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Türkiye’de gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin
sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi
amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının
tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
yürütmektedir. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş,
değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmalar ile söz konusu ürünlerin adı, parti numarası
gibi bilgiler Bakanlık tarafından kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu
çalışmada, son beş yılda (2016 – 2020) taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi
ilave edildiği tespit edilip Bakanlık sitesinden resmi olarak ilan edilmiş gıda ürünleri
incelenerek Türkiye’de tüketime sunulan yiyecek içeceklerde taklit ve tağşiş durumu
tartışılmıştır. 15 farklı kategoride incelenen toplam 2112 adet yiyecek içecekten en fazla
taklit tağşiş yapılan ürünler sırasıyla bitkisel yağ, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri olduğu
tespit edilmiştir. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalardan en fazla 625 adet örnekle bitkisel yağlar;
en az ise 3’er adet örnekle kuruyemiş - çerez ürünleri ile meyve-sebze işleme ürünleri
olduğu belirlenmiştir.
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Ensuring food safety in Turkey, imitated in food and the prevention of adulteration, their
health and consumer interests of protecting the industry with unfair competition in order to
block food and manufacturing of contact with materials and food, at all stages of processing
and distribution of official control activities T. C. The Ministry of Agriculture and Forestry
runs it. Information such as the companies that produce and sell spoiled or modified foods
that endanger the life and health of individuals, and the names of the products in question,
batch numbers are regularly shared with the public by the Ministry. In this study, the last
five years (2016 - 2020) imitation, adulteration performed or drug substances have been
declared as an official from the detected and ministry sites are added examining food
products imitated in food and beverage available for consumption in Turkey and
adulteration cases were discussed. Among a total of 2112 food and beverages examined in
15 different categories, the most imitated products were found to be vegetable oil, meat and
meat products, milk and dairy products, respectively. Vegetable oils with a maximum of
625 samples from the foods that are imitated and adulterated; At least 3 samples were
determined to be nuts - snack products and fruit - vegetable processing products.
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