Sorunlarınızın  çözümünde  kısa  sürede  sonuç 
alabileceğiniz  tüketici  sorunları  hakem  heyetlerine 
başvurmaktan çekinmeyiniz. 

Hakem  Heyetleri  Sanayi  ve  Ticaret  Müdürlüğü, 
ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır. 81 İl Müdürlüğü 
ile  851  ilçede  Tüketici  Sorunları  Hakem  Heyetleri 
bulunmaktadır. Tüketici Mahkemeleri  ise her  il ve  ilçenin 
Adliye binalarında bulunmaktadır. 

Satın  aldığınız  ve  şikayet  konusu  olan  mal  ya  da 
hizmetin  değeri  01.01.2008  tarihinden  itibaren  827,05.‐
YTL’nin(Parasal  sınır  her  yıl  DİE’nin  TEFE’de  meydana 
gelen  yıllık  artış  oranında  artırıldı.)  altında  ise  sorunun 
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GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ! 
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan  (dosya ve 

posta masrafı hariç) ücret alınmaz. Hakem heyetlerince 
görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından karşılanır. Tüketici Mahkemeleri nezdinde 
tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve 

harçtan muaftır. 

 

 

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih 
ve  sırasına  göre  en  geç  3  ay  içinde  karara  bağlanır. 
Kararlar,  alındığı  tarihten  itibaren  5  gün  içinde  taraflara 
yazılı olarak bildirilir. Hakem Heyeti  kararlarının  taraf  ve 
sonuçlarını  gösterir  listeler,  İllerde  İl  Müdürlükleri, 
ilçelerde  Kaymakamlıklarda  duyuru  panolarında  aylık 
olarak ilan edilir. 

  

 

GIDA ŞİKÂYETLERİ NERELERE VE NASIL YAPILIR? 

İnsanların yaşam kaynağı olan gıda bilinçsiz tüketilirse 
yaşam kalitesini ve süresini de düşürebilir. Bu yüzden 
sadece bugün için değil yarınlar için de gıdanızı alırken 

seçici, tüketirken dikkatli olunuz. 

Herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşıldığında 

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ’ne 

şikâyette bulunmalıyız. 



 
ÖRNEK DİLEKÇE 

SATIN ALINAN MALIN AYIPLI ÇIKMASI 

( Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’na) 

(827,05 YTL altında ki alışverişler için) 

 

.......... KAYMAKAMLIĞI 

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA 

 

(827,05 YTL ile 2.159,08YTL arası alışverişler için) 

 

..........VALİLİĞİ 

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA 

 

ŞİKÂYET EDEN: Tüketicinin adı soyadı adresi 

ŞİKÂYET  EDİLEN:  Şikayet  edilen  kişi/ler  yâda  kurum/ların  adı 
soyadı, unvanı, adresi (sorumluluk açısından birden fazla olabilir.) 

ŞİKÂYET KONUSU: Satın alınan malın ayıplı çıkması 

OLAYLAR: Ayıplı mala konu olan olay yaşadığınız hadiseler net, 
fazla  ayrıntıdan  uzak  ama  olayı  tam  olarak  ifade  etmelidir.  .Örnek 
(../.../2007  tarihinde  ....  mağazasından  ....TL.  sı  ücretle  .....marka 
ürünün satın aldım. Normal kullanmaya başladım. Bir süre sonra  ..... 
marka ürünü... /... / 2004 tarihinde arızalandı. 

Hukuki Dayanak: Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 

Deliller:  Fatura, Garanti  Belgesi,  (elinizde  ne  tür  belgeler  veya 
deliller  varsa  hepsini  yazabilirsiniz,  yaşadığınız  hadiseler  için  varsa 
tanık da yazabilirsiniz) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIDAA GÜVENNLİĞİ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  GIDA GÜVENLİĞİ
 

Tüm gıda  işletmeleri,  temiz ve güvenle yenilebilecek 
ürünler  satarak,  yasa  ve  standartlara  uymak 
zorundadırlar.  Sattıkları  gıdaların  güvenle  yenilebilecek 
ürünler  olması,  işletmelerin  sorumluluğundadır. 
Yiyeceklerinizin  tadını  çıkarın.  Fakat  unutmayın, 
bozulmamalarını sağlamak size kalmıştır. 

Gıda  tüketmek  bizim  için  bir  gerekliliktir  ama  aynı 
zamanda  neşe  ve  zevk  kaynağıdır.  Aç  olmak  dışında 
rahatlamak ve mutfak  tecrübelerinin  tadını çıkarmak  için 
yemek yeriz. Aileyle birlikte yenen akşam yemeğinden ya 
da güneşli bir günde arkadaşlarla yapılan piknikten daha 
güzel ne olabilir ki.  

Gıda  insanları birçok  şekilde hasta eder.  Zehirlenme 
ve hastalık, genellikle yemeklerdeki bulunan mikroplardan 
oluşur.  Yemeklerde  bulunan  çivi,  tırnak,  ilaç,  temizlik 
maddesi  gibi  yabancı maddeler de  insan  sağlığına  tehdit 
oluşturmaktadır.  

Zehirlenme  ve  hastalık,  genellikle  yemeklerde 
bulunan  MİKROPLARDAN  oluşur.  Gıda  zehirlenmeleri 
ciddi hastalıklara yol açar. Gıda zehirlenmeleri mikroplar, 
virüsler,  mayalar,  küfler  ya  da  parazitler  gibi  yediğimiz 
yemekte  ya  da  içtiğimiz  suda  bulunabilen mikroplardan 
kaynaklanır.  Gıda  zehirlenmeleri  ayrıca  bu  mikropların 
ürettiği  zehirli bileşiklerden  ya da gıdalarda doğal olarak 
bulunan maddelerden de kaynaklanabilir.  

 

 



  GÜVENİLİR GIDA

 

Güvenilir  gıda;  temiz,  bozulmamış  ve  içinde  sağlığa 
zararlı maddeler bulundurmayan gıdadır. Gıdaların çeşitli 
koşullarda kirlenmesi, gıda güvenliğini  tehdit etmekte ve 
böylece gıdaların sağlığımızı bozucu hale gelmesine neden 
olabilmektedir.  

Gerçekler: 

Gıda  zehirlenmesine  yol  açacak  mikroplarla  bulaşık 
gıdaların görünüşü, tat ve kokusu normaldir. 

İyi hijyen uygulamaları gıda zehirlenmelerini engeller. 

Her  yıl  binlerce  insan  gıda  maddelerinden 
zehirleniyor,  bunlardan  kimleri  ağır  hastalanıyor  ve 
bazılarıysa ölüyor. 

Gıdaların kirlenmesini ve sağlığa zararlı hale gelmesini 
önlemek  için  gıdaların  satın  alımından  tüketimine  kadar 
geçen  tüm  aşamalarında  temizlik  ve  hijyen  kurallarına 
uymamız gerekmektedir. 

 

TEMİZLİK 

Gıdadaki ve gıda ile temas eden yüzeylerdeki görünen ve 
görünmeyen kirlerin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. 

HİJYEN 

Sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmeninden 
arındırılmasıdır. 

 



  MİKROPLAR ve GIDA ZEHİRLENMELERİ
 

Mikroplar  gözle  görülmeyecek  kadar  küçük  mini 
canlılardır.  Mikroplar  çok  ufaktır.  Basit  bir  şekilde 
mikropları,    faydalı  ve  zararlı  olarak  iki  ayrı  gruba 
ayırabiliriz.  Yararlı  olanlar  yoğurt  ve  peynir  üretmeye 
yardım  ederler  İkinci  gruba  dâhil  olanlar,  gıdalarımızı 
etkileyip zarar verebilir ve sağlığımızı tehdit edebilirler.  

Gıdaları bozan mikroplar her yerde  fakat  çoğunlukla 
çiğ  gıdanın  üstünde  veya  içinde,  insanlarda,  böceklerde, 
kemirgenlerde,  ev  hayvanlarında,  çöp  ve  yemek 
artıklarında bulunur. 

Genellikle  bir  hastalığın  oluşabilmesi  için  çok  sayıda 
mikrop  gerekir.  Öncelikle  insanların  yiyecekleri  gıdalara 
girmeleri ve daha  sonra hastalıklara yol açabilmeleri  için 
çoğalmaları gerekmektedir. 

Gıda  zehirlenmesi,  sıklıkla,  kötü  muhafaza  edilmiş, 
saklanmış  ya  da  pişirilmiş  yiyeceklerdeki  mikroplar 
nedeniyle ortaya çıkar. Mikropların bizi hasta edebilmesi 
için ya kendisinin ya da toksinlerinin (zehir) vücudumuzun 
içine  girmesi  gerekiyor.  Hastalığın  oluşması  için  bakteri 
vücutta çoğalır.  Yada bakterinin yemekte ürettiği TOKSİN 
hasta  eder.    Gıda  zehirlenmesi  zararlı  bakteri  içeren 
gıdaları  tüketince  ortaya  çıkar.  Mikroplarla  bulaşık 
yiyeceklerin  görünüşü,  tadı  ve  kokusu  normal  olabilir. 
Gıda  zehirlenmesinin  belirtileri,  hastalığa  yol  açan 
bakterinin  veya  kirlenmenin  çeşitlerine  bağlı  olarak 
değişebilir. Aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaç tanesini 
görebilirsiniz.   



  GIDA ZEHİRLENMELERİNİN BAŞLICA 10 NEDENİ

 
1. Yemek  çok  erkenden  pişiriliyor  ve  tehlikeli  derecede 

bekletiliyor!  

2.  Pişirilmiş yemeği dolaba koymadan önce 1.5 saatten fazla 

tehlikeli derecede bekletilmesi.  

3. Yemek  tekrar  ısıtılırken yeterince  ısıtılmıyor ve mikroplar 

ölmüyor.  

4. Zehirleyici mikropların bulaşmış olduğu yemeği yemek.  

5. Yemek yeterince pişirilmiyor.  

6. Kümes  besinleri  pişirilmeden  önce  yeterince  buzu 

çözülmeye bırakılmıyor.  

7. Pişmiş yemeğe çiğ yemeyin dokunması.  

8. Sıcak yemekler vitrinde 63 °C’ den düşük bekletilmesi,  

9. Yemeği hazırlarken kendilerinden hastalık bulaşması,  

10. Artık yemek yemek.  

Zehirlenmelerin belirtileri: 

 Karın ve mide ağrısı,   
 İshal,  
 Kusma,  
 Mide bulantısı,  
 Yüksek ateş.  

  Bu  belirtilerin  vücutta  hepsinin  bulunması  şart 
değildir. Zehirlenmenin sebebine göre belli olur. Belirtiler, 
yemekten  30  dakika  ya  da  bir  kaç  saat  geçtikten  sonra 
ortaya çıkar. Birkaç günde sürebilir. Bu belirtiler hafif veya 
şiddetli  olabilir.  Bazı mikroplar,  başka  belirtilere  de  yol 
açabilir.    Gıda  zehirlenmesi  yetişkinler  için  çoğunlukla 
zararsız  olsa  da;  Çocuklar,  Yaşlılar,  Hamileler,  Hastalar 
daha duyarlıdır. 
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BAZI GIDALARDA

: Kötü koku / kü

u  gibi  fermen

rmalar kötü koku

üt: Ahır kokusu

tadları / mavi‐s

öpürme olayı  

ek: Sünme hasta

:  Etin  dış  yüzey

nde görülen boz

uklu Deniz hayva

erve gıdalar: Ko

tatlar/  çeşitli  a

rmalar  

veler: Çeşitli ren

ir: Acı  tad  / gaz

i renk oluşumla

l, marmelat: Ekş

k: Yapışkan  tab

eşil renk oluşumu

Sebze: Çeşitli çü

A BOZULMA ŞEKİLLE

flü tat ve koku /

nte  gıdalar:  A

u  

  / balık,  sabun,

sarı, kırmızı renk

alığı ve küflenme

yinin  yapışkan  b

zulmalar /  ekşim

anları: Kötü koku

onserve kapların

asidik  ve  kötü 

nkte çürümeler 

z oluşumu nede

rı  

şime / köpürme 

aka oluşumu  / 

u  

ürümeler / yapış

ERİ

/ renk bozulmala

Acı  tat  /  ren

 acı, ekşi, yanık

k oluşumu / sün

e  

bir  hal  alması  /

me ve kokuşma  

u / ekşime  

nın şişmesi / ekş

kokular  /  ren

eniyle delikli yap

 

kokuşma  / ekşi

şkanlık ve ekşime

arı  

nkte 

k ve 

nme 

/  et 

i ve 

nkte 

pı  / 

ime 

e  



 

EVLERDE SAĞLIKLI GIDA TÜKETİMİ

“ÖNCE ALINAN, ÖNCE TÜKETİLİR.”

 Tereyağı:  Acılaşma,  ekşime  çeşitli  tat  bozuklukları  / 

kötü  koku  /  siyahlaşma, mavi‐siyah  lekeler  /  pembe, 

kırmızı, mavi, yeşil renkler  

 Yoğurt: Ekşime / Köpürme  

 Yumurta:  Yumurta  akının  yeşilimsi  olması  /  yumurta 

sarısında  siyah  çürüklük  /  kırmızımsı,  pembe  renkli 

çürümeler / küflü ve kötü koku.  

 

 

GIDALARI TAZE TÜKETİN 

Gıdaların  çoğu  sadece  kısa  bir  süre  muhafaza 
edilebilir.  Etikette  yazan  son  kullanım  tarihini  mutlaka 
kontrol edin! Taze et ürünleri birkaç gün saklanabilirken, 
doğranmış  et  ve  balık  bir  gün  saklanabilir.  Vakum 
paketleme  saklama  süresini uzatır ancak ürünler yine de 
düşük  sıcaklıklarda  depolanmalıdır.  Yiyecekleri,  yüksek 
güvenlik, besin değeri  ve  tat  için paketini açtıktan  sonra 
mümkün  olan  en  kısa  zamanda  tüketin.  Şu  kuralı 
unutmayın:  

 

 

Yiyeceğinizi  tüketmeden  önce  mutlaka  koklayın  ve 
tadını kontrol edin. Size şüpheli geldiyse asla tüketmeyin! 
Küflenmiş  yiyecekler  tüketilmemelidir.  Çünkü  birçok  küf 
türü  tehlikeli  zehirli  maddeler  üretmektedir.  Meyve 

   ÖNEMLİ! 
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GIDA KATKI MADDESİ NEDİR?

GKM NİN KULLANIMINDA GENEL KOŞULLAR

 

  

Son  yıllarda  besin maddeleri  çok  çeşitlenmiş  ve  üretimde 
kullanılan  GKM’nin  sayıları  büyük  bir  hızla  artmıştır.  GKM 
lerinin  kullanımı  yasalarla  düzenlenmektedir.  Bu 
düzenlemelerin  amacı,  besinlerde  kullanılan  GKM’nin  kötü 
kullanımını  ve  sağlık  üzerinde  oluşabilecek  tehlikeleri 
önlemektir.  Gıda  katkı maddeleri  Sağlık  Bakanlığı’nın  gıda 
katkı maddeleri  yönetmeliğinde  şu  şekilde  tanımlanmıştır. 
"Normal koşullarda tek başına tüketilmeyen ya da tipik besin 
bileşeni  olarak  kullanılmayan,  tek  başına  besleyici  değeri 
olmayan  ve  besinin  üretilmesi,  işlenmesi,  hazırlanması, 
ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında teknolojik 
amaçla ya da beklenen sonucu elde etmek için ürüne ya da, 
bir öğesini elde etmek için yan ürüne doğrudan ya da dolaylı 
olarak  ve  bilinerek  katılan  maddelerdir"  Gıdalara  hile  ve 
besin değerini arttırmak amacıyla katılan maddeler ise GKM 
değildir.  GKM  işleme  ve  üretim  hatalarını  gizlememeli, 
tüketiciyi  aldatmamalı  ve  bir  besinin  besleyici  değerini  
düşürmemelidir .  

 

 

• Gıda  katkı  maddelerinden  hiçbiri,  hangi  amaçla  gıdaya 
katılmış olursa olsun insan sağlığına zarar vermemelidir.  

• Kullanılacak  katkı  maddesi  hakkında  analiz  sonuçları  ve 
kullanılma miktarları bilinmelidir.  

• GKM katıldığı yiyecek ve karışımın besleyici değerine zarar 
vermemeli, besin değerini azaltmamalı ve değiştirmemelidir.  



 

"E" NUMARALARI NE ANLAMA GELİYOR?

• Gıdaların içerisinde bulunan vitaminleri tahrip etmemeli ve 
besinlerin emilimini azaltmamalıdır. 

• Katkı  maddesi  olarak  kullanılan  maddeler  belirgin 
özelliklerine göre belirlenmeli ve belirlenen GKM’nden başkası 
kullanılmamalıdır. 

• Katkı  maddesinin  hangi  gıdalara  ne  miktarda  ve  hangi 
amaçla katılabileceği GKM Kodeksinde belirtilmiş olmalıdır. 

• Gıdaya  belirlene  miktarlardan  fazlası  katılmamalı  ve 
üretimleri  sırasında  katkı  maddesi  kullanılan  gıdalar  sürekli 
denetlenmelidir. 

• Katılan maddelerin açık ismi ve miktarı gıdaların üzerindeki 
etikette belirtilmelidir. 

• Katkı  maddesi,  katıldığı  maddelere  homojen  olarak 
dağılmış olmalı ve ürünün maliyetini arttırmamalıdır. 

• Gıdaya  katılan  katkı  maddesi  gıdanın  bozukluğunu 
maskeleyici ve tüketiciyi aldatıcı olmamalıdır.  

 
 
 

E  numara  sistemine  göre  gıda  katkı  maddelerinin 
sınıflandırılması;  8000`in  üzerinde  gıda  katkı  maddesi 
bulunmaktadır.  Bunlardan  sadece  350‐400  tanesi  "E" 
numarasına sahiptir. Bir gıda katkı maddesinin Avrupa Birliği 
ülkelerinde  kullanımına  müsaade  edildi  ise  ona  bir  "E" 
numarası  verilmiştir. Numaranın başındaki  "E",  EU  (Avrupa 
Birliği)`ni  simgelemektedir.  Gıda  katkı  maddeleri  gıda 
etiketlerinde farklı şekillerde ifade edilebilirler.  

1. Renklendiriciler E 100 ‐ 180  

2. Koruyucular E 200 ‐ 297  
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ANTİBİYOTİKLER

etiketleniyor.  Dünya  genelinde  yapılan  düzenlemeler  gereği 
GDO  ve  ürünlerine  biyogüvenlik  gerekçeleri  ile  ticari 
kısıtlamalar veya etiketleme yapmak gerekiyor. Dünya Ticaret  
Örgütüne  Üye  Ülkeler  Evrensel  Tüketici  Hakları  Bildirgesi, 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması  (GATT) ve  son 
olarak  2000  yılında  imzalanan  ve  Türkiye  tarafından  2003 
yılında  yasalaştırılan  Cartagena  Biyogüvenlik  Protokolü, 
GDO’lara karşı kesin bir tavır gerektiriyor. Aslında bu protokol, 
Türkiye’nin  transgenik ürünlerin  riskini  kabul ettiği  anlamına 
geliyor. Ancak ithal edilen ürünlerin GDO’lu olup olmadığı gıda 
güvenliği  açısından  fiilen  denetlenmiyor.  Bunun  için 
etiketlerde GDO yönünden kontrol edilmelidir. 

 

 
Hayvanlarda  tedavi,  koruyucu  ve  semirtici  amaçla 

kullanılan  ve  hayvansal  ürünlerde  kalıntı  bırakan 
farmakolojik etkili maddeler, organizmada tam metabolize 
olmadıkları  ve  tam  olarak  atılmadıkları  için  tüketicilerin 
sağlığını  sürekli  ve  hatta  yaşam  boyunca  olumsuz 
etkilerler.  Çoğu  ülkelerde,  farmakolojik  etkili maddelerin 
kullanımı  ile  ilgili  yönetmelikler  bulunmaktadır.  Örneğin, 
kesilecek  kasaplık  hayvanlara  5  gün  önce  antibiyotik  ve 
benzeri ilaçlar verilmez. Aynı şekilde antibiyotik tedavisine 
maruz  kalmış  hayvanların  sütleri  bu  süre  içinde 
tüketilemez.  

 Farmakolojik  etkili  maddelerden  en  önemlisi 
antibiyotiklerdir.  Bunlar,  hayvanlarda  tedavi  amacıyla, 
koruyucu  olarak  ve  kilo  artışı  sağlamak  amacıyla 
kullanılmaktadır.  Bu  antibiyotiklerin  organizmadan  atılma 
süreleri dikkate  alınmadığı  zaman  hayvansal  orijinli  besin 
maddelerinde  kalıntı  (rezidü)  bırakırlar.  Antibiyotiklerin 
gelişi  güzel  kullanılması,  aşağıdaki  riskleri  meydana 
getirebilir. 

 



 
Antibiyotiklerin Olumsuz Etkileri,  

 Mikroorganizmalarda,  özellikle  patojen  olanlarında 
direnç oluşturabilir. 

 İnsanlarda  antibiyotik  alerjisi  oluşturabilir.  Penisilin  ile 
mastitis tedavisi gören ineklerin sütlerini içen penisiline 
duyarlı kişilerde alerjiler görülmüştür. 

 Sütlerdeki  antibiyotik  kalıntıları,  süt  ürünlerinin 
yapımında  kullanılan  starter  kültürlerin  üremesini 
engelleyerek ekonomik kayıplara neden olabilir.  

 Hayvansal  orijinli  gıdalarda  bulunan  antibiyotik  kalıntıları 
çeşitli  patojen  mikroorganizmaları  baskı  altında  tuttuğu 
için, bu tür gıdaların bakteriyolojik laboratuar analizlerinde 
yanlış  değerlendirmelere  neden  olabilmektedir.  Özellikle 
salmonellalar  antibiyotiklerin  etkisi  altında  maske  edilir. 
Dolayısıyla  Salmonella  gibi  patojen  etkenler  ette mevcut 
oldukları halde tespit edilememeleri Veteriner Halk Sağlığı 
açısından oldukça büyük tehlike yaratır. 
 
Ülkemizde  kalıntı  belirlemek  amacı  ile  Tarım  ve  Köyişleri 

Bakanlığınca “Rezidü Kontrol Planı” uygulanmaktadır.  
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Meyve  ve  sebzeler  gibi bazı  gıdalar doğal hallerinde 

en  iyi  iken  diğer  bazı  gıda  çeşitleri  işlenmediği  taktirde 
güvenli  değillerdir.  Örneğin  her  zaman  için  pastörize 
edilmiş sütü çiğ süte tercih etmelisin ve eğer seçme şansına 
sahip  isen  taze  veya  dondurulmuş  ve  iyonize  radyoaktif 
ışınlardan  geçirilmiş  kümes  hayvanlarını  tüketmelisin.  Alış 
verişe gittiğin zaman  şunu aklından çıkarmamalısın gıdalar 
raf ömürlerinin uzatılması kadar güvenliklerinin arttırılması 
içinde bazı  işlemlerden geçirilirler. Bazı gıdalar  ise örneğin 
marul  gibi  çiğ  tüketilirler  ve  bu  gıdalar  çok  iyi 
yıkanmalıdırlar.  

 

 

Birçok  çiğ  gıdalara;  örneğin  kümes  hayvanlarına, 
etlere,  yumurtalara  ve  pastörize  edilmemiş  sütlere  bazı 
hastalıklara neden olabilen organizmalar bulaşabilir.  İyi bir 
pişirme  bu  tür  organizmaları  öldürebilir  fakat  şunu 
unutmamalıyız ki pişirilen gıdaların her tarafının sıcaklığının 
en az 70 °C ye ulaşması gerekmektedir. Eğer pişirilen tavuk 
etinin  kemiklere  yakın  olan  kısmı  hala  çiğ  ise  onu  tekrar 
fırına koyup tamamen pişmesini sağlamalısın. Dondurulmuş 

1.Güvenli olması için işlenmiş gıdaları tercih etmelisin 

2.Gıdaları iyi pişirmelisin 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN 
GÜVENLİ GIDA TÜKETİMİ İÇİN 
TAVSİYE ETTİĞİ 10 ALTIN KURAL



 
etler, balık ve kümes hayvanlarının etleri pişirilmeden önce 
tamamen çözdürülmelidir.  

 

 

Pişirilmiş  gıdalar  oda  sıcaklığına  kadar  soğudukları 
zaman  üzerilerindeki  mikropların  sayısı  hızla  artmaya 
başlar. Pişirilen gıdaların uzun süre bekletilmesi mikropların 
çoğalma  riskini  arttırır,  güvenli  olması  açısından  pişirilmiş 
gıdalar henüz sıcakken tüketilmelidir.  

 

  

Eğer  yiyeceklerinizi  önceden  hazırlamak  isterseniz 
veya  artan  yiyeceklerinizi  saklamak  isterseniz  onları 
yeterince  sıcak  (yaklaşık  60  °C  veya  üstü)  yada  yeterince 
soğuk  (yaklaşık 10  °C  veya  altında)  tutabildiğinizden emin 
olmalısınız.  Eğer  pişirilmiş  gıdalarınızı  4‐5  saatten  fazla 
saklamayı  düşünüyorsanız  bu  kural  hayati  önem 
taşımaktadır.  Bebekleriniz  için  hazırladığınız  gıdaları  hiç 
saklamamalısınız.  Gıdalardan  bulaşan  hastalıklara  neden 
olabilen  birçok  durumun  ortaya  çıkmasını  sağlayan  en  sık 
yapılan  hata;  çok  miktarda  sıcak  gıdanın  buzdolabına 
yerleştirilmesidir.  Tıka  basa  doldurulmuş  buzdolaplarında 
saklanan pişirilmiş gıdaların  iç kısımları gerektiği kadar kısa 
sürede  soğutulamaz ve eğer bu kısımlar uzun  süre  için 10 
°C'  nin  üstünde  kalırsa mikroplar  kolayca  gelişir,  çabucak 
sayıları artar ve hastalık yapıcı seviyeye ulaşır.  

3.Pişirilmiş gıdaları derhal tüketmelisin 

4.Pişirilmiş gıdaları dikkatlice saklamalısın 



 
 

Saklama  süresince  üreyen  mikroplara  karşı  en  iyi 
korunma yöntemi bu gıdaları en iyi şekilde tekrar ısıtmaktır 
(uygun saklama koşulları mikropların büyümesini yavaşlatır 
fakat  onları  öldürmez).  İyi  bir  yeniden  ısıtmanın  anlamı; 
ısıtılan  gıdanın  her  tarafının  sıcaklığının  en  az  70  °C'  ye 
ulaştırılmasıdır.  

 

 

Güvenli bir  şekilde pişirilmiş gıdalar  çiğ gıdalarla  çok 
az bir temasta bile bulunsa kontaminasyona neden olabilir. 
Bu  karşılıklı  kontaminasyon  pişirilmemiş  bir  kümes 
hayvanının  etinin  pişirilmiş  bir  gıda  ile  teması  sayesinde 
direkt  de  olabilir.  Bu  göze  çarpmayan  bir  durum  olabilir. 
Örneğin  pişmemiş  bir  tavuğu  parçalamak  için  kullandığın 
tahtayı  ve  bıçağı  yıkamadan  pişmiş  bir  gıda  için 
kullanmamalısın,  böylece  hastalık  yapıcı  organizmaları 
tekrar pişmiş olan ete bulaştırabilirsin.  

  

 

Gıdaları hazırlamaya başlamadan önce ve her aradan 
sonra  ellerini  güzelce  yıkamalısın,  özelliklede  bebeklerin 
altını değiştikten ve tuvaleti kullandıktan sonra. Balık, et ve 
tavuk eti gibi çiğ gıdaları hazırladıktan sonra diğer gıdalara 
bu  ellerinizle  dokunmadan  önce  ellerinizi  yıkamalısınız. 
Gıdaları  hazırlamadan  önce  eğer  elinde  her  hangi  bir 

5. Pişirilmiş gıdaları yeterince tekrar ısıtmalısın 

6. Pişmiş gıdalar ile çiğ gıdaların temasından kaçınmalısın 

7. Ellerini tekrar tekrar yıkamalısın 



 
enfeksiyon  varsa  onun  üzerini  iyice  kapattığından  emin 
olmalısın.  

Şunu  unutmamalısın  ki  evde  beslenen  hayvanlar; 
köpekler,  kediler,  kuşlar  ve  özellikle  kaplumbağalar 
genellikle  hastalık  yapıcı  tehlikeli  organizmaları  üzerinde 
taşırlar ve bunlar sizin ellerinizden gıdalara bulaşabilir.  

 

 

Gıdalar  kolayca  kontamine  olabildikleri  için  gıda 
hazırlanmasında  kullanılan  bütün  yüzeyler  temiz 
tutulmalıdır. Düşünün  ki her bir  gıda parçası  veya  kırıntısı 
mikroplar için bir ortam teşkil eder. Tabak ve diğer aletlerle 
temas  eden  bezler  sık  sık  değiştirilmeli  ve  tekrar 
kullanılmadan  önce  kaynatılmalıdır.  Zemin  temizliğinde 
kullanılan bezler diğerlerinden ayrı tutulmalı ve onlarda sık 
sık yıkanmalıdır.  

  

 

 

Hayvanlar  genellikle  hastalık  yapıcı 
mikroorganizmaları  taşırlar  ve  bu  mikroorganizmalar 
gıdalardan  doğan  bazı  hastalıklara  neden  olurlar.  En  iyi 
koruma yöntemi gıdalarınızı kapalı kutularda saklamaktır.  

 

8. Bütün mutfak yüzeylerini temiz tutmalısın 

9.Gıdalarınızı böceklerden, kemirgenlerden ve diğer 
hayvanlardan korumalısın 
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TÜRKİYE GIDA MEVZUATI

KANUNLAR; 

 Gıdaların  Üretimi,  Tüketimi  Ve  Denetlenmesine  Dair  Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

 Su Ürünleri Kanunu 
 3572  İşyeri  Açma  Ve  Çalışma  Ruhsatlarına  Dair  Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 

 Belediye Kanunu, Kanun No. 5393   
 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kanun No. 5216 
 Gıda Hijyeni İle Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanunu Tasarısı 
(Taslak) 

 Organik Tarım Kanunu 
 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
 Türk Kodeksi Hakkında Kanun 
 Türk Ceza Kanunu    

 
YÖNETMELİKLER: 

 Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik 
 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği 
 Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 
 Gıda ve Gıda  İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten  İş 
Yerlerinin Çalışma  İzni ve Gıda Sicili ve Üretim  İzni  İşlemleri  İle 
Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik 

 Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve 
Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

 Kırmızı  Et  Ve  Et  Ürünleri  Üretim  Tesislerinin  Çalışma  ve 
Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

 Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği 
 Gıda Işınlama Yönetmeliği 
 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği 
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine 
Dair Yönetmelik 

 Su Ürünleri Yönetmeliği 
 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 
 Organik Tarım Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 
 İçme ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonuna Ait Yönetmelik 
  Gıda Maddeleri  ile Temasta Bulunan veya Bulunmak Üzere 
İmal Edilen Plastikler Hakkında Yönetmelik  

  Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği 
 İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik 
 Doğal Mineralli sular Hakkında Yönetmelik 



 
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 
 Hazır  Ambalajlı  Sıvı  Mamullerin  Hacim  Tespitine  dair 
Yönetmelik 

 
TALİMATLAR; 

 Etlerin Teftiş Talimatı  
 Gıda  Ve  Gıda  İle  Temasta  Bulunan  Madde  Ve  Malzemelerin 
Kontrol Talimatı  

 Kırmızı Et/ Kanatlı Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin 
Çalışma Ve Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe Ait 
Talimat 

 Kanatlı Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma Ve 
Denetleme Usul Ve  Esaslarına Dair  Yönetmelik”  Lerin  1. Ve  2. 
Uygulama Talimatları 

 Gıdalardaki İlaç Kalıntı Uyarıları Hakkında Talimat 
 Kırmızı Et Kanatlı Hayvan Eti Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin 
Çalışma Ve Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe Ait 
Talimat 

 
TEBLİĞLER; 
 

 Siyah Çay Tebliği 
 Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Hakkında Tebliği 
 Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler 
 Buğday Unu Tebliği 
 Et Ürünleri Tebliği 
 Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği 
 Baharat Tebliği 
 Pirinç Tebliği 
 Fermente Sütler Tebliği 
 Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği 
 Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği 
 Ekmek ve Çeşitleri Tebliği 
 Makarna Tebliği 
 İrmik Tebliği 
 Türk  Gıda  Kodeksi  Hayvansal  Kökenli  Gıdalarda  Veteriner 
İlaçları Maksimum Kalıntı 

 Türk  Gıda  Kodeksi  Gıdalarda  Kullanılan  Renklendiriciler 
Tebliği 

 Gıda  Değeri  Olan  Hayvanlara  Uygulanması  Yasaklanan  ve 
Belli  Şartlara  Bağlanan  Hormon  ve  Benzeri  Maddeler 
Hakkında Tebliğ 



 

AB’NİN TÜKETİCİ KORUMA MEVZUATI

AVRUPA BİRLİĞİ ve GIDA MEVZUATI

  Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği 
  Mercimek Tebliği 
  Krema ve Kaymak Tebliği 
  Tahin Tebliği  
  Lokum Tebliği 
  Sofra ve Gıda Sanayii Tuz Tebliği 
  Dondurma Tebliği 
   Tereyağı,  Diğer  Süt  Yağı  Esaslı  Sürülebilir  Ürünler  ve 
Sadeyağ Tebliği 

 Bal Tebliği 
 Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği 
 Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği 
 Şeker Tebliği 
 Enerji İçecekleri Tebliği 

 
 
 

 Tüketim ürünlerinin satışı ve garantisi hk. Direktif (99/44/EEC) 
 Tüketici sözleşmelerinde haksız hükümler hk. Direktif (93/13/EEC) 
 Yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklam Direktifi (84/450/EEC) 
 Fiyat göstergeleri Direktifi (98/6/EC) 
 Uzaktan satış Direktifi (97/7/EC) 
 Kapıda satış Direktifi (85/577/EEC) 
 E‐ticaret Direktifi (17/7/2000) 
 Tüketici kredileri Direktifi (87/102/EEC) 
 Genel ürün güvenliği Direktifi (95/59/EEC) 
 CE Direktifi (93/68/EEC)  

 

 

Gıda  güvenliği  yönünden  tüketiciyi  etkileyen  özellikle  BSE  ve 
Dioksine  ilişkin  önemli  krizlerin  ortaya  çıkması,  AB’de  gıda  güvenliği 
mevzuatının  yeniden  düzenlenmesini  zorunlu  hale  getirmiştir.  Bu 
kapsamda AB Gıda komisyonunun Beyaz Doküman kapsamında belirttiği 
ve 2002‐2004 yıllarında yayınladığı mevzuat ile;  

 Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin esas alınması  
 Gıda ve yem güvenliğinin aynı mevzuat içinde değerlendirilmesi  
  Son  ürünün  kontrolü  yerine  HACCP  bazlı  kontrolün  esas 

alınması  



 
 Gıda zinciri içerisinde yem ve gıdanın izlenebilirliği  
 Gıda  ve  yem  güvenliğinde  sorumluluğun  üreticiye  verilmesi 

konuları temel prensipleri oluşturmuştur.  

AB  Komisyonunun  2000  yılında  hedef  ve  ilkelerini  formüle  ettiği 
Beyaz  Dokümanın  yayınlanmasını  takiben  bunun  yasal  çerçevesini 
oluşturan  direktifler  ve  düzenlemeler  2004  yılında  tamamlanmış  ve  1 
Ocak 2006’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. 

AB Gıda Kanunu’nun genel hükümleri şunlardır: 
 Güvenli olmayan gıda ürünleri pazara sunulmamalıdır. 
 Bir  gıda  ürününün  güvenli  olup  olmadığının  belirlenmesinde; 
ürünün  normal  kullanım  koşulları,  tüketiciye  aktarılan  bilgiler, 
ürünün kullanımı ile ortaya çıkacak kısa ve uzun vadedeki etkiler ve 
toksik etkileri göz önünde bulundurulur. 

 Ürünün  güvenli  olmadığının  belirlenmesi  durumunda; malın  dahil 
olduğu tüm parti Gıda Kanunu’na uygunsuz sayılır. 

 Gıda üretim zincirinin her aşamasında faaliyet gösteren operatörler 
ürünün  Gıda  Kanunu  ile  belirlenmiş  olan  koşulları  sağlaması  ile 
yükümlüdür. 

 Gıda  ürünlerinde  kullanılan  tüm  maddeler,  üretim,  işleme  ve 
dağıtım  zincirlerinin  her  aşamasında  o  zincirde  faaliyet  gösteren 
operatörler tarafından izlenebilmelidir. 

 Bu  yönergeye  göre  ürünün  etiketinde  yer  alması  zorunlu  olan 
bilgiler şunlardır: 
• Ürünün hangi ad altında satıldığı 
• Azalan  ağırlık  sırasına  göre  ürünün  içindeki  malzemeler‐

genetik  yapısı  değiştirilmiş  gıda  ürünleri,  ambalaj  gazları, 
tatlandırıcılar,  aspartam,  kinin,  kafein,  meyan  kökü, 
phytosterol,  phyostanol  için  etikette  özel  bir  ibare 
gerekmektedir. 

 

AB Gıda Güvenliği mevzuatının esasını şu düzenlemeler oluşturur: 

 EC,  178/2002  (28.01.2002)  Gıda  yayası  ile  ilgili  temel  ilke  ve 
koşulları  belirleyen  ve  Avrupa  Gıda  Güvenliği  Otoritesini  kuran 
düzenleme  

 EC,  852/2004  (29.04.2004)  Genel  gıda  hijyeni  (  gıda  güvenliği, 
HACCP, mikrobiyolojik kriterler ve sıcaklık kontrolleri vb.) hakkında 
düzenleme  



 
 EC,  853/2004  (29.04.2004)  Hayvansal  gıdalar  için  spesifik  hijyen 
kuralları  (  kesim  hijyeni,  parçalama, muhafaza,  kanatlı  eti,  yabani 
hayvan eti, kıyma, et ürünleri, kabuklu deniz ürünleri, balık ve balık 
ürünleri,  süt  ve  süt  ürünleri,  yumurta  ve  ürünleri,  hayvansal  yağ, 
kolajen, jelatin ) hakkında düzenleme  

 EC,  854/2004  (29.04.2004)  İnsanlar  için  tüketime  sunulacak 
hayvansal  gıdaların  resmi  kontrolleri  (  852  ve  853’ün  kontrolü, 
HACCP,  iyi hijyen uygulamaları, mikrobiyolojik kontroller) hakkında 
düzenlemeler  

 EC, 882/2004 (28.05.2004)) Gıda ve yem yasası ile hayvan sağlığı ve 
refahı uygulamalarının resmi kontrolleri hakkında düzenlemeler.  

 Kaynak; www.europa.eu/pol/food/index_en.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bu belge Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. 
Bu belgenin içeriğinden sadece Tarımsal Kalkınma Vakfı 

sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa 
Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.” 
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