174 ALO GIDA HATTI

kese ulaşmayı,

* Başvuru sonucunuzu, 174 Alo Gıda’yı tekrar ara-

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Güvenilir Gı-

* Gıda denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütü- yarak ya da verilecek başvuru numarası ile

da konusunda gelen talepleri karşılamak için tüm

lebilmesi için tüketicilerin bu hizmette aktif rol alma-

Türkiye’de 174 Alo Gıda Hattı’nı hizmete geçirmiş-

sını,

tir.

* Sağlığa zararlı gıda ürünlerinin önüne geçerek
halkın sağlığını korumayı,

* Haksız rekabeti engellemeyi,

www.tarimorman.gov.tr ve www.alo174.gov.tr adreslerinden öğrenebilirsiniz.

* 174 Alo Gıda Hattı’na gelen çağrılar kayıt altına
alınarak veri tabanı oluşturulmaktadır. Böylece ülkemize ait gıda risk haritası çıkarılarak, buna göre
eylem planları hazırlanacaktır.

* Kayıt dışı gıda üretimini önlemeyi,
* Özellikle küçük ve orta ölçekli gıda üreticilerine
UNUTMAYIN! EN İYİ GIDA DENETÇİSİ, TÜKETİCİDİR…

ulaşarak Güvenilir Gıda kriterlerine uygun üretime
yöneltmeyi,

* Bakanlığın, Güvenilir Gıda konusunda yetki ve çalışmaları hakkında topluma
bilgi sağlamayı hedeflemektedir.

Gıda Satın Alırken Dikkat !

174 ALO GIDA HATTI İLE

* Gıda maddesi satın alırken etiket

* Gıdaya ilişkin her türlü şika-

bilgilerini mutlaka kontrol ediniz.

yet veya talebi, Türkiye’nin her

* Son tüketim tarihi ve/veya tavsiye edilen tüketim

yerinden 174’ü arayarak çağrı

tarihini kontrol ediniz.

merkezine bildirebilirsiniz.

* Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi

Gıda Tarım v e Hayvancılık Bakanlığı “Güvenilir

Web tabanlı yazılım sayesinde

Gıda Sağlıklı Yaşam” kampanyasıyla,

talepleriniz anında işleme alı-

* “Güvenilir Gıda” konusunda yediden yetmişe her- nacak ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

geçmiş ürünleri kesinlikle satın almayınız. Bu
ürünler bozulmuş olabilir, mikroorganizma içerebilir.

YEDİĞİNE İÇTİĞİNE DİKKAT ET
GÜVENİLİR GIDA TÜKET

* Ambalaj kontrolü yapınız.
* Bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş,
sızıntı yapmış ambalajlı gıdalar, risk taşıyabileceğinden satın alınmamalıdır.

* Muhafa şartlarını kontrol ediniz. Etiket üzerlerindeki uyarılara dikkat edilmeli ve her ürünün
kendine özgü muhafaza şartlarında (sıcaklık,
nem, ışık, vb.) satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir.
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* Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edilmelidir.
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