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Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak 

ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar. Bu eğitimde hjyen olarak 

tanımlanan sağlık koruyucu temizlik kurallarını, yaşanabilecek problemleri, 

kime ne şekilde yansıyacaklarını ve bu konuda bize düşen görevleri göreceğiz.  
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Gıda üretiminde yaşabilecek bir problem en önce müşteri sağlığını riske atar. 

Siz düşünün herhangi firmanın ürününü tükettiniz ve gıda zehirlenmesi 

geçirdiniz. Ne yapardınız? Firmayı şikayet etmekle başlardınız. Devlet bu 

konuda hemen bir denetim başlatırdı. Yasal soruşturmalar, cezalar, işletmenin 

kapatılması, vs. vs…. En önemlisi de artık o firmanının ürünlerini 

tüketmezdiniz ve bunu tüm tanıdıklarınıza iletirdiniz. Sadece siz değil bunu 

duyan herkes… çünkü kimse parasının karşılığında sağlığını kaybetmek 

istemez. Satışlar azaldı müşteriler azaldı fabrika zor durumda peki şimdi ne 

olacak… 
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Gıda işinde kirlilikler 3 gurupta incelenir. Biyolojik, kimyasal ve fiziksel. Biyolojik 

kirlilikler; mikroorganizmalar ve parazitlerdir. Kimyasal tehlikeler ise ilaçlar, 

boyalar, katkı maddeleri ve diğer sentetik maddelerdir. Fiziksel kirlilikler ise 

cam, taş, metal parçaları vb sert maddelerdir.  
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İşletmemize her gün neler girer. İnsanlar yani biz, hava, canlılar, pek 

istemesek de fareler, kuşlar, böcekler, sinekler, hammaddeler, kullandığımız 

ekipmanlar. Ne çıkar ? Atık ve artıklar bir de bunların yanı sıra ürettiğimiz 

ürünlerimiz. Her girdinin kendisiyle birlekte işletmeye getirdiği bazı riskler 

vardır. Şimdi hepsini ve ne yapmak gerektiğini tek tek inceleyeceğiz.   
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Gıda üretiminde en büyük risk insandır. Neden ? Evet bu sorunun cevaplarını 

sizden alalım. Evet en büyük risk insandır. Gıda üretiminde kullanılan 

ekipmanlar, malzemeler ve hammaddeler sürekli bıraktığınız yerde durur ve 

kirli olduğunu düşündüğünüzde hemen temizlersiniz ve temiz olarak 

saklarsınız. Peki ya biz insanlar, işimiz bitince evimize gideriz, sabah geri 

geliriz, çay ve yemek mollarında dolaşırız, tuvalete gideriz. Biz insan olarak 

sürekli taşıyıcıyızdır. Sürekli birçok kirliliği üzerimizde taşırız.  

 

O nedenle bizlerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.   
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Bu iki resma bakalım soldaki resimdeki arkadaşlar ve sağdaki arkadaş bir gıda 

işletmesinde çalışıyorlar. Peki bu resimlerden hangisi yanlış. Sağdaki 

arkadaşın yanlışları neler şimdi tek tek sayalım… 
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Gıda işletmesinde çalışanların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin hijyen kurallarına 

uyması gerekir. Bu kurallar üretim alanına giren tüm kişiler için geçerlidir. Bu 

kurallar kişisel hijyen eğitiminde anlatıla konulardır.  
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Bu kurallar içinde en çok dikkat edilmesi gerkenler kıyafetlerin temizliği, hasta 

kişilerin üretimde çalışmaması, vücut temizliğine dikkat edilmesi, tuvalet 

sonrası temizliğe dikkat edilmesidir.  
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Şimdi bu resimlerdeki yanlışları bulalım. 
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Hammaddenin temizliği de bizim için çok önemlidir. Bu resimde ne yanlış var? 

Elmaları toplamış satmadan önce bir sudan geçireyim tozlarını temizleyeyim 

demiş arkadaşımız. Peki yanlış olan ne? Evet kullandığı su yani hammaddesi 

nereden geliyor. Kanalizasyon suyu… elmaları temizleyeyim derken aslında 

farkında olmadan elmayı yiyen kişilerin sağlıkları ile oynuyor. 
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Hammadde ile ilgili yapılması gerekenlerin başında kullanmadan veya 

almadan önce mutlaka kontrol etmek gerekir. Depolama alanları temiz ve 

düzenli olmalıdır. Bulaşma riski olan hammaddeler ayrı olarak depolanmalıdır. 

Kimyasalların ve deterjanların depolanmasında ayrı ve kapalı alanlar 

kullanılmalıdır. Depolama alanlarında sistemli bir depolama yapılmalı ve ilk 

giren ilk çıkar kuralı işletilmelidir.  
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Ekipmanlar en ciddi bulaşma kaynaklarından biridir.bu nedenle sürekli, düzenli 

ve yeterli temizlik yapılmalıdır. Fiziksel ve kimyasal tehlikelerden çok 

mikrobiyolojik kirliliklere dikkat edilmelidir. Mikroorganizmalar gözle 

görülemediği için temizlik programına ve temizliğin yapılış şekillerine dikkat 

etmek gerekir.  
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Ekipmanlardan bulaşabilecek kirlilikler için yapılması gerekenlerin başında 

ekipmanlarının yapısının gıda üretimine uygun olması gerekir. Üretim 

alanlarında tahta ve cam gibi malzemeler gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. 

Üretim alanlarında kullanılan ekipmanlar kesinlikle başka alanlara taşınmamalı 

ve götürülmemelidir.  

 

Hammadde ve hazırlanmış ürünlerde kullanılan ekipmanlar farklı olmalıdır. 

Çaprak bulaşmayı engellemek için renk kodları kullanılabilir. 

 

Kullanılmayan ekipmanlar veya kullanılamayacak durumda olanlar üretim 

alanından uzaklaştırılmalıdır. 
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Fare, sinek, böcek vb canlılara izin verilmez. Bunun nedeni bu canlıların 

üzerlerinde hastalık mikroplarını taşımalarıdır. Fare ve sıçanlar üzerinde 

yaklaşık 70 farklı hastalığın mikrobunu taşırlar. Bir karasinek üzerinde 6.5 

milyon mikrobu taşır ve ürüne bulaştığında bu kadar mikroorganizmayı 

bulaştırmış olur.  
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Bu örnekte bir hamamböceğinden bulaşan mikroorganizmaları görüyoruz.  
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Canlıların üretim alanlarına girişlerinin engellenmesi en önde gelen önlemdir. 

Bu nedenle yalıtım önlemleri alınmalıdır. Pvc perdeler, sinek telleri ve kanal 

kapaklarının korunaklı olması bu yalıtım çalışmalarından birkaçıdır. İkinci 

aşama yaşam alanlarının yok edilmesidir. Üretim alanlarının çevresinde üreme 

alanlarının yok edilmesi gerekir. Dış alandan iç alana doğru çeşitli mücadele 

yöntemleri ile bu canlıların geçişleri ve barınmaları engellenmelidir. Sürekli 

kontrol ve gözlem çalışmaları yapılmalıdır.  
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İşletme alt yapısının bir gıda işletmesi için uygun olması gerekir. Bu kurallar 

yasal düzenlemeler, müşteri istekleri ve uluslar arası standartlar ile 

belirlenmiştir.  
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Şimdi bu resimdeki yanlışlıkları ve hataları tek tek bulalım ve eğitimimizi 

bitirelim. 


