EVDE
SOKAKTA
ALIÞVERÝÞTE
Gýda Güvenliði

GIDA GÜVENLÝÐÝ GENEL BÝLGÝLER
Güvenilir gýdalar; raf ömrü süresince insan saðlýðýný tehlikeye atacak riskleri
taþýmayan gýdalardýr.
Güvenli olmayan gýdalarýn insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri her zaman
kýsa sürede görülmez. Kanser vakalarý ve genetik bozukluklar gibi uzun süre
sonunda ortaya çýkabilen çok önemli sonuçlarý vardýr.
Gýda kaynaklý tehlikeler; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere 3 temel
grupta toplanýr.
Fiziksel tehlikeler gýda maddelerinde bulunmamasý
gereken taþ, toprak, cam, kemik, metal gibi her türlü
yabancý maddelerdir.
Kimyasal tehlikeler hatalý ve bilinçsiz olarak kullanýlan
veteriner ve zirai ilaç kalýntýlarý; çevresel kaynaklardan
bulaþan kimyasallar ve aðýr metaller; hatalý ambalaj
materyalinden kaynaklý kimyasal bulaþmalardýr.
Mikrobiyolojik risklerin etmeni olan mikroorganizmalar
gözle görülemeyen canlýlardýr ve ellerimizde,
vücudumuzda ve çevremizde doðal olarak bulunurlar.
Bu canlýlar; uygun koþullarda önemli saðlýk riskleri
oluþturabilirler ve gýda maddelerinin hýzla bozulmalarýna
ve hastalýk etmenlerinin insanlara bulaþmasýna yol
açarlar.
Mikroorganizmalar çok kolay bir biçimde baþka ortama bulaþabilme özelliðine
sahiptirler. Bu nedenle; kendileri ile temas eden alet, ekipman, el ve hatta zaman
zaman hava akýmý yoluyla farklý ürünlere taþýnarak saðlýk riskleri yaratýrlar. Bu
çapraz bulaþmayý önlemek amacýyla; gýda ile ilgili yaptýðýmýz her iþte; baþta
ellerimizin temizliðini saðlamak üzere; gýdaya farklý ortamlardan mikroorganizmalarýn
taþýnmasýný önlemek için her türlü önlemi almalýyýz.
Mikroorganizmalarýn çoðu sýcaðý ve rutubeti sever. Bu nedenle beslenmemizde
vazgeçilmez olan et, süt, yumurta gibi ürünler, mikroorganizmalarýn da sevdiði
ürünlerdir. Zararlý mikroorganizmalarýn insan saðlýðýný olumsuz etkilemeleri için
bozulma belirtileri göstermeleri gerekmez. Kimi zaman görünüþü ve lezzeti son
derece normal olan gýdalar, büyük saðlýk tehlikeleri yaratabilirler.
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Mikroorganizmalarla (Mikroplarla) olan mücadele üç aþamadan oluþmalýdýr;
Mikroplarýn bulaþmasýnýn önlenmesi : Kiþisel
temizlik ve hijyen, çið(kirli) ve piþmiþ(temiz)
gýdalar arasýndaki çapraz bulaþmanýn
engellenmesi, zararlýlarla mücadele vb..
Mikroplarýn üremesinin engellenmesi:
Gýdalarýn üzerinde bulunabilecek mikroplarýn
üremeleri 40C olan buzdolabý sýcaklýðýnda
yavaþlamakta; -180C olan derin dondurucu
sýcaklýðýnda ise hemen hemen durmaktadýr.
O nedenle gýdalarý güvenli tutmanýn ön
koþullarýndan birisi soðukta muhafazadýr.
Mikroplarýn öldürülmesi: Mikroplarý yok etmek
için en önemli yöntem piþirmektir. Doðru
sýcaklýkta ve yeterli süre piþirmek ile mikroplarý
öldürmek mümkündür. Etleri kýrmýzý
kalmayana kadar ( iç sýcaklýðý 850C üstüne
çýkana kadar) , yumurtayý ise beyazý þeffaflýðýný
yitirene (katýlaþana) kadar piþirmek suretiyle
mikroplarýndan arýndýrmak mümkündür.
Gýda katký maddeleri; gýda maddelerinde teknolojik gereklilik olduðunda kullanýlýrlar.
Gýda maddelerinde sadece yasalarda izin verilen katký maddeleri, izin verildikleri
koþullar çerçevesinde kullanýlabilirler. Gýdalarda kullanýlabilecek katký maddeleri
FAO ( Gýda Tarým Örgütü) /WHO ( Dünya Saðlýk Örgütü) nün oluþturduðu bir
uzmanlar komitesi tarafýndan onaylanmakta ve bu onaylý maddelere E kodu
verilmektedir.
Gýda katký maddeleri fonksiyonlarýna göre, koruyucular, antioksidanlar,
renklendiriciler, tatlandýrýcýlar, asitlik düzenleyiciler gibi birçok sýnýfa
ayrýlýr. Katký maddelerinin taþýdýðý E kodlarý da sýnýflandýrmalarý ile
baðlantýlýdýr. Tüm renklendiriciler 100 aralýðýnda ( Örn: E 150 a
Karamel), antioksidanlar 300 aralýðýnda ( Örn: E 300 Askorbik asit),
koruyucular 200 aralýðýnda ( Örn: E 210 Benzoik asit) sýnýflandýrýlýrlar.
Güvenli Gýda arzýndan ve gýda üretiminde tarladan sofraya gýda güvenliðinin
saðlanmasýndan sorumlu kuruluþ T.C.Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýdýr.
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Eller; tuvalet kullanýmýndan sonra, çocuklara tuvalet konusunda
yardýmcý olduktan sonra,toz, toprak gibi yabancý maddelerle
temastan sonra, yemek hazýrlama veya yeme iþleminden önce
et, balýk, yumurta, yýkanmamýþ meyve ve sebzeler gibi çið
maddelerle temastan sonra, mutlaka sabun ve tercihen sýcak
su kullanarak en az 20 saniye boyunca dikkatle yýkanmalýdýr.
Gýda maddelerinin temizliðinde kesinlikle sabun veya deterjan
kullanýlmamalýdýr.
Çapraz bulaþma riskini önlemek için mümkünse tavuk eti,
balýk eti ve kýrmýzý eti doðramak için ayrý; sebze ve salata
gibi ürünleri doðramak için ayrý doðrama tahtasý kullanýlmalýdýr.
Ayný tahta kullanýlacaksa yapýlacak iþlemler arasýnda sýcak
su ve deterjanla yýkanarak iyice temizlenmelidir.
Sebze ve meyveler tüketilmeden evvel mutlaka iyice
yýkanmalýdýr. Hatta mümkünse yýkama suyunun klorlanmasý
amacýyla eczanelerden temin edilebilen klor tabletleri ile
kullaným talimatlarýna harfiyen uyularak klorlama iþlemi
yapýlmalýdýr.
Gýda maddelerinin piþirilmesi ve yýkanmasýnda mutlaka insan
tüketimine uygun temiz sular kullanýlmalýdýr.
Gýda ile temasta bulunan kaplar; gýda dýþýnda hiçbir madde
ile temas ettirilmemeli, deðiþik amaçlarla kullanýlmamalýdýr.
Kuru ürünler; serin, havadar ve kuru ortamlarda saklanmalýdýr.
Depolanan ürünlerin çapraz bulaþmaya yol açmamasý için
et, tavuk, balýk, yumurta gibi çið hammaddeler ile mamul
maddeler ayný ortamlarda depolanmamalýdýr.
Gýda maddeleri toksik maddelerle ve deterjan - dezenfektan
gibi temizlik maddeleri ile birlikte bulunmamalýdýr.
Piþirilmiþ gýdalar hemen tüketilmeli ya da daha sonra tüketilecek
ise hýzlýca soðumasýný takiben buzdolabýnda saklanmalýdýr.
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Dondurulmuþ ürünler oda sýcaklýðýnda deðil, buzdolabý
sýcaklýðýnda (4-8 derecede) veya varsa mikrodalga fýrýnda
çözündürülmeli ve bir kez çözündürülmüþ ürün bir daha
dondurulmamalýdýr.
Dondurulmuþ ürünler buzluða, önce gelen, önce tüketilir
prensibi ile yerleþtirilmeli ve tüketilmelidir.
Gýdalarýn etiketinde belirtilen kullaným ve muhafaza
talimatlarý dikkatle okunmalý ve uygulanmalýdýr.
Gýdalarýn saklanmasýnda gazete kaðýdý gibi gýdalarla
temasa uygun olmayan materyaller kullanýlmamalýdýr.
Piþirmeden önce marinasyon (sosla, baharatla veya tuzla
muamele) iþlemi uygulanacaksa, oda sýcaklýðýnda deðil
mutlaka buzdolabý koþullarýnda uygulanmalýdýr.
Yumurtalarýn üzerinde bulunan ve mikroorganizmalardan
koruyan tabaka yýkama ile uzaklaþacaðýndan yumurtalar
yýkanmamalý, ancak satýn alýnýrken kabuðunda tavuk
pisliði; kýrýk, çatlak ve yabancý madde bulaþýsý olmamasýna
özen gösterilmelidir. Yumurtalar buzdolabý sýcaklýðýnda
muhafaza edilmelidir.
Etler piþirilmeden önce yýkanmamalýdýr. Yýkama iþlemi
zararlý mikroorganizmalarýn uzaklaþmasýný saðlamayacaðý
gibi; sýçrayan yýkama suyu ile çevreye bulaþmasýna neden
olacaktýr.
Taze etlerin renginde görülen solma veya koyulaþma; tek
baþýna bir bozulma veya bayatlamanýn habercisi deðildir.
Renk deðiþimi taze et için normaldir. Ancak bununla
beraber kokuda deðiþiklik, et yüzeyinde yapýþkanlaþma
veya sümüksü yapý oluþtu ise ürün tüketilmemelidir.
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Etlerin piþirilmesinde; dýþ yüzeyde yanma olmamasý, ancak
buna karþýn merkezde piþmenin tam olmasý saðlanmalýdýr
(kesildiðinde yüzey ile merkez arasýnda renk farký kalmayana
kadar).
Küflenmiþ bir gýda maddesinin küflü kýsmý ayrýlarak,
küflenmemiþ kýsmý tüketilmemelidir.
Evde bayram, yýlbaþý gibi özel günlerde düzenlenecek
kalabalýk grup yemeklerinde yemekler, oda sýcaklýðýnda
en fazla iki saat kalmalýdýr. Yemeðin bu sürede
tüketilmeyeceði öngörülüyorsa, mutlaka 2 saatten önce
tekrar buzdolabýna kaldýrýlmalýdýr.
Evde üretilecek tatlý, yoðurt v.b. üretiminde kullanýlacak
süt mutlaka pastörize veya sterilize (UHT) süt olmalýdýr.
Kesinlikle sokak sütü alýnmamalý ve kullanýlmamalýdýr.
Evde kurutulan sebze ve meyveler, yerle temas etmeyecek
biçimde temiz yüzeylere serilmeli, trafiðin yoðun olduðu
yollara bakan mekanlarda kurutulmamalýdýr.
Evde konserve üretimi; ýsýl iþlem aþamasýnda yapýlan
hatalarla zaman zaman saðlýk risklerine yol açmaktadýr.
Mümkün olduðunca; evde konserve üretimi yerine; ürünün
dondurarak muhafazasý tercih edilmelidir.
Yüksek sýcaklýkta uzun süre kaynatýlarak yapýlan reçellerde
insan saðlýðý açýsýndan tehlike oluþturan bir kimyasal
oluþmaktadýr. Evde üretilen reçellerin bileþimi uzun süre
kaynatmayý gerektirmeyecek biçimde hazýrlanmalýdýr.
Son tüketim tarihi geçmemiþ dahi olsa; iç metal yüzeyi
aþýnmýþ, çizilmiþ ve kararmýþ konserve gýdalar tüketilmemeli;
üretimi yapan firmaya iade edilmelidir.

Bu kitapçýk AB tarafýndan desteklenen F4ST (TR/06/B/F/PP-178050) proje aktiviteleri ve fonu kapsamýnda
Gýda Güvenliði Derneði (GGD) ve Tüketiciler Derneði (TÜDER) iþbirliði ile hazýrlanmýþtýr.

6

SOKAKTA GIDA GÜVENLÝÐÝ
Seyyar satýcýlarýn sattýklarý köfte, kokoreç, midye gibi ürünlerin
satýþýnýn her türlü riske açýk olduðu unutulmamalýdýr.
Bakýmsýz, pis görünümlü restoran ve lokantalarda hijyen
ve temizlik anlayýþýnýn çok düþük seviyelerde olduðu
bilinmelidir.
Restoranlarda ortamýn temizliði; çevrede haþere olup
olmadýðý; servis yapan kiþilerin el, yüz ve kýlýk-kýyafetlerinin
temizliði ile restoran tuvaletlerinin temizliði, lavabolarda
sývý sabun bulunmasý gibi kriterler servisin güvenli olup
olmadýðýna dair çok önemli ipuçlarý verir.
Fast food alýþveriþinde bir seferde tüketilecek miktarda ürün
alýnmalý ve alýnan ürün en fazla 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
Açýk büfe ve kahvaltýlarda; ürünler tabaða alýnýrken, ayný
ürünleri baþkalarýnýn da tüketeceði unutulmamalýdýr. Bu
amaçla;
Ürünlerin içerisinde yer alan servis amaçlý çatal,
kaþýk, býçak v.b. gereçler diðer bir ürünün içine daldýrýlmamalýdýr.
Asla ürünlerin üzerine doðru öksürülmemeli ve aksýrýlmamalý saç da
dahil olmak üzere yabancý madde düþmemesi için maksimum özen
gösterilmelidir
2 saati aþkýn oturulduðunda, yeni ürün almak için temiz tabak alýnmalýdýr.
Piknik yapýlacaðý zaman; yýkanmasý gereken tüm sebze, meyve ve salata
malzemesi evde yýkanarak taþýnmalý veya piknik alanýnda akar su ile yýkanmalýdýr.
Yolculuk sýrasýnda; yiyecek ve içeceklerin araçta taþýnmasý tercih edildiðinde
mutlaka ürünün gerektirdiði soðuk koþullar saðlanmalýdýr.
Çocuklarýn okullarýna hazýrlanacak beslenme paketlerinde ya bisküvi, kurabiye
gibi kuru ve kolay bozulmayan ürünler hazýrlanmalý veya peynirli, et ürünlü
sandviçlerin soðuk muhafaza koþullarý yaratýlmalýdýr. Ýçecek olarak hazýr ambalajlý,
bir içimlik meyve suyu, nektar, ayran v.b. tercih edilmelidir.
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Gýda maddelerinin (yaþ meyve ve sebze hariç) ambalajlý
ve etiketli bir biçimde satýþa sunulmasý yasal zorunluluktur.
Açýkta, sokakta, pazar yerlerinde dökme olarak satýlan,
üreticisi ve özellikleri belli olmayan ürünler satýn
alýnmamalýdýr. Mutlaka ambalajlý, etiketli, üreticisi ve
markasý belli olan ürünler satýn alýnmalýdýr.
Ambalaj üzerinde T.C. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnca verilen
üretim izninin tarih ve sayýsý kontrol edilmeli, kayýt dýþý
ürünler tüketilmemelidir.
Etiket bilgileri dikkatle okunmalýdýr. Etikette tüketiciye iletilen tek bilgi son
tüketim tarihi deðildir. Kimi ürünlerde belli yaþ gruplarý
veya alerjik durumlar için önemli uyarý ve bilgilendirmeler
vardýr.
Isýl iþlem görmemiþ süt ve sütlerden üretilen peynir, tereyaðý,
krema gibi ürünlerin insan saðlýðýný tehtid eden zararlý bir
mikroorganizmayý içerme olasýlýklarý çok yüksektir. Bu ürünler
piþirilmeden tüketilmemelidir.
Kasap ve marketlerde dökme halde hazýr kýyma satýþý yasal deðildir. Bu ürünler
sadece ambalaj içerisinde marka ve etiket bilgileri tam olmasý halinde satýlabilir.
Ambalajý yýrtýlmýþ, bozulmuþ ve koruyuculuðu kalmamýþ ürünler satýn alýnmamalýdýr.
Dondurulmuþ ürünler alýþveriþin sonunda alýnmalý; eðer hemen tüketilmeyecekse
çözülmeden eve ulaþtýrýlarak hemen buzluða yerleþtirilmelidir.
Dondurulmuþ gýdalarda þekil bozukluklarý çözülüp yeniden donmanýn göstergesi
olabilir. Bu tür ürünler satýn alýnmamalýdýr.
Oda sýcaklýðýnda satýþa sunulan pastörize sütler, yoðurtlar satýn alýnmamalý;
satýcý bu konuda uyarýlmalýdýr.
Satýn alýnan gýda maddeleri böcek ilacý, naftalin gibi toksik maddelerle, deterjan
gibi temizlik maddeleri ile birlikte taþýnmamalý; temaslarý kesin olarak
engellenmelidir.
Kutusunda þiþkinlik, sýzma oluþmuþ olan konserveler satýn alýnmamalýdýr.
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Gýda Maddelerinin etiketinde bulunan logolar ne ifade eder?
Isýl iþlem veya koruyucu kullanýmýnýn mümkün
olmadýðý kimi gýda maddelerinin; saðlýk açýsýndan
risk yaratacak bulaþanlardan arýndýrýlmasý için
ýþýnlama tekniði kullanýlýr. Bu iþlemin uygulandýðý
gýda maddelerinin etiketinde; tüketicilerin doðru
bilgilendirilmesi amacýyla yandaki ýþýnlanmýþ gýda
logosu kullanýlýr.
Ambalaj materyalinin gýda ile temasa uygun
olduðunu tüketiciye ifade etmek amacýyla; yanda
yer alan gýda maddeleri ile temasa uygundur
logosu kullanýlýr.

Ülkemizde; çocuklarda iyot eksikliði nedeniyle
önlenebilir zeka geriliði vakalarý oldukça yaygýn
biçimde görülmektedir. Önlenebilir zeka geriliði,
ifadeden de anlaþýlacaðý gibi bebeklik ve küçük
çocukluk döneminde yeterli iyot alýmýnýn saðlanmasý
ile tamamen önlenebilmektedir. Bu nedenle, sofralýk
tuzlarýn iyot içermesi zorunluluk olup; bilgilendirme
amacýyla tuzlarýn üzerinde yandaki logo
bulunmaktadýr.

Organik gýda maddelerinin; diðer gýdalarla
karýþtýrýlmasýný önlemek amacýyla yanda yer alan
organik gýda logosu kullanýlmaktadýr.
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GIDA GÜVENLÝÐÝ DERNEÐÝ HAKKINDA

Gýda Güvenliði Derneði gýda güvenliði alanýnda faaliyet gösteren
Türkiyedeki ilk ve tek sivil toplum örgütüdür.
Baþta tüketiciler, iliþkili sektörler, devlet, akademisyenler ve gýda güvenliði
çalýþanlarý olmak üzere tüm paydaþlarýn Tarladan Sofraya sürecinde
gýda güvenliði konularý ile ilgili iletiþimini, uzlaþmasýný ve ilerlemesini
saðlamak üzere 2004 yýlýnda kurulmuþtur.
Gýda Güvenliði kavramýnýn toplumda benimsenmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý
amacý ile çalýþmalarýný sürdüren Gýda Güvenliði Derneði, AB tarafýndan
Leonardo da Vinci programý kanalýyla desteklenen F4ST  Tarladan
Çatala Gýda Güvenliði Uzmaný Eðitim Programýnda denetleyici ortak
göreviyle yer almaktadýr.
F4ST Eðitim Programý, gýda güvenliðinin bir bütün olarak saðlanmasý
konusunda bilgi birikim düzeyini arttýrmayý ve gýda güvenliði kontrolü
ile gýda güvenliði denetim kalitesinin Avrupa Birliði çapýnda yükseltilmesini
amaçlayan bir eðitim programýdýr. Programda 1 aday ve 6 Avrupa Birliði
üyesi ülke, gýda güvenliði konularý ve e-learning teknolojisi ile iliþkili
deneyim ve bilgilerini paylaþmak için bir araya gelmiþtir.

Bu kitapçýk AB tarafýndan desteklenen F4ST (TR/06/B/F/PP-178050) proje aktiviteleri ve fonu kapsamýnda
Gýda Güvenliði Derneði (GGD) ve Tüketiciler Derneði (TÜDER) iþbirliði ile hazýrlanmýþtýr.
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