
 Ambalajsız ve etiketsiz  satılan yiyeceklere 
gerek çevreden gerekse insan elinden hastalık et-
meni mikroorganizmalar bulaşabilir, bu durumun 
da zehirlenmelere ve hastalıklara yol açabilmekte-
dir. 

 Yasal olmayan seyyar satış, kaçak bir ticaret sa-
yılır ve açıkta satılan (ambalajsız ve etiketsiz) gı-
daları kimin ürettiği bilinmediği için meydana ge-
lebilecek zehirlenme ya da ölümlerde herhangi 
bir sorumlu da bulunamayacaktır.  

Açıkta (ambalajsız ve etiketsiz) satılan gıdaların 
ve menşei belli olmayan gıdaların satın alınması 
doğru değildir. Tüketicilerin dikkatsizliği veya ko-
nuya yeteri kadar özen göstermemesinden kay-
naklı, piyasada bulunan taklit ve tağşişe uğramış 

ürünler satın alınmakta, bu yüzden sağlık üzerine 
olumsuz birçok etkisi oluşmakta-
dır. 

Ambalajlı gıda kimin, nere-
de, ne zaman ürettiği belli olan 
gıdadır ve herhangi bir sorunla 
karşılaşıldığında bize başvurulacak adresi göste-
rir, oysa ambalajsız ürünlerde bu mümkün değil-
dir.  

Dolayısıyla sokakta ambalajsız satılan gıdalar 
satın alınmamalı, aynı zamanda ambalajda bulu-
nan etiketler de çok dikkatli okunmalı ve uygun-
suz ürünler tercih edilmemelidir. Ambalaj üzerin-
de İşletme Kayıt/Onay Numarası yer alıp, alma-
dığına  mutlaka dikkat edilmelidir. 

Tarım ve Orman Bakanlığının denetim yapması-
nın yanında, vatandaşların da bilinçli ve dikkatli 
birer tüketici olarak; 

Açıkta satılan gıdaların tercih edilmemesi,  

Satın aldıkları paketli ürünlerin de etiket bilgilerini 
mutlaka okumaları,  

 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun gö-
rülen işletmelere verilen Kayıt/Onay numarası 
olmayan ürünlerin satın alınmaması gerekmekte-
dir. 
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GIDA MADDELERİ SATIN ALINIRKEN AŞAĞIDA-
Kİ ETİKET BİLGİLERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR! 

-Gıdanın adı,   

-Bileşenler listesi,   

-Alerjen bileşenler   

-Gerektirdiği durumda bir gıdanın üretiminde 

veya  hazırlanmasında kullanılan bileşenin veya 

bileşen grubunun  miktarı,  

-Gıdanın net miktarı,  

-Tavsiye edilen tüketim tarihi veya mikrobiyolojik 

açıdan kolay bozulabilen gıdalarda son tüketim 

tarihi,  

-Özel muhafaza koşulları ve/veya kullanım koşul-

ları, 

-Üreticinin veya ambalajlayıcının veya ithalatçının 

veya dağıtıcının adı  veya ticari unvanı ve adresi,  

-İşletme kayıt veya onay numarası  

-Menşe ülke,  

Parti Seri Numarası 


