
OGP PLANI

No Yasal Gereklilikler Uygulama / Durum Açıklaması İlgili Doküman / Kayıt

A Genel Gereklilikler - Madde 11

A1
(1) Gıda işletmelerinin temiz, iyi durumda olması, bakım ve onarımının düzenli 

olarak yapılması sağlanır.

A2

(2) Gıda işletmelerinin yerleşimi, tasarımı, inşası, oturumu ve büyüklüğü;

a) Yeterli bakım, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin veren, havadan kaynaklanan 

bulaşmayı engelleyen veya en aza indiren ve tüm faaliyetlerin hijyenik olarak 

yapılmasına uygun ve yeterli çalışma alanı sağlar.

b) Kir birikimi, toksik maddelerle temas, gıdanın içine parçacıkların düşmesi ve 

yoğunlaşma veya yüzeyde istenmeyen küflerin oluşmasını engeller.

c) Bulaşmaya karşı ve özellikle zararlı kontrolü dahil, iyi gıda hijyeni 

uygulamalarına izin verir.

ç) Gerekli durumlarda, gıdanın uygun sıcaklıklarda muhafazası için yeterli 

kapasitede depolama şartları ile uygun sıcaklık kontrollü muameleyi, sıcaklıkların 

izlenmesini ve gerekli durumlarda kayıt edilmesini sağlar.

A3
(3) Yeterli sayıda, etkin bir drenaj sistemine bağlı sifonlu tuvalet bulunur. 

Tuvaletler gıdanın muamele edildiği odalara doğrudan açılmaz.

İşletmede yeterli sayıda ve yapıda tuvalet bulunmaktadır. Tuvaletler doğrudan 

gıda üretilen ve depolanan alanlara açılmamaktadır. 

* Tuvalet Temizlik Talimatı

* Hijyen Kontrol Formu

A4

(4) Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış, yeterli sayıda 

lavabo bulunur. El temizleme lavabolarında, sıcak ve soğuk akan su, el temizleme 

ve hijyenik kurulama maddeleri bulunur. Gerekli durumlarda, gıda yıkama 

bölümleri el yıkama bölümlerinden ayrı olur.

A5

(5) Uygun ve yeterli doğal veya mekanik havalandırma düzenleri bulunur. Bulaşık 

alandan temiz alana mekanik hava akımı önlenir. Havalandırma sistemi; filtrelere, 

temizliği ve değiştirilmesi gereken parçalara kolayca ulaşılabilecek şekilde 

yerleştirilir.

A6
(6) Personel tuvaleti, duş ve soyunma odalarında yeterince doğal veya mekanik 

havalandırma sağlanır.

A7 (7) Gıda işletmelerinde yeterli doğal ve/veya yapay aydınlatma sağlanır.

A8

(8) İstenilen amaca uygun olarak drenaj sistemi kurulur. Drenaj sistemi bulaşma 

riskini önleyecek şekilde tasarlanır ve inşa edilir. Drenaj kanallarının tamamen 

veya kısmen açık olması halinde bu kanallar, atıkların kirli alandan temiz alana, 

özellikle son tüketici için yüksek risk oluşturan gıdaların muamele edildiği alanlara 

doğru veya bu alanların içerisine akmasını engelleyecek şekilde tasarlanır.

A9

(9) Gerekli durumlarda, personel için yeterli kapasitede ve sayıda çalışma 

kıyafetlerinin hijyenik tanzimine izin veren soyunma, giyinme bölüm ve imkânları 

ile yeterli sayıda duş bulunur.

A10
(10) Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri gıdanın muameleye tabi tutulduğu 

alanlarda depolanmaz.
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