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Gıda Güvenliği Derneği olarak bundan  sonra her ay hazırladığımız bu bülten üzerinden 
sizlere ulaşıp, hem dernekten haberler, hem de genel anlamda gıda güvenliği ile ilişkili 

haber, duyuru ve gelişmeleri  paylaşmak istiyoruz.  Bültenimizde haberlerin, rehberlerin ve 
önemli makalelerin yanı sıra etkinlik önerilerine de yer vererek hoşunuza gideceğini 

düşündüğümüz bir bülten hazırlamaya çalıştık.

Bir sonraki bültenimizde buluşmak üzere, selam ve sevgilerimizle,

Gıda Güvenliği Derneği 

Tedarik Zincirinde Güven Rehberi Yayınlandı

GGD Vizyon-Misyon güncellendi 
ve Etik İlkeleri oluşturuldu.

COVİD- 19 ile Mücadele ve 
Hijyen Rehberleri 

Bizden Haberler:

Gıda Güvenliği Derneği olarak Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve sektörün 
önemli STK ile bir araya gelerek  hepimizin bir tüketici olarak yıllardan beri 
görmek istediği restoranlarda tükettiğimiz gıdanın nereden geldiğine yönelik bir  
şeffaflık projesi yaratarak ilk adımı olan “Tedarik Zincirinde Güven” rehberini 
oluşturduk. Rehber hem tedarikçilerin satışlarında, hem de restoran, otel, gibi ev 
dışı tüketim noktalarının satın almalarında yararlanacakları ve kayıt dışının 
önlenmesine katkıda bulunacak nitelikte bir dokümandır.

Çalışmaları devam eden projenin bir sonraki adımında tüketiciler QR kod 
üzerinden tabağındaki yemekte kullanılan hammaddelerin hangi markaya ve 
tedarikçiye ait olduğu bilgisine de ulaşabilecek.

3-4 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 7.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi,  yaşanmakta 
olan pandemi nedeniyle ulusal ve uluslararası tedbirlerin bir süre daha devam edeceği öngörüsüyle 
9-10 Haziran 2022’ye ertelenmiştir.

Tüm dünyayı etkileyen ve elimizde olmayan nedenlerden ötürü ikinci kez ertelemek durumunda 
kaldığımız Kongremize kayıt yaptıran katılımcılarımızın ve sponsorlarımızın hakları baki kalmak üzere 
9-10 Haziran 2022 de yapılacak Kongreye aktarılmıştır.

Gıda Güvenliği ailesi olarak 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’nde, pandeminin olmadığı bir 
dünyada buluşmak dileğiyle.

Toplu Tüketim Yerleri için rehberimiz güncellendi, tıklayınız!Etik İlkeleri için tıklayınız.

Rehber için tıklayınız.

 Vizyon-Misyon için tıklayınız.

https://www.ggd.org.tr/icerik.php?id=889
https://www.ggd.org.tr/vizyon_misyon.php
https://www.ggd.org.tr/resim2/gida_guvenligi_dernegi_etik_ilkeleri.pdf
https://www.ggd.org.tr/icerik.php?id=884
https://www.ggd.org.tr/


Covid 
önlemlerine 
yönelik 
hazırladığımız 
afiş bir çok 
tüketiciye yol 
gösterici oldu.

Şubat Ayı RASFF Bildirimleri:
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Tarım 
ÖRGÜTÜ FAO 2021 yılını Uluslar arası

Meyve ve Sebze Yılı ilan etti.

FAO 2021 Yılı Meyve
ve Sebze Yılı İlan Etti

NASA resmi internet sitesinde Türkiye’ nin 
yer altı suları durumunun ciddiyeti ile ilgili 

güncel bir harita paylaştı.

NASA’ nın ardından WWF’ de 
Türkiye’ yi uyardı.

Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü verilerine 
göre, Türkiye en çok su sıkıntısı çeken 

ülkeler listesinde 32. Sırada !

NASA ve WWF
Türkiye’yi Uyardı

Gramaj Hilesine
Ceza Uygulanacak

Ticaret Bakanlığının "Ticari Reklam ve Haksız 
Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik" 03.02.2021 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik 
vetemizlik ürünlerinde yapılan gramaj 

oyunlarına 114 bin TL' ye kadar cez 
uygulanabileceği belirtilmektedir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Sosyal Medyayı
Aktif Kullanıyoruz

Geçen Ayın
Dikkat Çeken Haberleri:

AB Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi - RASFF´e Şubat 2021'de toplam 323 
bildirim yapılarak, 49 bildirim Türkiye'den ihraç edilen ürünler için yapılmıştır.

Ağırlıklı olarak yaş meyve-sebzede pestisit bulguları nedeniyle yapılan 
bildirimleri linkten indirebilirsiniz.

Af işimiz
Güncellendi!

İncelemek için tıklayınız.

İndirmek için tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/errorpage?code=404
https://www.ggd.org.tr/resim2/rasff_subat_2021.xlsx
https://www.ggd.org.tr/resim2/restoran_ve_kafe_kurallari_afis.pdf
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Gıda Kaybı ve İsrafına yönelik “Gıdanı Koru” kampanyası başlattı.
Gıda israfını önlemede biz tüketicilere büyük iş düşüyor. Yaptığımız araştırmaya göre tüketicilerin %72’ si 
sadece Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farkı net bilmediğinden 
tüketiciler gıdayı çöpe atıyor.

STT gıda güvenliğinin göstergesi olup, bu tarihten 
sonra gıdanın kesinlikle tüketilmemesi anlamına 
geliyor. TETT ise gıda kalitesi ile ilgili bir göstergedir.
Ve bu tarihi sona eren gıdalar görünüş, koku ve tadında 
problem yok ise tüketilebilir. 

Gıda israfını önlemek için yapılan yeni düzenleme ile 
TETT’ si geçmiş gıdaların gıda işletmecisinin 
sorumluluğunda piyasada bulunmasına izin verildi. 
Sizde TETT’ si sona ermiş ancak kokusunda ve tadında 
bir problem yok ise gıdayı çöpe atmayarak, gıda israfını 
önlemeye katkıda bulunabilirsiniz.

2020 yılının son döneminde haberlerde sıkça 
yer alan, tüketilmesi sonucu gerçekleşen 

ölümler ve düzenlenen operasyonlar sonucu 
varlığı tespit edilmeye devam eden sahte içki 

konusu gıda hileleri başlığında, ülkemizde 
ciddi bir problemdir. AB Ortak Araştırma 

MERKEZİ- JRC Ekim ayı raporlarında
“80 ölüm” ülkemiz adına kayıtlara alınmıştır.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’ nın insan 

gıdası olarak onayladığı ilk böcek Un Kurdu oldu.

Un kurdu (Tenebrio molitor), Avrupa’ daki larvaların 

atıştırmalık ve makarna gibi yiyeceklerin kullanımı için 

onay çıktı. Protein, yağ ve lif bakımından zengin olan 

un kurtları, EFSA tarafından onaylanan ilk böcek oldu.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

EFSA Un Kurduna
Onay Verdi !

Sahte İçki Sorunu

Hep birlikte “Gıda İsrafını Durduralım !”
Nasıl mı ?

Sayı: 1  -  Mart 2021

https://www.efsa.europa.eu/en/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations
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Gündemdekiler ve Önemli Raporlar

Önemli Tarihler:

WHO ve FAO Et Ürünlerinde Trichinella ve Taenia üzerinde inceleme çalışmalarına başladı.

Avrupa ve Orta Asya’ daki Beş Ülkede Gıda Güvenirliliği Sistemlerini Güçlendiren Proje

Araştırmacılar Covid-19 Önlemlerinin, Gıda Kaynaklı Hastalıklar Üzerindeki Etkisini

Değerlendiriyor.

Mintel 2021 Gıda ve İçecek Sektör Trendlerini Araştırmasını Yayınladı.

EIT Food “Food Trust Report” Yayınlandı. Türkiye verilerini raporda inceleyebilirsiniz.

Gıda Güvenliği Derneği Gıda İsrafı ve Etiket Okuma Araştırması

Gıda Güvenliğinin Önemi ve Veteriner Hekimlik makalesi

3-4 Mart – Food Industry Innovation- EIT Food

10 Mart - Meeting of Food Authenticity Centres of Expertise

9- 10 Mart - Food Matters Live - Kayıt

10 Mart - 2021 Consumer Food Safety Education

Virtual Conference - Kayıt

15- 17 Mart - IBA Almanya

3-4

9-10

15-17

Mart

   Tıkla
      Öğren!
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Anketimize Katılmak için
Tıklayınız!

https://www.foodsafetynews.com/2021/01/who-and-fao-look-at-trichinella-and-taenia-saginata-in-meat/
http://www.fao.org/turkey/news/detail-news/tr/c/1371061/
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/researchers-assess-impact-of-covid-19-measures-on-foodborne-infections/
https://www.mintel.com/global-food-and-drink-trends
https://www.eitfood.eu/media/news-pdf/EIT_Food_Trust_Report_2020.pdf
http://www.ggd.org.tr/icerik.php?id=790
https://www.ggd.org.tr/resim2/gida_guvenliginin_onemi_ve_veteriner_hekimlik.pdf
https://eitfoodhive.eu/login
http://www.foodauthenticity.global/events/list/tag/webinar
https://www.foodmatterslive.com/2021-register-now
https://cfsec.swoogo.com/conference
https://connecting.iba.de/
https://tr.surveymonkey.com/r/D69QGPP
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İZLE

İNCELE

SANAT

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner 
Turkchem TV’nin konuğu olarak, gıda güvenliğinin 
önemi ve gıda kaynaklı hastalıklara dair önemli 
konuları paylaştı. Keyifli Seyirler !

İzlemek için tıklayınız.

FAO e-öğrenme Akademisi, ücretsiz çevrimiçi olarak 
erişilebilen ve aynı zamanda farklı dillerde hizmet 
sunan bir kurs ve öğrenme portalıdır.

İncelemek için tıklayınız.

OKU

Kitap Önerisi

GGD Gıda Katkı Maddeleri Bilimsel Komitesi tarafından 
hazırlanan "Gıda Katkı Maddelerinin İşlevi ve Güvenliği" 
Raporu -  Beslenme ve Diyetetik Kitabı Güncel Konular
9'da 13.Bölümde yayınlandı. 

Yayınlanan bölümleri görmek için tıklayınız.  

Yarın Ne Yiyeceğiz ? Sergisi

Almanya Dresden’ deki Deutsches Hijyen Müzesi “Yarın 
Ne Yiyeceğiz ?” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Şuan koronavirüs sebebi ile kapalı olan serginin internet 
sitesinden bir çok görsel ve videoy ulaşabilirsiniz.

İzlemek için tıklayınız.

   Tıkla
      İzle!

“Gıda Kaynaklı
Hastalıklar”

“Glutenli mi, 
Glutensiz mi ?” “İklimlendirme”

https://www.youtube.com/watch?v=1yJ70IvwAZE
https://www.youtube.com/watch?v=YUu7Dc8YN7w
https://www.youtube.com/watch?v=Ymy34LP7PUk
https://www.youtube.com/watch?v=PHrnv-2JR14
https://elearning.fao.org/
https://www.dhmd.de/en/exhibitions/future-food/
https://www.ggd.org.tr/resim2/13_beslenme_diyetetik_9.pdf

