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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0018 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Gıda Muayene Metotları ve Gıda ĠĢlekleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Gıda muayene metotları ile gıda iĢleklerinin kontrolünün 
nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği eğitim 
materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Gıda muayene metotları ve gıda iĢleklerinin sağlığa 
uygunluk iĢlemlerini yürütür. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Mevzuat doğrultusunda, gıda muayene 
metotları uygulayacak ve gıda iĢleklerinin sağlık 
kontrollerini yapabileceksiniz.. 
 

Amaçlar 

1. Gıda muayene metotlarını uygulayabileceksiniz. 
2. Kalite, standart ve HACCP kontrollerini 

yapabileceksiniz. 
3. Gıda iĢleklerini teknik ve hijyenik yönden kontrol 

edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Gıda ile ilgili slayt, projeksiyon makinesi, filmler, 
modül ile ilgili CD, kaynak kitaplar, fotoğraflar, gıda ile 
ilgili mevzuat, Gıda denetim formları vb. 
 

Ortam: Teknik laboratuvar, çevremizde bulunan gıda 
üretim, satıĢ iĢyerleri, Tarım Ġl Müdürlüğü-Koruma Kontrol 
ġube Müdürlüğü, Sağlık Ġl Müdürlüğü-Gıda ve Çevre 
Kontrol ġube Müdürlükleri, Halk Sağlığı ve Koruma Kontrol 
laboratuvarları vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Beslenme, gıda maddelerinin vücuda alınması ile gerçekleĢmektedir. Gıdalar 

insanların büyümesi, geliĢmesi için gerekli besin öğelerini içerir. Bu besin öğelerinin insan 

vücudunda yeterli oranda kullanılabilmesi, insan sağlığının korunması için hijyen kurallarına 
uygun olması gerekir. Sağlığın temeli olarak kabul ettiğimiz beslenmenin yetersiz ve 
dengesiz olması veya gıdaların bozuk ve mevzuata aykırı üretilmesi birçok problemlere 
sebep olur. Bunun için de üretilen gıdanın, üretim ve satıĢ yerlerinin mevzuatın öngördüğü 
hijyen kurallarına uygun olması gerekir. Bu durumda gıda üretimi, satıĢı yapan iĢyerlerinin 
kontrol edilmesi gereklidir. Gıdanın güvenli üretilmesi ve tüketilmesi halk sağlığının 
korunması için zorunluluktur. Bu Ģekilde insanların zehirlenme veya enfeksiyonlara 

yakalanma riski en aza indirilmiĢ olacaktır. Gıda iĢletmelerinde hijyen ve sanitasyonun 
sağlanması, gerek insan sağlığı gerekse iĢletmelerin güvenliği ve devamı açısından oldukça 
önemlidir. Sağlıklı besin üretimi amacıyla hasattan tüketime kadar her aĢamada uygun 
koĢulların temini için yapılan tüm çalıĢmaların hijyenik olması gerekir.  

 
Bütün geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi gıda konularında öngörülen temel ilke; 

tüketicinin sağlıklı ve nitelikli gıdalarla beslenerek gerek hastalık etmenlerinden ve gerekse 
yeterli ve dengeli beslenme yönünden sağlığının korunması ve gıda alımında aldatılmasının 

önlenmesidir.  
 
Gıda sanayi; gıda maddelerini üretim bölgelerinden toplayan, taĢıyan, iĢleyen ve 

dağıtan sanayi dalıdır. Ancak gıda üretimi bir sanayi dalı olarak ele alındığında, diğer sanayi 
dallarında olduğu gibi baĢarı, standartlara ve tüketicinin beklentilerine uygun gıda maddesini 
her zaman aynı kalitede, istenilen miktarda ve en ekonomik Ģekilde üretilmesine bağlıdır. 
Halk sağlığının korunması için gıda güvenliğinin sağlanması, dolayısıyla satıĢa sunulan 

gıdaların sağlıklı, üretilen ve satıĢ yapılan yerlerin hijyenik olması gerekir. Kontrolleri 
yapacak kiĢilerin de konusunda eğitim almıĢ, belirli kalite, standart ve mevzuata göre kontrol 
yapmaları gerekir. 

 
Bu modülde; gıdaların muayene yöntemlerini, gıda üreten ve satan iĢyerlerinin nasıl 

kontrol edileceğini ve halk sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini 
öğreneceksiniz.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Mevzuata göre gıda muayene metotlarını uygulayabileceksiniz. 

 
 
 
 
 Mevzuata göre üretilen gıda hangi özellikleri taĢımalıdır, araĢtırınız. 
 Sahada gıda kontrolü yaparken gıdanın hangi özellikleri incelenir, araĢtırınız. 
 Gıda güvenliği ve gıda sağlığı nasıl sağlanmalıdır, araĢtırınız. 

 Gıdaların bozulma nedenleri nelerdir, araĢtınız. 
 Gıda kontrolü nasıl ve hangi maçlarla yapılır, araĢtınız. 
 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

1. GIDA KONTROL METODLARI 
 
Büyüme, hayatın sürdürülmesi için vücuda alınan besin öğelerine “gıda” denir. Gıda 

maddeleri içeriğindeki besin öğeleri; proteinler, karbon hidratlar, yağlar, vitaminler, mineral 
maddeler ve sudur. Ġnsanlar bu besin öğelerini beslenme amacıyla tüketirler. 

 

Mevzuat hükümlerine göre gıda: tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak 
üzere içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve iĢleme gereği kullanılan maddeler dâhil, insanlar 
tarafından yenilen veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi ifade eder.  

 

 

Resim 1.1: Gıda maddeleri 

 
Beslenme açısından gıda; canlıların iyi bir düzen içinde çalıĢması ve geliĢmesi için 

düzgün, yeterli oranlarda alması gereken besleyici maddeleri içeren bileĢimlerdir. 

 
Beslenme ise büyüme, yaĢamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin 

kullanılmasıdır.  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Toplumlarda beslenme sorunlarının nedenlerini gruplandırırsak; 
 
 Besin üretimi, dağıtımı ve teknolojisinde yetersizlik ve düzensizlikler, 
 Satın alma gücünün yetersizliği ve dengesizliği 

 Kültürel etmenler ve eğitim yetersizliği, 
 Çok bireye sahip aileler 
 Çevre koĢullarının sağlık kurallarına uygun olmayıĢı sıralanabilir. 
 
Teknolojik yetersizlik, üretimden kaynaklanan hatalar, üretilen gıdaların olumsuz 

koĢullarda saklanması, depolama koĢulları, kontrol eksikliği sonucu gıdalarda kirlenmeler 
dolayısı ile gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değiĢimler meydana gelmektedir. 
Bu değiĢimler sonucu bu gıdaları tüketen kiĢilerde, sağlık problemleri veya maddi kayıplar 

ortaya çıkmaktadır. 
 
Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gıdaların üretiminden tüketimine kadar 

geçen süre içerisinde uygulanan iĢlemlerin hijyenik ve teknolojik kurallara uygun olarak 
yapılması sağlanmalıdır. 

 

Resim 1.2: Marketlerden gıdaların alınması 

 

1.1. Gıda Sağlığı 
 
Gıdaların hasat, toplama, taĢıma, üretim, dağıtım, saklama, depolama ve muhafaza 

aĢamalarında uygulanan iĢlemlerin hijyenik koĢullarda yapılmasının sağlanmasıdır. Gıda 
sağlığı; herhangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan etmenlerden ayrılmasıdır. 
BaĢka bir ifadeyle yenilen gıdaların insanları hasta etmemesidir. Gıda hijyeninin temel 

ilkeleri üretimden baĢlayarak tüketime kadar gıda maddelerinin; mikroorganizmalar, 
parazitler ve diğer faktörlerle kirlenmesinin önlenmesidir. 

 
Gıda hammaddesinin iĢletmeye girmesinden baĢlayarak ürün elde edilmesi aĢamasına 

kadar ki üretim zincirinde, ürüne çeĢitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu söz 
konusudur. 

 

1.2. Gıdaların Kirlenmesi 
 

Gıdalar üretim ve tüketim esnasında kirlenebilir.  
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1.2.1. Üretim AĢamalarında Kirlenme 
 
Gıdalar organik maddelerdir ve statik değildir. Yani zaman içinde değiĢim gösterir. 

Gıdaların kimyasal bileĢiminde görülen birçok değiĢimler, kontrol edilemez ve devamına 
izin verilirse gıdada kötü tat ve kokular, yani bozulmalar meydana gelir. Gıda kayıplarını 
azaltma, depolama ve saklama olanaklarını arttırma çalıĢmalarında gıdaların kimyasal 
bileĢimlerinde değiĢiklik meydana gelir. 

 
 Hammaddeleri iĢleme sırasında yıkama, kesme, temizleme iĢlemlerinden 

baĢlayarak öğütme, rafine ederek temizleme, ısı uygulamaları, ıĢınlama, 

kurutma gibi çeĢitli iĢlemlerin uygulanması sırasında,  
 Arzu edilen yönde değiĢmeleri ve geliĢmeleri kolaylaĢtırmak için de çok çeĢitli 

gıda katkı maddeleri, tampon maddeler, anti bakteriyel koruyucular, 
antibiyotikler, olgunlaĢtırıcı unsurlar, renk, tat, koku ve aroma maddeleri ve ek 
besin maddeleri katılması sırasında kirlenme olabilir.  

 Özellikle yaygın kullanılan gıda katkı maddeleri belirtilen değerlerden fazla 
kullanılmıĢ ise en önemli kirlenme kaynaklarını oluĢturur. 

 Gıdaların iĢlenmeleri sırasında kullanılan ekipmandan kaynaklanan makine 
yağı, ağır metaller, ambalaj maddelerinin gıda maddeleri ile etkileĢimi de 
kirlenme etkenleridir.  

 Gıdaların içerdikleri kimyasal maddelerde kirlenmeye sebep olabilir.  
 Bunların dıĢında üretim sırasında portör olan çalıĢanlardan, tozlarla havaya 

karıĢan mikroorganizmalardan, besinlerin iĢlenmesi ve yıkanmasında kullanılan 
suyun standartlara uygun olmayıĢından da kirlenmeler meydana gelir. 

 

1.2.2. Tüketim AĢamalarında Kirlenme 
 
Yiyeceklerin hazırlanmasında, yiyecekler ne kadar çok iĢlemden geçirilirse kirlenme 

olasılığı da o oranda artmaktadır. Gıda hazırlanmada en önemlisi kiĢisel hijyendir. Özellikle 
eller kirlenme odaklarıdır. Bu yüzden gıda hazırlama iĢinde sık sık ellerin yıkanması gerekir. 
Yiyecek hazırlanmasında çalıĢan personelin, öksürme ve aksırma gibi enfeksiyon hallerinde 

çalıĢtırılmaları doğru değildir..  
 

1.3. Gıdaların Kirlenme Nedenleri 
 
Gıdalar kimyasal, biyolojik etmenlerle ve doğal gıda toksinleri ile kirlenebilir. 
 

1.3.1. Kimyasal Etmenler 
 
Gıdaların kirlenmesinde çevre kirlenmesinin yani hava, su, toprak kirliliğinin etkisi 

büyüktür. Yapılan araĢtırmalarda çevrede kalıcı özellikte olan hava, su, toprak kirlenmesine 
yol açan etmenlerin ve kalıntıların yoğunlaĢarak gıdalara geçebildikleri ve gıdalarla da 
insanlara geçtiği görülmüĢtür. Örneğin; araçlardan çıkan kurĢunun yol kenarlarında 
yetiĢtirilen sebze ve meyvelere geçmesi çevreyi, havayı, suyu kirletmesi kurĢun 
zehirlenmelerine neden olabilmektedir. 
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Metalik bulaĢmalar, tarım ilaçları, hormonlar, anabolizan ajanlar, nükleer artıklar, 
plastikler, deterjan kalıntıları, gıda katkı maddeleri gibi etmenler kimyasal gıda kirliliğine 
yol açar. Bunun için tüketiciler gıda kirliliği konusunda bilinçlendirilmeli; üreticiler sağlıklı 
gıda üretimini sosyal bir sorumluluk olarak görmeli ve gıda güvenirliliği devlet güvencesi 

altında olmalıdır. 
 

1.3.2. Doğal Gıda Toksinleri 
 
Zehirlenme yapabilen doğal toksin içeren gıdalar; mantar, yeĢillenmiĢ ve filizlenmiĢ 

patates, bakla, çavdar mahmuzu, delice, burçak, bazı kabuklu deniz ürünleri, doğal gıda 

toksinlerini oluĢturur ve gıda zehirlenmelerine neden olur. 
 

1.3.3. Biyolojik Etmenler 
 
Parazitler, küf, mantar, virüsler ve bakteriler gibi mikroorganizmalar gıda 

zehirlenmelerine neden olur. 

 

1.3.4. Gıdaların Kirlenmesini Engellemek Ġçin Uyulması Gereken BaĢlıca 

Kurallar 
 
 Hammadde seçimine dikkat edilmesi, 

 Hammaddenin depolanma, taĢıma Ģartlarının uygun hale getirilmesi, 
 Üretim yerlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, 
 Ġçme ve kullanma suyunun standartlara uygun olması, 
 Kullanılan araç gereçlerin kolay temizlenebilir, aĢınmaya dayanıklı olması, 
 Personelin eğitimli olması ve belirli dönemlerde sağlık kontrolünden 

geçirilmesi, 
 Personelin koruyucu giysiler kullanması gerekir. 

 
Özellikle ishal ve kusma gibi belirtiler gösteren hastalıklar ile boğaz ve derisinde 

çeĢitli enfeksiyonlara sahip kiĢiler, idareci tarafından derhal rapor edilmeli ve bu kiĢiler hiç 
bir ünitede çalıĢtırılmamalıdır.  

 
Gıdalarda hammaddeden, üretim yöntem ve tekniğinden, ve çalıĢan hijyen 

uygulamalarından kaynaklanabilecek tehlikeler yanında çeĢitli yabancı maddelerin (boya, 

makina yağları vd.) gıdalara bulaĢmasından kaynaklanabilecek tehlikeler söz konusudur. 
Bütün bu olası tehlikeler üretim, satın alma, iĢleme, dağıtım ve satıĢ sırasında yönetimin 
kontrolü altında bulunmalıdır.  

 
Sonuç olarak gıdalarda bulunabilecek söz konusu fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 

tehlikeler üretim sırasında yok edilmeli ve sonradan yeni bulaĢmalar önlenmelidir. Bunun 
için de firma uygun Ģekilde yapılanmalı, kalite güvence bölümü kurulmalı ve etkin bir gıda 
güvenliği programı uygulamalıdır.  
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1.4. Gıdaların Bozulma Nedenleri  
 

Gıda maddesi üç nedenden dolayı bozulur, bunlar; 
 

 Gıda maddesinde mikroorganizmaların üremesi,  
 Gıda maddesinin kimyasal değiĢime uğraması (Havadaki oksijen ile tepkimeye 

girmesi).  
 Fiziksel değiĢimler (Zaman içinde besin maddesindeki su miktarının 

değiĢmesi).  
 

1.4.1. Mikroorganizma Üremesi Nedeni ile Gıdaların Bozulması  
 
Mikroorganizmalar (bakteriler) uygun sıcaklık, nem ve gıda bulunan ortamlarda çok 

hızlı bir biçimde ürer. Uygun Ģartlar sağlanmıĢsa tek bir bakteri, her yarım saatte bir bölünüp 
çoğalarak, 15 saatte 1 milyar bakteriye ulaĢır. Bakterilerin bu hızda üremeleri sonucunda 
besinlerin tatları, kokuları çok kısa sürede bozulur. Bunun yanında bakterilerin açığa 
çıkardığı atıklar insanlar için ölümcül tehlike oluĢturur. Bakterilerin üremesi -10°C'nin 

altında %50 azalır. -15°C ve daha düĢük sıcaklıklarda ise tamamen durur; fakat ölmezler. 
Sıcaklık yükselirse yeniden üremeye baĢlar; ancak yüksek sıcaklıklarda (+63°C ve üzerinde) 
ölür.  

 

1.4.2. Kimyasal DeğiĢme ile Gıdaların Bozulması  
 
Kimyasal değiĢim sonucunda, sebze ve meyvelerin vitaminleri yok olur, etin rengi 

koyulaĢır ve böylece besin değerleri azalır. Kimyasal değiĢikliğe uğrama hızı sıcaklığa 
bağlıdır ve bu hız +10°C'nin altında %50 yavaĢlar.  

 

1.4.3. Fiziksel DeğiĢme ile Gıdaların Bozulması  
 
Gıdaların uğradığı en önemli fiziksel değiĢim içlerindeki nemi kaybetmeleridir. Nem 

kaybı sonucunda gıdaların ağırlığı, tadı, kokusu ve görünüĢleri kötüleĢir.  
 

1.5. Hijyen ve Sanitasyon  
 

Gıdaların bozulmalarını önlemek için her aĢamada sanitasyon kurallarına uyulmalıdır. 
Sanitasyon; hijyen ve sağlık koĢullarının oluĢturulması ve devam ettirilmesi anlamında, 

uygulamalı bir bilim dalıdır. Gıda sanayinde hijyen ve sanitasyon; hammaddelerin alınması, 
taĢınması, iĢlenmesi, saklanması ve tüketiciye gelinceye kadar böcekler, insanlar, 
mikroorganizmalar, kimyasal maddeler tarafından bulaĢma önlemlerinin alınması ve bunun 
sürekliliğinin sağlanmasıdır.  

 
Gıda hijyeni denince, herhangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan 

etmenlerden arınmıĢ olması akla gelir. Bir baĢka deyiĢ ile; alınan besinler, tüketicileri hasta 
etmemelidir. Besinler bazı durumlarda sağlık için zararlı olabilir, gıdalar 

mikroorganizmalarla kirlenebilir ve sonuç olarak böyle gıdaların tüketilmesi kiĢilerde 
hastalığa neden olur. Gıdalar aracılığı ile hastalık yapan mikroorganizmaların bir hastalığa 
neden olabilmesi için gıda içinde yeter derecede çoğalması gerekir. 
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1.6. Sanitasyon Prensipleri ve AĢamaları 
 

Sanitasyon sağlanmasında dikkat edilmesi gereken önemli sorun taĢıyıcıların kontrol 
altına alınmasıdır. TaĢıyıcıların (portör), patojen, ( hastalık yapıcı) mikroorganizmayı 
taĢımaları ve bunları temas ettikleri her yere bulaĢtırmaları ve yaymalarıdır. Portörlük 
durumu taĢıyıcı tarafından bilinemeyeceği için tehlike daha da büyümektedir.  

 
Ġnsanın kontaminasyonda aracı olan en önemli organı, elleridir. Ellerle hammadde, 

ürün ve çeĢitli yüzeylere dokunulduğu gibi saç, ağız, burun, mendil, tuvalet kapısı ve para 
gibi diğer birçok kontaminasyon kaynaklarına da temas edilmektedir. Ayrıca eller, ağız ve 
burun salgıları ve dıĢkı ile de direk temas edebilmektedir. Diğer taraftan ellerdeki yara, 
sivilce ve çıbanlarda direkt kontaminasyon kaynaklarıdır. 

 

1.6.1. Hammadde Hijyeni 
 

ÇeĢitli mikroorganizmalarla bulaĢmıĢ hammadde; insan sağlığı için tehlikeli, aynı 
zamanda kalitesiz ürünlerin üretilmesi ve bununla beraber ekonomik kayıpların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Mikroorganizmalar insan ve hayvan vücudu, insan ve hayvan 
artıkları ve bu arada dıĢkıları, toprak, su, kemirgenler ve haĢerelerle bulaĢır. Çiğ tüketilen 
gıdalar bulaĢma için önemli bir etkendir. Bir yiyeceğin hazırlanması sırasında ne kadar çok 
sayıda iĢlem varsa mikroorganizmalarla kirlenme Ģansı da o kadar yüksek olur. Buna en 
güzel örnek etin kıyma haline getirilmesi, kıyma ile hazırlanan köfte, börek ve dolma gibi 
yemeklerdir. Bu nedenle yiyecek hazırlanırken oda sıcaklığında çalıĢıldığı için mümkün 
olduğu kadar hızlı bir Ģekilde hareket etmeli, beklemesi gerekli besinler buzdolabında 
bekletilmelidir.  

 

1.6.2. Besin Maddelerinin ĠĢlendiği Binaların ve Sahaların Hijyeni 
 

Gıdaların iĢlendiği yerlerin hammaddeye yakın yerde kurulması, gıda iĢletmesinde 
kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması, katı ve sıvı atıkların ayrı yerlerde depolanarak 
imha edilmesi, kanalizasyon Ģebekesinin mutlaka yapılmıĢ olması, sinek, fare gibi 
kemiricilerin barınmasına izin verilmemesi gerekir. Binalar iĢlenecek maddeye bağlı olarak 
tek veya çok katlı olabilir. Yerler fayans ya da yüzeyinin cilalanmıĢ, belli bir eğimin 
verilmiĢ, kenarlarda veya orta kısımda suyun akabileceği ve aynı zamanda böceklerin 
giremeyeceği kanalların yapılmıĢ olması gerekir. Duvar kenarları hiçbir zaman dik 

olmamalı, pencereler yüksekte ve pervazlarının yuvarlak olması gerekir. Bina içerisinde belli 
oranda nemin ve havalandırma sisteminin olması gerekir. Yapılan iĢin kontrolü için 
aydınlatmaya önem verilmelidir. Bina içerisinde çalıĢanların kullanması için iĢletmenin ters 
tarafında tuvalet ve lavabo mutlaka bulunması gerekir. 

 

1.6.3. Kullanılan Alet ve Malzeme Hijyeni 
 

Gıda iĢletmelerinde kullanılan aletlerin basit niteliklerde parçalanabilir özellikte, tüm 
yüzeylerinin pürüzsüz, kullanılan kapların köĢeli değil yuvarlak yapılı, boru dirsek yapıların 
kolay sökülüp takılabilen özellikte olması, yüzeylere kesintinin olmaması gerekir. Kullanılan 
materyalin yıkanabilir özellikte olması istenir. Kullanılan aletlerin yapısında bakır, antimon 

gibi ağır metallerin olmaması gerekir. Korozyonun engellenmesi için aletlerin paslanmaz 
krom nikel yapısında olması gerekir. 
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1.6.4. ĠĢlemler Sırasında Uyulması Gereken Hijyen Tedbirleri 
 
Gıda üretim yerlerinde çalıĢan kiĢiler hijyen kurallarını çok iyi bilmelidirler. Ayrıca 

iĢletmelerde belirli aralıklarla personelin sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekir. Personele 
iĢletmelerin belirlediği zamanlarda hijyen ve sanitasyon ile ilgili eğitim verilmesi gerekir. 
ÇalıĢan personelin iĢ kıyafeti ayrı olmalıdır. Saçlarda bone, ayaklarda galoĢ, gerekiyorsa  
eldiven kullanılması sağlanmalıdır. ĠĢletmeler üretim sahalarında çalıĢan personel dıĢında 
kimsenin girmesine izin verilmemelidir. 

 

1.7. Gıda Kontrolü 
 
Gıda kontrolü; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde 

tekniğine ve insan sağlığına uygun iĢlenip iĢlenmediğini gıda maddesi ile ilgili yerlerin 

sağlık Ģartlarına uygun yapılıp yapılmadığını gıda maddesi ile ilgili yerlerde çalıĢanların, 
hijyenik Ģartlara uyup uymadığının incelenmesi, ölçülmesi iĢlemini ifade eder. 

 

BaĢka bir ifade ile gıda kontrolü; elde edilen gıdaların, tüketicinin beğenisine, 
beslenme ve sağlığına uygun ve yararlı olarak üretilebilmesi için yapılan; üretim, iĢleme, 
denetim ve analiz iĢlemlerinin toplamı diye tanımlanabilir. 

 
Gıda kontrolü 

 
 Tüketiciyi, yani toplum sağlığını korumak, 
 Mevcut mevzuata uygun olarak üretim yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, 
 Besinlerin tat, koku, aroma, görünüĢ, Ģekil, boyut, ambalaj bakımından tüketici 

tercihlerine cevap verecek durumda ve etiketinde belirtilen özellikte 
olmadığının denetimi, 

 Haksız rekabetin önlenmesi, 

 Tüketicinin aldatılmasının veya haksız kazanç elde edilmesini önlenmesi 
 Gıda sanayinin geliĢmesi ve dıĢ pazarda ürünlerimizin talep edilmesi, 
 Üretim yapılan yerdeki pazar ve fiyat faktörleri de göz önünde tutularak üretilen 

bir gıdada en iyi ve en değiĢmez kalite standardının gerçekleĢtirilmesini 
sağlamak amacıyla yapılır. 

 
Toplumu ilgilendiren kontroller; toplum sağlığını korumak, tüketicinin aldatılmasını 

önlemek, gıda sanayinin geliĢmesine yardımcı olmak, uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilmek, turizm gelirlerini artırmak, gıda üretiminin verimli Ģekilde çalıĢmasını ve 
Gümrük Birliği anlaĢmaları ve Avrupa Birliği uyumunu sağlamak açısından gereklidir.  

 
Gıdayı ilgilendiren kontrollerde; gıdanın olgunluğu, bozulma durumu, taklit ve tağĢiĢ 

edilme durumu, etiketleme ve yanlıĢ bildirimler, ambalaj maddeleri ve ambalajlama 
teknikleri toplum sağlığına ve gıdaya uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir. 
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Temelde gıda kontrol iĢleri en basit analizlerle yapılsa bile belli bir düzeyde bu konu 
ile ilgili bilgi, insan gücü, ekipman ve masraf gerektiren bir konudur. Buna birde modern 
teknoloji, tüketici gereksinimleri eklendiğinde gıda kontrolü biraz daha önem kazanmaktadır. 
Kontrolün istenilen yararı sağlayabilmesi için ceza uygulamalarının yapılması ve ceza 

uygulamalarının yasalara, mevzuata, gıda standartlarına dayandırılması ve tam uyumun 
sağlanması gerekir. 

 

1.7.1. Gıda Kontrol AĢamaları  
 

Bir ülkede gıda kontrol hizmetlerinin en önemli bölümü ana gıda kontrol birimini 
oluĢturmaktır. Tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenliğinin sağlıklı bir Ģekilde 
sağlanmasıdır. Sağlık ve kalite yönünden gıdanın, üretimden tüketime sunuluncaya kadar 
kirlenmesini önlemek gerekmektedir.  

 
Gıda kontrolü üç aĢamada yapılır; 
 

 Üretim Safhasında. Gıda maddesinin üretildiği veya hazırlandığı ortamda 
yapılır. Bu aĢama, gıda kontrolünün en rahat ve en uygun yapılan aĢamasıdır; 
fazla sayıda elemana gerek duyulmaz.  

 Gıda Maddesinin Nakliye ve Depolanması AĢamasında: Gıda maddesinin 
üretiminden, tüketiciye sunuluncaya kadar geçen zaman ( taĢıma, depolama ) 
içinde yapılan kontrollerdir.  

 Tüketim Safhasında: Gıda maddesinin tüketiciye sunulduğu ve tüketim için 
hazırlandığı yerlerde yapılan kontrollerdir. 

 

1.7.2. Gıda Kontrol Yöntemleri 
 

Gıda kontrol yöntemleri subjektif ve objektif olarak 2 Ģekilde yapılır. 
 

 Subjektif Yöntemler 
 

Subjektif yöntemlerin baĢında organoleptik (duyusal) kontroller gelir. 
 

Organoleptik Kontroller, duyusal analizlerdir. Saha kontrollerinde yapılabilen gıda 

muayene yöntemleridir. BeĢ duyu organı ile yapılan kontrollerdir. Bunlar; tat, koku, renk, 
kıvam, sertlik- yumuĢaklık gibi gıdaların özellikleri yanı sıra gıdaların etiket bilgileri (imal 
tarihi, seri numarası, son kullanma tarihi vb.) incelenmesi ile yapılır. 

 

Burada önemli olan nokta bu analizleri yapan kiĢinin bilgi, beceri, algılama gücü ve 

tecrübesinin olmasıdır. Bu yüzden de bu kontroller kiĢiye özel olduğu için subjektiftir, 
değiĢkendir. 

 

Gıda kontrollerinin sübjektif yöntemlerin değerlendirilmesinde baĢarı, 

değerlendirmeyi yapacak kiĢilere bağlıdır. Burada kiĢilerin bu konuda eğitim almıĢ, uzman 
olmaları gerekmektedir. 

 

Günümüzde bu değiĢkenlik ortadan kalkmaya baĢlamıĢ, subjektiflikten objektifliğe 

doğru bir geçiĢ olmuĢtur. Bunun nedeni ise bu kontrollerin artık yardımcı cihazlarla 
yapılabilmesindendir. (Renk skalaları gibi) Saha kontrollerinde yapılabilen kontrollerdir. 
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Resim 1.3: Gıda iĢleklerinin kontrol edilmesi 

 
 Objektif Yöntemler  

 
Objektif yöntemler de daha önceden denenmiĢ, kabul görmüĢ, standartlaĢtırılmıĢ, 

dünyanın her yerinde aynı testlerle çalıĢılmaktadır. Böylece Subjektif yöntemlerdeki farklılık 
ortadan kaldırılmaktadır. 

 

Objektif yöntemler kendi arasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik muayeneler 
olarak üç gruba ayrılır. 

 
 Fiziki muayeneler; Söz konusu bir gıdanın fiziksel bir özelliğinin ölçülmesi 

esasına dayanır. Objektif yöntemlerin uygulandığı en kolay analizlerdir. Gıda 
maddelerinin yapıları, renkleri, kıvamları, fiziksel hataları bu yöntem ile tespit 
edilir. Bu, hem saha hem de laboratuarlarda yapılabilir.  

 

 Renk ölçümü ile gıdanın karakteristik renkleri ölçülür. 

 Simetri; ebat; Ģekil analizi, ağırlık, hacim, uzunluk, geniĢlik, çevre 
ölçerler kullanılarak yapılır. 

 

Resim 1.4: Hassas terazi 

 

 Yoğunluğunun ölçülmesi; akıĢkanlıkları, viskozimetre ile 

laktodansimetre kullanılması. 
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Resim 1.5: Yoğunluk ölçmeye yarayan dansimetre 

 

 IĢığı kırma indisi, refraktometre ile saydam madde içindeki ıĢığının 

kırılması ölçülür. 

 

Resim 1.6: Refraktometre -Elektronik tuz ölçer 

 

 Polarize ıĢığı döndürme açısı ölçülür. Polarimetre ile bir tek düzlemde 
titreĢen ıĢık saydam maddede farklılaĢır. 

 Tane boyutlarını ölçülmesi, un, pirinç, mercimek gibi gıdaların elek 

analizi yapılması 

 

Resim1.7: Elek analizine yarayan elek çeĢitleri 
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 Viskozite (kıvam, akıĢkanlık) viskozitesi yüksek olanlar zor akarlar, 
düĢük olanlar kolay akarlar 

 

Resim 1.8: AkıĢkanlığı ölçmeye yarayan viskozitesmetre çeĢitleri 

 

Resim 1.9: Ġletkenlik ölçer -Ph metre çeĢitleri 
 

Bazı gıda maddeleri, kondüktometre ile elektrik iletmesiyle ilgili değerlendirilir.  

 

Resim 1.10: Elektrik iletkenliğini ölçmeye yarayan kondüktometri 
 

 Kimyasal kontrol yöntemleri 
 

Karbonhidrat, vitamin, protein, yağ, mineral madde, katkı ve renk maddesi gibi gıdayı 

oluĢturan maddelerin oranlarını tespit etmek, gıdanın toksik (zehir) olup olmadığını anlamak, 
gıda maddesine katılması yasak olan maddelerin, (örneğin; et mamullerinin içerisine 
etiketinde belirtilenden farklı bir madde katılıp katılmadığını) varlığını tespit etmek amacıyla 
yapılan muayenelerdir. 
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Kimyasal gıda kontrol yöntemleri genelde 3 aĢamada gerçekleĢir. 
 

 Numunenin uygun bir çözelti veya süspansiyonunun hazırlanması, 

 Analiz edilecek madde ile yan yana bulunan ve onun analizini 
karıĢtırabilen diğer maddelerin ayrılması, 

 AyrılmıĢ analize hazır numune üzerinde gerekli deneyler yapılarak analiz 
konusu maddenin miktarı hesaplanır. 
  

 
 Mikrobiyolojik Kontrol Yöntemleri 

 
Bu analiz yöntemi, laboratuvar ortamında, gıda maddesinin içindeki mikroorganizma 

varlığının tespiti amacıyla yapılır. Gıdaların yapılarında küf, bakteri, yabancı madde, böcek 

parçaları, maya tanısı için kullanılan özel yöntemlerdir. Alınan gıda numuneleri uygun kültür 
ortamı veya besi yerinde ekimi yapılır. Daha sonra boyama yöntemleri kullanılarak veya 
direkt mikroskop ile incelenerek mikroorganizmaların varlığının tespit edilmesidir. Daha çok 
mantar ve bakterilerin varlığı incelenir. Mikrobiyolojik kontrol, prensip olarak basit ama 
teknik olarak zordur. Mikrobiyolojik muayene yöntemleri uygulanırken aĢağıdaki kriterleri 
göz önünde bulundurmak gerekir. 

 

 Kontrol süresince gıda numunesi hariç her Ģeyin steril olması gerekir. 

 Gıda numunesi alınır alınmaz en kısa zamanda kontrolün yapılması 
gerekir; çünkü bekleme esnasında önce bulunmayan mikroorganizmalar 
bulunabilir.  

 Bazı mikroorganizmalar sıcaklığa ve rutubete çok duyarlı olduklarından 

istenen hızda üreme sağlamak için bu faktörleri çok iyi kontrol etmek 
gerekir. 

 Mikroorganizmaların üremesi genellikle uzun zaman alır. Bu yüzden 
kültür ortamında mikroorganizmaların kuluçka edilmesi (enkübasyon) 

saatlerce bazen günlerce sürebilir. 

 Üretilen mikroorganizmalar tehlikeli olduğundan kontrol elemanının 
koruyucu tedbirler alması gerekir. 

 

Resim 1.11: Gıdalarla bulaĢan mikroorganizmaların mikroskop altında görünüĢü (Salmonella- 

Yersinia enterocolitica ) 
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Sonuç olarak ister sübjektif ister objektif kontrol yöntemleri olsun bu iĢi yapacak olan 
kiĢinin; bu konuda eğitim almıĢ, konusuna hakim, teknolojiyi, dünya standartlarında 
değiĢiklikleri takip eden, tecrübeli, yeniliklere açık olması gerekmektedir. 

 

1.8. Gıda Güvenliği  
 
Gıda güvenliği, tüketilen gıdanın sağlığa zarar vermemesi demektir. Gıdanın sağlığa 

zararlı olması, tüketime uygun olmaması durumlarında güvenli sayılmaz. Herhangi bir 
gıdanın güvenli olup olmadığının saptanmasında; gıdanın tüketici açısından; üretim, iĢleme, 
depolama, dağıtım ve satıĢ aĢamalarının her birinde normal kullanım koĢullarına uygun olup 
olmadığına, etiket bilgilerine veya gıdanın içeriğinin sağlığa zararlı olabilecek etkilerine dair 
tüketiciye verilen bilgiye bakılır. 

 
Piyasaya arz edilecek gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk 

gıda mevzuatına uygun olması zorunludur. Güvenli olmayan gıda ve gıda ile temasta 

bulunan madde ve malzemeler piyasaya arz edilemez. Herhangi bir gıdanın insan tüketimi 
için uygun olup olmadığının belirlenmesinde  gıdanın; yabancı maddeler ile bulaĢmıĢ veya 
kokuĢmuĢ, bozulmuĢ, çürümüĢ olup olmadığına, toksin içerip içermediğine bakılır; ancak 
yapılan birçok yanlıĢlıklar gıdaların zararlı hale gelmesine neden olmaktadır. Gıda kaynaklı 
hastalıklar ve doğurduğu sonuçların bütün dünyada giderek artan boyutlar kazanması, 
tüketicilerin endiĢelerini artırmaktadır. Ġngiltere'de her yıl toplam nüfusun %20'si, ABD 'de 
%28 'i gıda kaynaklı hastalıklara yakalanmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde ise çok daha 

fazla kiĢinin bu hastalıklara yakalandığı tahmin edilmektedir.  
 
Gıdaların neden olduğu zararlar büyük ölçüde hijyenik olmayan gıda üretiminden 

kaynaklanmaktadır. Böyle üretilen gıdalar çeĢitli sayılarda zararlı mikroorganizma, aĢırı 
tarım ilacı kalıntısı veya hormon gibi istenmeyen kimyasal maddeler ve cam, taĢ, gibi 
fiziksel maddelerle temas ederek insanların sağlığına zarar verir.  

 

Günümüzde son ürün kontrolünün ürün güvenliğini garanti etmediği anlaĢılmıĢtır. Bu 
nedenle müĢteriler gıda zincirindeki güvenlik sistemini incelemeye baĢlamıĢlardır. Gıda 
güvenliği ancak uluslararası bir sistem olan Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları 
(HACCP) uygulanarak sağlanabilir.  

 
Bunun yanında tarımsal üretimde kaliteyi arttırmak için kullanılan tarımsal mücadele 

ilaçlarının ürünlerde bıraktığı kalıntılar, yine üretimde kullanılan gıda katkı maddelerinin 
kullanım Ģekli, miktarları ve bunların kontrolü toplum sağlığını korumak açısından önem 

taĢır. 
 
Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası 

olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, yığın veya kümenin güvenli 
olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli 
olmadığı varsayılır. Gıda güvenliği ile ilgili Türk Gıda Mevzuatı hükümlerine uygun olan 
gıda, mevzuat hükümlerinin kapsadığı ölçüde güvenli sayılır. 
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Konuyu birde tüketicinin aldatılması açısından ele aldığımızda, gıdalara bilinçli olarak 
uygulanan hileler ve reklâmlar sayesinde tüketicilerin aldatılması, ekonomik ve sağlık 
açısından zarara uğratılmasına neden olmaktadır. Özellikle gıdalara uygulanan taklit ve 
tağĢiĢin yapılması gıda kontrolleri ile engellenmektedir. Genellikle bu iki terim bir arada 

kullanılır; ancak Türk Gıda Kodeksi‟nde her gıda ile ilgili bölümlerde hangi durumda taklit 
hangi durumda tağĢiĢ olduğu belirtilmiĢtir. 

 
TağĢiĢ; gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak 

üretilmesi halini ifade eder. 
 
Taklit, bir kalite bozma ve aldatma olarak kabul edilmektedir. Yapısı aynı olmamakla 

beraber bazı gıdaların kullanma yeri, ambalaj, görünümleri birbirlerine benzer. Farkları 

sadece fiyatlarıdır. Örneğin: nebati margarinlere süt eklenerek görünüĢün tereyağına 
benzetilmesi gibi. 

 
Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına 

dair ihtimalin olması durumunda, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, o gıdanın piyasaya arzına 
sınırlamalar getirecek uygun önlemleri alır veya piyasadan geri toplatır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gıda üreten, satan iĢyerlerine 
gidiniz. 

 Gıda denetim için gerekli donanım ve 
malzemeleri hazırlayınız. 

 Gıda denetim formlarını hazırlamayı 
unutmayınız. 

 Gıda iĢleklerinin belirli aralıklarla 
sıhhi denetimlerini yapınız. 

 Gıda üretimi ve satan iĢyerlerinde mevzuata 

ve yapılan plana göre periyodik denetim 
yapınız. 

 Gıdaları duyusal (organeleptik) 
kontrollerini yapınız. 

 Gıda üretim iznine ve gıda siciline kayıt olup 
olmadığını inceleyiniz. 

 Üretim, son kullanma tarihine dikkat ediniz. 

 Tescilli marka ve etiketini kontrol ediniz. 

 Gıda bileĢenlerini kontrol ederek, kodekse 
uygunluğuna dikkat ediniz. 

 Gıdanın duyusal olarak( renk, tad, koku, 
sertlik-yumuĢaklık vb.) beklenen özellikleri 
verip vermediğine dikkat ediniz. 

 Gıdanın sahada yapılabilecek 
fiziksel kontrollerini yapınız. 

 Gıdanın sıcaklık, yoğunluk, PH, ıĢığı kırma 
indisi vb. yerinde ölçünüz. 

 Kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan 

Ģüphe duyulan veya rutin kontrol 
amacıyla gıda örneği alınız. 

 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun 
olarak örnek alınız. 

 Gıdalardan örnek alma kurallarına uyunuz. 

 Gıda örneklerini laboratuvara 
gönderiniz. 

 Bozulmadan ve içeriği değiĢmeden 
laboratuvara en uygun araçla gönderiniz. 

 Laboratuar için numune tutanağını ve 

etiketlerini, üst yazısını eksiksiz olarak 
doldurunuz. 

 Numune sonuçlarını Türk Gıda 

kodeksi ve Gıda Tebliğlerine uygun 
değerlendiriniz. 

 Sonuçları ilgili kurum kuruluĢlara 
gönderiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yaptığınız çalıĢmaları düzenli 

olarak ilgili kurum ve kuruluĢlara 
gönderiniz. 

 YazıĢma kurallarına uyunuz. 

 Numune sonuçlarını iĢyerine bildiriniz. 

 Aykırı durumlarda Cumhuriyet Savcılılığına 
suç duyusunda bulununuz. 

 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına bilgi veriniz. 

 Gıda zehirlenmesi, gıda ile ilgili 
epidemilerde Sağlık Bakanlığını 
bilgilendiriniz.  

 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak kayıt 
ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, gıdaların hasat, toplama, taĢıma, üretim, dağıtım, saklama ve 

depolama, muhafaza aĢamalarında uygulanan iĢlemlerin hijyenik koĢullarda 
yapılmasının sağlanmasıdır? 

A) Gıda kontrolü 
B) Gıda Sağlığı 
C) Gıda güvenliği 
D) Beslenme 
E) Hijyen ve sanitasyon  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, saha kontrollerinde beĢ duyu organı ile yapılan kontrollerdir? 
A) Kimyasal  
B) Fiziksel  
C) Organoleptik  
D) Mikrobiyolojik 
E) Histolojik  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, kimyasal muayene aĢamalarından biridir? 
A) Steril olarak gıda numunesinin alınması 
B) Uygun bir çözelti veya süspansiyonun hazırlanması 
C) Gıda numunesi hariç her Ģey steril olmalıdır. 
D) Kontrol elemanı muayene esnasında koruyucu tedbir almalıdır. 
E) Gıda numunesi alınır alınmaz kısa zamanda muayene yapılmalıdır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, sucuğun organaleptik kontrolü sonucunda anlaĢılamaz? 
A) Katkı maddeleri özelliği 
B) Sertlik ve yumuĢaklık  
C) Sucuğun asit tadında olması 
D) Sucuğun kötü kokması 

E) Son kullanma ve Üretim tarihi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, gıda numunesini meydana getiren maddelerin yoğunlukları 
farklılıklarından yararlanılarak yüksek dönme hızıyla ayrılması olayıdır? 
A) Santrifüjleme    

B) Elektroforez    
C) Destilasyon   
D) Kromotoğrafi  
E) Ekstraksiyon 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 

 
Mevzuata uygun olarak, kalite, standart ve HACCP kontrollerini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Ülkemizde uygulanan zorunlu gıda ile ilgili standartlar nelerdir, araĢtınız. 

 Gıda iĢyerlerinde hangi kalite standartları uygulanıyor, araĢtınız. 
 HACCP nasıl ve ne Ģekilde uygulanıyor, araĢtınız. 
 Mikrobiyolojik gıda kalite yaklaĢımları nelerdir, araĢtınız. 
 Gıda maddesinde kalitenin oluĢumunu etkileyen faktörler nelerdir, araĢtınız.  
 Gıdalarda kalite kontrol çeĢitleri nelerdir, araĢtırınız. 
 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan bir dosya oluĢturarak, sınıf ortamında 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. STANDARDĠZASYON VE STANDART 
 
Toplum hâlinde yaĢayan insanlar, gerek birbirleriyle gerekse doğa ile olan iliĢkilerini 

bir takım kurallara bağlamak zorundadırlar. ĠĢte bu zorunluluklar, kuralları ve beraberinde 
standart çalıĢmalarını ortaya çıkarmıĢtır. Standart çalıĢmaları, insanlık tarihi kadar eskidir. 
Ġlk standart çalıĢması da hiç Ģüphesiz insanların birbirleri ile anlaĢmalarında en etkin araç 
olan ortak bir dil arayıĢıyla baĢlamıĢtır. 

 
Ülkemizde ulusal standartları hazırlamak üzere 1954 yılında Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği bünyesinde kurulan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 18.11.1960 tarihinde 
kabul edilen 132 Sayılı Kanunla bugünkü statüsüne kavuĢmuĢtur.  

 
Hızlı bir küreselleĢme sürecinin yaĢandığı günümüzde daha da önem kazanan 

standardizasyonun artık uluslararası bir nitelik kazanmıĢ ve standardların da uluslararası 
ticaretin de teknik dili hâline gelmiĢtir.  

 

Ġnsanlığın, kıt olan kaynakları yeterince değerlendirme çabalarının bir sonucu olarak 
ekonomide standardizasyon ve standart çalıĢmaları ortaya çıkmıĢtır. Standardizasyon, 
genellikle mal ve hizmet üretiminde aranacak özellikleri ortaya koymakla beraber diğer 
alanlarda da (ekonomi, hukuk, sanayi vb.) kullanılmaktadır. Standardizasyon, toplumun her 
kesiminde fayda sağlamasının yanında çevrenin korunması yönünden de önemlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Genel olarak standart; standardizasyon çalıĢmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya 
kuruluĢlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken Ģartları kapsar. 
Bunlar, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir. 
Diğer bir ifade ile standart (bir örneklik) kavramı; imalatta, anlayıĢta, ölçümde ve test 

iĢlemlerinde birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. Standart ifadesinden, ürünlerin ham 
madde, malzeme, yapılıĢı, ambalâjlama ve kullanımında ya da yöntem ve hizmetlerde bir 
örneklik sağlayan kurallar anlaĢılmaktadır. 

 
Uluslararası Standardizasyon Örgütünün (ISO) yaptığı tanıma göre standardizasyon; 

"Belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve 
iĢbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama iĢlemidir." Standardizasyon, aslında 
toplumun kalite ve ekonomikliği arama çalıĢmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

 

2.1. Standardların Hazırlanması Uygulanması ve Belgelendirme  
 

Gıda sektöründe standardizasyon çalıĢmaları, sürekli teknolojik geliĢmelere göre 
değiĢmekte ve geliĢmektedir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu‟ndan baĢlayarak, Türk Gıda 
Standartları ve Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve bu konuda gıdalarla ilgili yürürlüğe 
konulan tebliğlerle devam etmektedir. 

 
Gıda sanayindeki standartlar, mevzuatlarda mevcut olup iĢ yerlerinin ve iĢçilerin 

standardında asgarî olarak yönetmelikler, genelge ve tebliğlerle belirtilen hususlar denetim 

ve ruhsatlandırma esnasında uygulanmaktadır. Özellikle mamul madde, ham madde ve yarı 
mamul maddede; Gıda Kodeksi Tebliğleri ve ilgili Bakanlığın zorunlu kıldığı standartlar 
uygulanmaktadır. 

 
Tüm dünyada standartların uygulanmasına yönelik mevzuatın düzenlenmesinde ilgili 

siyasi otoriteler yani „yasama‟ sorumludur. Ülkemizde de standardizasyon uygulamaları 
geliĢmiĢ ülkelerle paralellik göstermektedir. 

 
Standartların uygulanmasında mevzuat önemli rol oynamakla birlikte, arz-talep 

dengesinin belirleyici rol oynadığı bir sistemde, hiç Ģüphesiz tüketici kitlesine büyük görev 
düĢmektedir. Standartlara uygunluk ve kaliteyi tercih konusunda bilinçli ve aldatmalar 
karĢısında bilinçli bir tüketici kitlesi standardizasyon uygulamalarında en büyük güvenceyi 
teĢkil etmektedir. Ülkemizde de benzer geliĢmeler bulunmakla beraber tüketicilerimizin 
henüz yeteri kadar bilinçli ve örgütlü olduğunu ifade etmek mümkün değildir. 

 

Ülkemizde ulusal standartların hazırlanması görevi Türk Standard‟ları Enstitüsünün 
görevi olup sadece TSE tarafından hazırlanan standartlar “Türk Standartları” adını alır. 
TSE‟de kamu, üniversite ve özel sektörün temsilcilerinin oluĢturduğu ihtisas kurulları 
tarafından hazırlanan standart tasarıları ilgili tüm tarafların görüĢleri de alınmak suretiyle 
olgunlaĢtırılarak TSE teknik kurulu tarafından Türk Standardı olarak kabul edilmektedir. 
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Türk Standartlarının hazırlanmasında; ülke Ģartları baĢta olmak üzere, uluslararası 
standartlar, bölgesel standartlar ve gerektiğinde diğer ülkelerin milli standartları esas 
alınmaktadır. Son zamanlarda özellikle Avrupa Birliği ile imzaladığımız Gümrük Birliği 
AnlaĢmasının yürürlüğe girmesiyle Avrupa Standartları ve Uluslararası Standartlar Türk 

Standartlarının hazırlanmasında birinci öncelikli kaynak teĢkil etmektedir. Mecburî kılınan 
standartlar Resmi Gazete‟de yayımlanmaktadır. 

 
Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde standart teĢkilatlarının kurulmasından sonra daha çok bu 

teĢkilatların sorumluluğunda belgelendirme çalıĢmaları yapılmaktadır. 
 
Belgelendirme çalıĢmalarında, standart teĢkilatlarının etkili rol almasının en önemli 

sebeplerinden biri de yapılarında bilgi, eleman ve teknik imkânlarının mevcut olmasıdır. 

Diğer taraftan standart hazırlama ve bunların kullanımının yaygınlaĢtırılması, esasen bir 
standart teĢkilatının baĢlıca hedefi ve görevleri arasındadır. 

 
Belgelendirme; bir ürün üretim süreci, hizmet, personel, laboratuvar veya sistemin 

belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygunluğunun, tarafsız bir kuruluĢ tarafından 
yazılı olarak belirlenmesi iĢlemidir. Ġdarî hükümler de dahil olmak üzere ürün özelliklerini 
veya söz konusu ürünlerin iĢlem ve üretim yöntemlerini belirten ve uyulması zorunlu olan 

belgedir. Söz konusu belge, bir ürüne, iĢlem veya üretim yöntemine uygulanan terminoloji, 
semboller, ambalâjlama, iĢaretleme veya etiketleme gereklerini de içerebilir veya yalnızca 
bunlarla ilgili olabilir. 

 

Resim 2.1: TSE tarafından verilen belgeler 

 
Ülkemizde belgelendirme faaliyetini yürütmekle görevli olan Türk Standardları 

Enstitüsü uluslararası belgelendirme usul ve esasları çerçevesinde aĢağıda belirtilen gruplara 
ayrılır. 

 

 Üretim yerlerinin belgelendirilmesi (Ġmalatta Yeterlilik Belgesi), 
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 Madde ve mamullerin belgelendirilmesi (Türk Standardlarına  
 Uygunluk Belgesi ve TSE Markasını Kullanma Hakkı, Kalite Uygunluk Belgesi 

ve TSEK Markasını Kullanma Hakkı), 
 Parti mallarının belgelendirilmesi (Parti Malı Uygunluk Belgesi), 

 Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi (Hizmet Yeterlilik Belgesi), 
 Laboratuvarların belgelendirilmesi (Laboratuvar Yeterlilik Belgesi), 
 Sistem belgelendirilmesi (Kalite Sistem Belgesi ve Çevre Yönetimi Sistemi 

Belgesi), 
 Ġthal mallarının belgelendirilmesi (Ġthal Malı Belgesi) 
 
Tüm dünyada, düzenlenen belgeler tüketiciler için bir güvence teĢkil etmekte, uluslar 

arası ticarette ise belgelendirme giderek artan bir hızla önem kazanmaktadır. Günümüzde 

belgelendirme, ticaretin en önemli araçlarından birisi haline gelmiĢtir.  
 

2.2. Standardın Faydaları 
 
Standardın üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye faydaları Ģöyledir. 
 

2.2.1. Üreticiye Faydaları 
 

 Üretimin belli bir plân ve programa göre yapılmasına yardımcı olur. 
 Uygun kalite ve seri imalâta imkân sağlar. 
 Kayıp ve artıklar en az seviyeye iner  
 Verimliliği ve hasılayı artırır. 
 Depolamayı ve taĢımayı kolaylaĢtırır, stokların azalmasını sağlar. 

 Maliyeti düĢürür. 
 

2.2.2. Ekonomiye Faydaları 
 

 Kaliteyi teĢvik eder, düĢük üretimle meydana gelebilecek emek, zaman, ve ham 
madde israfını ortadan kaldırır. 

 Sanayiyi belirli hedeflere yöneltir. Üretimle kalitenin geliĢmesine yardımcı olur. 
 Ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardımcı olur. 
 YanlıĢ anlamaları ve anlaĢmazlıkları ortadan kaldırır. 
 Ġhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar. 

 Yan sanayi dallarının kurulması ve geliĢmesini sağlar. 
 Rekabeti geliĢtirir. 
 Kalitesiz gıda alıcısı bulamaz. 

 

2.2.3. Tüketiciye Faydaları 
 

 Can ve mal güvenliğini korur. 
 KarĢılaĢtırma ve seçim kolaylığı sağlar. 
 Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler 
 Ucuzluğa yol açar. 

 Ruh sağlığını korur, stresi önler. 
 Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar. 
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2.3. Mikrobiyolojik Gıda Kalite YaklaĢımları 
 
Bugün geliĢmiĢ sistemlerde, gıdaların özellikle mikrobiyolojik yönden güvenliğin 

sağlanması için çeĢitli yaklaĢımlar uygulanmaktadır. Bunlardan en yaygın olanlar, HACCP, 
HAZOP, GMP, HT, PM, ISO 9000 serisidir. 

 
Bunları kısaca Ģöyle tanımlayabiliriz. 

 

2.3.1. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) Kritik Kontrol 

Noktalarında Tehlike Analizi 
 
Üretimden tüketime kadar risk oluĢturabilecek her noktanın kritik kontrol noktası 

olarak belirlenip sorunların bu noktalarda giderilmesi esasına dayanır.  
 
HACCP kavramı, gıda güvenliği kavramının dünyada oluĢan geliĢmelere paralel 

olarak gıda sistemimizde yer alması ülkemiz açısından bir kazançtır. Çünkü HACCP arzu 
edilen kalite ve güvenceyi verebilecek nitelikte olan kanıtlanmıĢ ve uluslararası düzeyde 
kabul görmüĢ bir kavramdır. 

 

HACCP sisteminin amaçlarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz; 
 

 Sistem dahilinde, sürekli olarak güvenilir gıdayı üretmek 
 Üretim sonrasında, gıdanın güvenilir olarak muamele edilmesini sağlamak 

 Uluslararası bir normda tüketicinin isteğini ve güvenini sağlamak, 
 Mevzuata uygunluğunu sağlamak 
 Sisteme dahil olan herkesin sorumluluğa ortak olabilmesi yönüyle çok yönlü bir 

disiplini sağlamak. 
 Kalite yönetim sistemine, doğru firmayı yönlendirmek 
 Kaynakların etkili kullanımını sağlamak 
 

2.3.2. HAZOP (Hazard Analysis and Operatibity Studies)Tehlike Analizleri ve 

Uygulanabilirlik ÇalıĢmaları 
 
Kritik kontrol noktalarını modern risk tahmin yöntemleri ile belirlenmesi, farklı 

çalıĢma alanlarına sahip uzmanların yer aldığı bir sistem olup kritik kontrol noktalarında 

tehlike analizi yönteminin bir üst basamağıdır.  
 

2.3.3. GMP (Good Manifacturing Practise) Ġyi/Doğru Üretimin Uygulanması 
 
Gıdanın güvenliğini ve yarayıĢlığını güvence altına alan bir sistemdir. Gıda 

iĢletmesinde kazanılan deneyimler, tasarım ve yapısal olanaklar yanında, iĢleme, depolama, 

sanitasyon, kontrol iĢlemleri, kayıtlar dahil olmak üzere iĢletmeyi ve dolayısıyla ürünü tüm 
yönleriyle ele alan bir uygulamadır. 
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2.3.4. HT (Hurdie Teknology) Engeller Teknolojisi 
 
Sıcaklık, su aktivitesi, pH olmak üzere üründe mikroorganizmaların öldürülmesi ve 

geliĢmelerinin durdurulması için birden fazla faktörün kullanılmasıdır. 
 

2.3.5. PM (Precdictive Microbiology)Belirleyici Mikrobiyoloji 
 
Gıdalardaki mikroorganizmaların nem, depolama veya iĢlem sıcaklığı vb. faktörlerin 

etkisinin önceden belirlenmesi metodudur. 

 

2.3.6. ISO 9000 Serisi 
 
Uluslararası Standard Örgütü (ISO) tarafından geliĢtirilen bir seri uygulamadır. 

Avrupa Topluluğu tarafından benimsenmiĢtir. Kalite sistem öğelerinin açıklayan bu 
konudaki eksiklikleri giderici nitelikte olup  gıda üretimindeki bütün aĢamaları içerir. Sonuç 
olarak bir kalite yönetimidir. 

 
Gıda üreten iĢletmelerde kalite kontrol sağlanması ne kadar doğru ve yerinde ise gıda 

o denli güvenilirdir. 
 

2.4. Mamulün Kalitesi  
 

2.4.1. Sübjektif Kalite 
 
Tüketici tarafından arzulanan ve tüketici tarafından değiĢken olabilen kaliteyi ifade 

eder. Bunları Ģöyle sıralayabiliriz. 
 
 Fiyat durumu 
 Pratik olma durumu 
 Firmaya güvenirlik 

 Yararlılık derecesi 
 Duyusal özellikler 
 Asgarî niteliklere sahip olması 
 

2.4.2. Objektif Kalite 
 
Mamulün ölçülebilen, tayin ve tespit edilebilen ve çoğu zaman kalite standartlarında 

veya mevzuatında belirlenen özellikleridir. 
 
 Fiziksel kalite 
 Kimyasal kalite 
 Mikrobiyolojik kalite 
 Hijyenik kalite 

 Nütrisyonel kalite 
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2.4.3. Gıda Maddesinde Kalitenin OluĢumunu Etkileyen Faktörler 
 
 Ham madde kalitesi 

 Ġmalatta kullanılan yarı mamul madde ve yardımcı madde  
 Uygulanan teknoloji 
 Kullanılan alet ve ekipmanlar 
 YetiĢmiĢ personel 
 Ambalaj maddesi  
 Muhafaza ve pazarlama  
 Temizlik ve sterilizasyon 

 

2.5. Gıdalarda Kalite Kontrolü ve Önemi 
 

Kalite kontrolü; tüketime arz edilen gıda maddelerinin mevzuat hükümlerine 
uygunluğunu tespit etme iĢidir. 

 
Gıdalarda kalite kontrolünün önemi:  
 
 Gıdaların tüketici için besleyici özellikte olmasını sağlamak, 
 Gıdaların tat, koku, aroma, görünüĢ, Ģekil, boyut, ambalaj bakımından tüketici 

tercihlerine cevap verecek durumda ve etiketinde belirtilen özellikte olmasını 

sağlamak, 
 Gıdaların insan sağlığına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısa veya uzun 

vadede zarar verebilecek etkide bulunmamasını sağlamak,  
 Tüketiciyi aldatma veya haksız kazanç elde edilmesini önlemektir. 
 
Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme satıĢ yerlerinin denetim ve 

kontrollerinde, Türk Gıda Mevzuatı Ģartlarını karĢılamak üzere gıda iĢletmecisi tarafından 

uygulanan HACCP gibi kontrol programları veya gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin kalite kontrolüne yönelik sonuçları dikkate alır ve tetkikini yapar. 

 
26.09.2008 tarih ve 27009 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda 

Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” kapsamında özellikle 
HACCP uygulamaları ekinde (EK 4/ Form 2.1 ) formuna göre doldurularak, Gıda 
Mevzuatına göre iĢlem yapılır. 

 
HACCP sistemini uygulayan iĢletmelerde HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form 

(Form 2.1)‟e göre yapılan HACCP tetkik iĢlemleri sonucunda belirlenen tüm sapma, eksiklik 
ve uygunsuzlukların giderilmesi ve durumun düzeltilmesi için, gıda denetçisi tarafından süre 
tanınır. Tanınan süre sonunda, tespit edilen hususlar düzeltilmediği takdirde iĢyeri hakkında 
5179 sayılı Kanun hükümlerine göre iĢlem yapılır.Yapılan iĢ ve iĢlemlerle ilgili bilgiler, 
yetkili idare tarafından Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına bildirilir. 
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HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form                  TARĠH: 
 

ĠNCELENECEK HUSUSLAR 
MEVCUT 

UYGULANIYO

R 

DĠĞER 

AÇIKLAMALA

R Evet Hayır Evet Hayır 

A) GENEL      

1. ĠĢyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen 

koĢullara sahip mi? 

     

2. El kitabı ön gereksinim programını kapsıyor mu?       

3. Ön gereksinim programları Türk gıda mevzuatında belirtilen 

hususlara uygun mu? 

     

4. HACCP yönetim sisteminin sürdürülmekte olan amaca 

uygunluğunu ve etkinliğini gözden geçirmek için bir prosedür 

bulunuyor mu? 

     

5. Bir HACCP el kitabı hazırlanmıĢ mı?       

 El kitabında iĢyeri/ Ģirketin tanımı ve özellikleri tam olarak 

bulunuyor mu? 

     

Firma politikası bulunuyor mu?      

Ürün bilgisi bulunuyor mu?      

ĠĢlem bilgisi var mı?      

HACCP planının kapsamı, ilgili mevzuatın gerektirdiği ürün ve 

üretim aĢamalarını içeriyor mu, istisnalar belirtilmiĢ mi? 

     

Tehlike analizi ve önleyici tedbirler yer alıyor mu?       

Kritik kontrol noktaları yer alıyor mu?      

Normlar, hedef seviyeler ve kritik limitler ve kontrol sıklığı var 

mı? 

     

Kritik limitlerin izlenmesi yer alıyor mu?       

Gözlemlenen sapmaların kaydı veya sapmaları bildiren 

doküman örneği var mı? 

     

Düzeltici faaliyetler yer alıyor mu?       

Doğruluma faaliyetleri yer alıyor mu?       

Destekleyici genel bilgiler, dokümantasyon ve kayıt sistemini 

içeriyor mu? 

     

ĠĢ/görev tanımları var mı?      

B) HACCP EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI       

1. Bir HACCP ekibi oluĢturulmuĢ mu?       

2. Ekibin öğrenim ve deneyim düzeyi iĢletmede yürütülen 

faaliyetlerin tümünü kapsayacak nitelikte mi?  

     

3. Bir HACCP koordinatörü atanmıĢ mı?      

4. HACCP ekip elemanları ve koordinatörün adları el kitabında 

açıkça belirtilmiĢ mi, görev tanımları yapılmıĢ, yetkiler ve 

sorumluluklar belirlenmiĢ mi? 

     

5. HACCP ekibi toplantılarının gündemi ve zamanı güncel tutulmuĢ 

mu? 

     

6. Her ürün tipi veya ürün grubu için bir HACCP planı geliĢtirilmiĢ 

mi? 

     

7. HACCP planının kapsamı tanımlanmıĢ mı?       
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8. Kapsam, gıda zincirinin hangi bölümünün dahil edilmesi 

gerektiğini ve ele alınması gereken tehlike sınıflarını tanımlamıĢ 

mı? 

     

C) ÜRÜNÜN TANIMLANMASI      

1. Ürünün ilgili güvenlik bilgilerini kapsayan eksiksiz bir tanımı 

yapılmıĢ mı? 

     

2. Bütün kriterler ürün özelliklerinde belirtilmiĢ mi?      

3. Satın alma prosedürü, girdi kontrol planı, tedarikçi değerlendirme 

kriterleri, varsa tedarikçilerle sözleĢmeler ve ilgili kayıtlar var mı ve 

etkin mi?  

     

4. Hammadde ve son ürün spesifikasyonu var mı?       

5. Son ürün kontrol planları ve/veya kayıtları var mı?       

D) HEDEFLENEN KULLANIMIN TANIMLANMASI      

1. Ürün özelliklerinde amaçlanan kullanım tarzı anlatılmıĢ mı?       

2. Hedef tüketici grubu (genel, özel) ve tüketim Ģekli belirlenmiĢ 

mi? 

     

3. Duyarlı tüketici grupları (yaĢlılar, bebekler, diyabetikler vb) ve 

diğer uyarılar yer alıyor mu? 

     

E) AKIġ ġEMASININ OLUġTURULMASI      

1. Her ürün ve iĢlem için, tüm üretim aĢamalarını kapsayan ana 

iĢlem Ģeması ve ayrıntılı bir akıĢ Ģeması hazırlanmıĢ mı?  

     

2. AkıĢ Ģemalarında tekrar kullanım, atık ve ambalaj malzemesi 

belirtilmiĢ mi? 

     

3. ĠĢyeri/fabrika çevresinin, mülklerin, tüm bölümlerin yerleĢim 

planı var mı? 

     

4. Herhangi bir çapraz bulaĢı kaynağı tanımlanmıĢ veya belirtilmiĢ 

mi? 

     

5. Her bir iĢlem basamağının amacını açıkça belirten kısa bir tanımı 

var mı? 

     

F) AKIġ ġEMASININ YERĠNDE DOĞRULANMASI       

1. HACCP ekibi, akıĢ Ģemalarının yerinde doğrulanmasını 

gerçekleĢtirmiĢ mi?  

     

2. Doğrulamaların sıklığı prosedürde belirtilmiĢ mi?       

3. AkıĢ Ģemasının yerinde doğrulanması sırasında bir farklılık tespit 

edilmiĢ mi? 

     

G) TEHLĠKE ANALĠZĠNĠN YAPILMASI      

1. Her ürün tipi veya ürün grubu için tehlike analizi 

gerçekleĢtirilmiĢ ve kayıt altına alınmıĢ mı?  

     

2. Potansiyel tehlikelerin listesi var mı?       

3. Belirlenen potansiyel tehlikeler yeterli mi?      

4. Kontrol önlemleri tanımlanmıĢ mı?      

5. Risk değerlendirmesi yapılmıĢ mı?       

6. Üretim, dağıtım ve satıĢın tüm aĢamalarında biyolojik, kimyasal 

ve fiziksel tehlikeler belirtilmiĢ mi? 

     

7. HACCP ekibi planı hazırlarken kendi bilgi ve kaynaklarının 

dıĢında yardım alıyor mu? Kaynaklar dökümante edilmiĢ mi? 
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8. Her bir tehlikeyi kontrol altına alacak önleyici faaliyetler 

belirlenmiĢ mi? Önleyici faaliyetler tehlikeleri önlemekte, 

gidermekte veya kabul edilebilir düzeye indirmekte mi?  

     

9. Tehlikelerin önlenmesi, giderilmesi veya kabul edilebilir bir 

düzeye indirilmesi için uygun yöntem yok ise; iĢleme yöntemi, ürün 

veya iyi üretim uygulama önlemleri değiĢtirilmiĢ mi?  

     

10. Hammadde, ürün formülü, iĢleme metotları, dağıtım, satıĢ, 

hedeflenmiĢ kullanım alanı veya hedef tüketici değiĢti ise tehlike 

analizi yeniden değerlendirilmiĢ mi? 

     

11. Onaylamalar yapılmıĢ ve kaydedilmiĢ mi?       

H) KRĠTĠK KONTROL NOKTALARININ (KKN) TESPĠTĠ      

1. Her tehlike için KKN belirlenmiĢ mi?      

2. KKN‟ları belirlenirken, bir yada daha fazla karar ağacı 

kullanılmıĢ mı? 

     

3. KKN‟ları gerçekten de tehlikeyi kontrol altına alabilecek doğru 

noktalar olarak mı seçilmiĢ? 

     

4. KKN‟ları, tanımlanmıĢ gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol altına 

alınabilmesi için yeterli mi? 

     

5. KKN‟ları bilimsel verilerle desteklenmiĢ mi?       

I) KRĠTĠK LĠMĠTLERĠN BELĠRLENMESĠ      

1. Her KKN için kritik limitler belirlenmiĢ mi?       

2. Bu limitler nasıl belirlenmiĢ?      

 -literatür kaynaklarından ise dokümante edilmiĢ mi?       

-Bizzat denemeyle ve/veya istatistiksel bir metot kullanılarak 

ise kayıtları var mı? 

     

3. Belirlenen kritik limitler bir tehlikenin önlenmesini, giderilmesini 

ve azaltılmasını sağlamak için yeterli mi?  

     

4. Kritik limitler doğrulanmıĢ mı?      

Ġ) ĠZLEME SĠSTEMĠNĠN UYGULANMASI      

1. KKN‟larının etkili ve verimli bir Ģekilde kontrol edilmesini 

sağlayacak bir izleme sistemi var mı?  

     

2. Ġzleme prosedürleri, kimin, neyi, ne zaman ve ne sıklıkla, nerede 

ve hangi yöntemle izleyeceğini açıkça belirtiyor mu?  

     

3. BelirlenmiĢ olan izleme sıklığı tehlikeyi kontrol altında tutmak 

için yeterli mi? 

     

4. Mevcut cihazlar ve kullanılan yöntemler belirlenen kritik limitleri 

izlemek için yeterli mi? 

     

5. Ölçümlerin ve/veya ekipmanların güvenilirliğinin belirlenmesine 

(kalibrasyon programı vb.) yönelik prosedürler ve uygulama 

kayıtları var mı? 

     

6. Ġzleme sisteminde düzeltici faaliyetler belirtilmiĢ mi?       

7. Ġzleme kayıtları ve dokümanları sürekli olarak sorumlu kiĢi 

tarafından imzalanmıĢ mı? 

     

8. Ġzleme kayıtları belirli bir sıklıkla doğrulanmıĢ mı?       

J) DÜZELTĠCĠ FAALĠYETLERĠN UYGULANMASI      

1. Uygunsuzluk prosedürü ve kayıtları var mı?       

2. Düzeltici faaliyet prosedürü var mı?      
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3. Her KKN için gerekli düzeltici faaliyet ve süresi belirlenmiĢ mi?      

4. Kayıtlarda KKN‟da kritik limitlerinin dıĢına çıkıldığı olmuĢ mu?       

5. Gözlenen sapmalar için uygulanan düzeltici faaliyetler yeterli mi 

ve uygulama kayıtları var mı? 

     

6. Düzeltici faaliyetlerin gecikmeden yerine getirilmesini sağlayacak 

yetkilendirme ve sorumluluk hiyerarĢisi prosedürde açıkça 

belirtilmiĢ mi? 

     

7. Belirlenen düzeltici faaliyetler süreci, kontrolden çıkan KKN‟nı 

tekrar kontrol altına alabilecek nitelikte mi?  

     

8. Belirlenen düzeltici faaliyetler Ģüpheli ürün/uygun olmayan ürün 

partisinin tümünü tespit etme ve düzeltebilme özelliğine sahip mi?  

     

9. Belirlenen düzeltici faaliyetler, istenmeyen durumun tekrar 

oluĢmasını önleyecek nitelikte mi? 

     

10. Uygun olmayan ürünler için, ürün geri çağırma prosedürü ve 

uygulama kayıtları var mı? 

     

11. Uygun olmayan ürün imha prosedürü ve uygulama kayıtları var 

mı?  

     

12. Ġzlenebilirlik prosedürü var mı?      

13. Acil durumlar prosedürü var mı?       

14. MüĢteri Ģikayetleri prosedürü var mı?       

K) DOĞRULAMA VE GEÇERLĠ KILMA       

1. Tarafsızlığı sağlayacak Ģekilde bir doğrulama ekibi oluĢturulmuĢ 

mu? 

     

2. Doğrulama ve geçerli kılma prosedürü var mı?       

3. Doğrulama Prosedürü; uygunsuzluk raporları, sanitasyon 

sonuçları ve kritik limitlerin geçerli kılınması, iç ve dıĢ tetkik 

sonuçlarının gözden geçirilmesi, müĢteri Ģikayetleri, acil durum 

uygulamaları ve piyasadan geri çekme uygulamaları konularını 

içeriyor mu? 

     

4. Doğrulama ve geçerli kılma prosedürleri, tehlikelerin eksiksiz ve 

doğru olarak saptanmasını ve önerilen plan kapsamında etkin 

biçimde kontrol edilmesini sağlıyor mu? 

     

5. Doğrulama faaliyeti, HACCP sistemi ve kayıtlarının 

incelenmesini içeriyor mu? 

     

6. Doğrulama faaliyetleri, sapmaların ve ürün imhalarının 

incelenmesini içeriyor mu? 

     

7. Doğrulama faaliyetleri KKN‟lerin kontrol altında tutulduğunu 

teyit ediyor mu? 

     

8. Doğrulama faaliyetleri, HACCP planının tüm unsurlarının 

yararlarını teyit edecek onaylama faaliyetlerini içeriyor mu?       

9. Her doğrulama faaliyeti için kayıt tutulmuĢ mu?      

10. Doğrulama sıklığı, HACCP sisteminin etkin bir Ģekilde çalıĢıp 

çalıĢmadığının teyidi için yeterli seviyede mi?       

11. Doğrulama, HACCP planının bilimsel ve teknik girdilerinin 

değerlendirilmesini hedefliyor mu ve HACCP planını destekleyen 

bilgilerin doğru olduğunu gösteriyor mu?  
     

12. HACCP ekibi yönetim sisteminin sürmekte olan amaca 

uygunluğunu ve etkinliğini gözden geçirmekte mi?  

     

13. Gözden geçirme sonuçlarının kayıtları tutulmakta mı?       
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14. HACCP planı güncelleĢtirme yada revizyonların kaydına esas 

teĢkil edecek bir sistem var mı? 

     

15. HACCP planı doğrulama faaliyetleri sonucu hiç revize edilmiĢ 

mi, Ģayet öyleyse, bu konuda kayıtlar ve dokümanlar var mı?  

     

16. ĠĢletmede tüm çalıĢanlar HACCP konusunda eğitim almıĢlar mı 

ve eğitim kayıtları var mı? 

     

L) DÖKÜMANTASYON VE KAYIT TUTMA SĠSTEMĠ      

1. HACCP doküman ve kayıtların yönetimi için bir prosedür var mı?       

2. HACCP sisteminin uygulanmasında etkin ve doğru 

dokümantasyon ve kayıt tutma sistemi var mı? 

     

3. Dokümantasyon ve kayıt tutma, operasyonun özelliklerine ve 

büyüklüğüne uygun mu? 

     

4. Doküman ve kayıtlar onaylı mı?      

5. HACCP dokumanı ve kayıtları kolay elde edilebilir mi?       

6. HACCP el kitabının içeriği bir indekste özetlenmiĢ mi?      

7. Her KKN için kayıtlar muntazam olarak tutulmakta mı?       

8. Personel eğitim programlarının kayıtları var mı?       

9. Tetkik için tüm HACCP kayıtları ve dokümanları mevcut mu?       

10. Tüm doküman ve kayıtlar en az iki yıl süre ile saklanıyor mu?      

 

HACCP Tetkik Ekibinin  ĠĢyeri Yetkilisi ve/veya                      Sorumlu Yöneticinin 

Adı Soyadı :   Adı Soyadı:   Adı Soyadı: 

Mesleği      :   Mesleği     :   Görevi       : 

Ġmza :  Ġmza          :   Ġmza : 

 

Form 2.1: HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form 

 



 

 32 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gıda iĢletmelerine gidiniz. 

 Denetim hazırlıkları yapınız. 

 Gerekli evrak ve denetim ekipmanı 
çantanızı hazırlayınız. 

 ĠĢletmenin almıĢ olduğu belgeleri 
inceleyiniz. 

 Ruhsat, Gıda üretin izni, Gıda siciline 

kayıtlı olup olmadığına dikkat ediniz. 

 Üretilen gıdaların standartı olup 

olmadığına dikkat ediniz. 

 ISO, HACCP, GMP, HAZOP gibi 
uygulamaları olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 Diğer almıĢ olduğu standart ve kalite 
belgelerini kontrol ediniz. 

 HACCP formunu doldurunuz. 

 Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi 

ve Kontrolüne Dair Yönetmelikteki 
(Form 2.1) EK-4 göre dikkatlice ve 
eksiksiz doldurunuz. 

 ĠĢletme denetim defterini doldurunuz. 
 Kontrol sonucu iĢletme denetim 

defterini doldurup, tarih vererek, 

imzalamayı unutmayınız. 

 Eksiklik ve aksaklıkları iĢyeri 

sorumlusuna/sahibine bildiriniz. 

 Tepsi edilen eksiklik ve aksaklıkların 
düzeltilmesi için iĢyeri sahibi ve 
sorumlu müdürüne resmi olarak tebliğ 
ediniz. 

 Durum düzeltilmezse 5179 sayılı 
Kanuna göre iĢlem yapınız. 

 Yapılan çalıĢmaları, Ġlgili kurum ve 
kuruluĢlara bildiriniz.  

 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına 
bildiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, mikrobiyolojik kalite yaklaĢımlarından HACCP sisteminin 
amaçlarından değildir? 
A) Güvenilir gıda üretmek 
B) Uluslar arası bir normda tüketicinin isteğini ve güvenini sağlamak 
C) Mevzuata uygunluğunu sağlamak 
D) Gıdalardaki mikroorganizmaların nem, depolama veya iĢlem sıcaklığı vb. 

faktörlerin etkisinin önceden belirlenmesini amaçlar 
E) Kalite yönetim sistemine doğru firmayı yönlendirmek 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, sübjektif gıda kalitesinin göstergelerinden biri değildir? 
A) Fiyat  
B) Güvenirlik  

C) Yararlılık  
D) Duyusal  
E) Mikrobiyolojik  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, standardın üreticiye faydalarından biridir? 
A) Can ve mal güvenliğini korur. 
B) KarĢılaĢtırma ve seçim kolaylığı sağlar. 
C) Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler 
D) Kayıp ve artıklar en az seviyeye iner  
E) Ucuzluğa yol açar. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, gıdalarda kalite kontrolünün önemlerinden biri değildir?  
A) Gıdaların tüketici için besleyici olmasını sağlamak, 
B) Gıdalar tat, koku, aroma, görünüĢ, Ģekil, boyut, ambalaj bakımından tüketici 

tercihlerine cevap verecek durumda olmasını sağlamak 
C) Gıda etiketinde üreticinin istediği özellikte olmasını sağlamak, 

D) Gıdalar insan sağlığına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısa veya uzun 
vadede zarar verebilecek etkide bulunmamasını sağlamak,  

E) Tüketiciyi aldatma veya haksız kazanç elde edilmesini önlemek. 
 

5. AĢağıda verilenlerden hangisi, tehlike analizinin yapılması değildir? 
A) Potansiyel tehlikelerin listesi var mı? 
B) Belirlenen potansiyel tehlikeler yeterli mi? 
C) Kontrol önlemleri tanımlanmıĢ mı? 
D) Risk değerlendirmesi yapılmıĢ mı? 

E) Doğrulamaların sıklığı prosedürde belirtilmiĢ mi? 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
Mevzuata göre gıda üretim, satıĢ yerlerini teknik ve hijyenik yönden kontrol 

edebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Gıda denetimi yapılmasının ne gibi faydaları vardır, araĢtırınız. 
 Ülkemizde gıda denetimi yapan kurum ve elamanlar kimlerdir, araĢtırınız. 

 Gıda denetiminin devamlılığının önemi nedir? 
 Gıda denetiminde ne gibi iĢlemler yapılmaktadır, araĢtırınız 
 Gıda denetiminde hangi araçlar kullanılmaktadır, araĢtınız. 
 Denetiminde göz önüne alınması gereken mevzuata nelerdir, araĢtınız. 
 AraĢtırdığınız konulardan bir dosya hazırlayarak, sınıf ortamında tartıĢınız  
 

3. GIDA ĠġLEKLERĠNĠN KONTROLÜ 
 
Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan 

iĢyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik Ģartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda 

maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına 
uygunluğunun tespitine, kontrol denir. 

 
Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler ile ilgili konuların, 5179 sayılı 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 
sayılı Belediye Kanunu ile 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ve bu Yönetmelik 

hükümlerine uygunluğunun sağlanması için yapılan iĢ ve iĢlemlere, inceleme denir. 
 
Gıda kontrolünde, teftiĢ, denetim, laboratuvar kontrolü olarak üç yöntem vardır. 
 

3.1. TeftiĢ 
 
Gıda ile ilgili iĢ ve iĢlemlerin, yürürlükteki yasalara uygun olarak yürütülüp 

yürütülmediğini inceleyerek bu kurallara uymayan kiĢi ve kuruluĢlar hakkında yaptırım ve 
ceza uygulanması yöntemidir. Önce gıda üretim yerleri ve burada çalıĢanların uyması 
gereken kurallar ile gıdaların, ürünün sahip olması gereken özellikleri belirleyen yasa, tüzük 

ve yönetmelikler çıkarılır, düzenlenir. Daha sonra ürünlerde, kanun ve yönetmeliklerde 
belirlenen hususlara aykırı bir durum olup olmadığı gözlenir, test edilir. Aykırı bir durum var 
ise kiĢi ve kurumun izninin (ruhsatın) iptali, faaliyetini durdurma, ürüne el koyma, para 
cezası, uyarma, kınama gibi yaptırımlardan uygun olanına baĢvurulur. Bazı durumlarda ise 
adli mercilere suç duyurusunda bulunularak adli cezalandırma yoluna gidilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 35 

3.2. Denetim 
 
ĠĢ yerlerinin teknik ve hijyen kurallarına uyulduğunu, bu yerlerde kullanılan gıda 

maddeleriyle temas edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını, satıĢ ve toplu tüketim yerlerinde satılan gıda maddelerinin 
muayene, izleme, numune alma ve kontrolünün yapılmasıdır. BaĢka bir ifadeyle; denetim, 
kurum ve kiĢileri gözlemek, eğitmek, onlara yol göstermek suretiyle sektörü ıslah etmek, 

böylece gıda sektöründe verilen hizmetlerin baĢarılı, verimli olmasını ve halk sağlığına zarar 
vermemesini sağlamak olarak da tanımlanabilir. 

 
Denetim baĢlıca Ģu aĢamalardan oluĢur. 
 
 Standartların belirlenmesi: Gıda üretim yerleri ve buralarda çalıĢanların 

uyması gereken kurallar ile gıdanın sahip olması gereken kalite ölçütlerinin 
belirlenmesi ve bunların yasa, tüzük ve yönetmelikler halinde düzenlenmesi 

iĢlemleridir. 
 Aksaklık, bozukluk ve eksikliklerin saptanması: Denetçi, bir gıda 

iĢletmesinde ve üründeki, standartlara uyup uymadığını, eksiklik veya 
bozukluğun olup olmadığını belirler. ġayet herhangi bir bozukluk, eksiklik yok 
ise takdir ve teĢvik ile daha da iyileĢmesine gayret eder. 

 Aksaklık, bozukluk ve eksikliklerinin nedeninin saptanması: Bir bozukluk 
veya eksikliğin olması halinde denetçi ilgili mevzuata göre hangi nedene veya 

nedenlere bağlı olduğunu araĢtırır, tespit eder. 
 Aksaklık, eksiklik ve nedenlerinin ortadan kaldırılması: Denetçi gıda 

kalitesizliğine neden olan faktörleri bulduktan sonra bunların gıda çalıĢanı ile 
birlikte, giderilmesine çalıĢır. 

 
Bunu yapmak için iki yol izlenir. 
 

 Üreticinin eğitimi,(gönüllü katılımın sağlanması) 

 Cezalandırma ve ödüllendirme yöntemleri. 
 
Ġlki denetime yönelik, ikincisi ise, teftiĢe yönelik bir uygulamadır. Denetim, özellikle 

gıda sektöründe tüketicinin yararına olduğu kadar, üretim ve ürün kayıplarını önleyerek, gıda 

iĢletmesi sahibi ve çalıĢanlarının da yararınadır. Böylece denetimin en önemli iĢlevi eğiticilik 
ve danıĢmanlıktır. Çünkü denetçi yalnız kirliliği, bozukluğu, kalitesizliği saptamaz. Bunun 
önlenmesi için kiĢiye, kuruma yardım eder. Bu nedenle denetçinin çok iyi bir eğitici ve 
danıĢman olması gerekir. Eğitim ve danıĢmanlıktaki amaç, karĢıdakine bazı bilgi ve 
mesajları aktararak onu etkilemek ve davranıĢlarını değiĢtirmektir. Bilgi ve mesaj aktarmada 
baĢarının yolu ise uygun bir davranıĢ ve iletiĢimden geçer. 
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Resim 3.1: Gıda denetiminin yapılması 

 

3.3. Laboratuvar Kontrolü 
 
Laboratuvara gelen gıda örnekleri, mevcut teknikler ve donanımlara göre analiz edilir 

ve mevzuata göre değerlendirilir. 

 

Resim 3.2: Labortuvar çalıĢmaları 

 

3.4. Denetim Elemanı 
 
Gıda kontrolörü/gıda denetçisi mevzuata göre, denetimde görevlendirilmek üzere 

Bakanlığın açtığı hizmet içi eğitim programını tamamlamıĢ gıda, beslenme, eczacılık, kimya, 
biyoloji, veterinerlik ve tıp alanında en az lisans düzeyinde eğitim görmüĢ personeli ifade 

eder. Gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanı ise denetimde görevlendirilmek 
üzere bakanlığın açtığı hizmet içi eğitim programını tamamlamıĢ gıda alanında en az lise 
düzeyinde eğitim görmüĢ personel olarak tanımlamaktadır. 5179 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce denetim görevi yapanlar ile Sağlık Bakanlığında çevre sağlık teknisyeni 
olarak görev yapmakta olan sağlık memuru unvanlı kiĢileri bu kapsamdadır. 
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Dolayısıyla gıda denetim elemanı yeterli eğitimi almıĢ, memur sıfatını taĢıyan 
personeli ifade etmektedir. 

 
Gıda denetçisi ve denetim iliĢkileri, kurumsal ve iĢ iliĢkisi olmasına karĢın özünde 

insan iliĢkisi vardır. Ġnsanlar arasındaki doğrudan ya da dolaylı iliĢkilerde en az iki, 
genellikle de ikiden fazla taraf söz konusudur. Tarafların sayısı ne olursa olsun insanlar 
arasındaki tüm iliĢkilerin temel/ doğal ve vazgeçilmez bazı kuralları vardır. Denetçi denetim 
iliĢkilerinde de her Ģeyden önce insanlar arası iliĢkilerin evrensel kurallarına uyması gerekir. 

 

3.4.1. Gıda Denetim Elemanlarının Sorumluluğu 
 
 Denetim ve kontrolleri, yönetmelikteki formlara göre yapar.  

 Gıda üretim, iĢleme ve dağıtım aĢamalarında Gıda Güvenliği ve Kalitesinin 
Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığının 
denetim ve kontrolünü yapar, denetim sonuçlarını iĢyeri denetim defterine iĢler, 

denetim ve kontrol formu ile raporunu düzenler. Ġki nüsha halinde düzenlenen 
formun bir nüshasını iĢyerinde bırakır, diğer nüshasını dosyasında muhafaza 
eder.  

 Gıda üretim, iĢleme, depolama, nakil, dağıtım, satıĢ ve tüketim zincirinin tüm 
aĢamaları veya uygun görülen aĢamaları ile ilgili olarak iĢyerinde tutulan üretim 

kontrolü ve denetimi ve laboratuvar kayıtlarını inceler, gerektiğinde dosyasında 
saklanmak üzere bunların birer kopyasını alır ve bunu denetim ve kontrol 
defterine iĢler. 

 Halk sağlığının korunması gerekliliği saklı kalmak kaydıyla, denetim ve kontrol 
iĢlemlerini yerine getirirken elde edecekleri bilgiler konusunda gizlilik 

kurallarına uyar.  

 Gerektiğinde gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten 
iĢyerinin sorumlu yöneticisi veya çalıĢanlarıyla görüĢülmesi, iĢyerindeki ölçüm 
araçlarınca kaydedilen değerlerin okunması ve bu değerleri kendi araçlarıyla 
doğrulanması ile denetim ve kontrolünü destekler.  

 Denetim ve kontrol sırasında muayene ve analiz amacıyla, gerektiğinde Türk 
Gıda Kodeksi Yönetmeliği veya özel mevzuatına uygun olarak, yeterli miktarda 
numune alır. "Numune Alma Tutanağı" ile "Numune Alma Etiketini" 
doldurarak numuneye iliĢtirir.  

 Numuneyi alan yetkili idare, özel mevzuatı olan gıda ve gıda ile temasta 
bulunan madde ve malzemeler hariç olmak üzere, denetim ve kontrol sırasında 
iki takım halinde alınan numunelerden birini Ģahit numune olarak ve numunenin 
yapısını bozmayacak Ģekilde tekniğine uygun muhafaza eder. Diğer numuneyi 
ise muayene ve analiz yapılmak üzere usulüne uygun olarak en kısa zamanda 
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu veya özel 

laboratuvara resmi prosedür ile gönderir.  
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 Düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu", laboratuvar tarafından yetkili 
idarelere ulaĢtırılır. "Muayene ve Analiz Raporu" ile "Denetim ve Kontrol 
Raporu"nu, mevcut mevzuat dahilinde özellikle taklit, tağĢiĢ ve sağlığa zararlı 
hususları da içerecek Ģekilde değerlendirir. Değerlendirme sonuçları hakkında 

iĢyeri bilgilendirilir. 

 Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarının olumlu olması halinde, sonuç 
raporunun kendilerine bildirilme tarihinden itibaren raf ömrü ile sınırlı olmak 
koĢulu ile en geç yedi gün içerisinde, iĢyeri sahibi veya sorumlu yöneticisi 
tarafından numune hazırlama yöntemi ile özellikleri değiĢmemiĢ olması Ģartıyla 

Ģahit numune geri alınır. Süresi içinde geri alınmayan Ģahit numune ile ilgili 
olarak iĢyeri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 Denetim ve kontrol sırasında herhangi bir engelleme ile karĢılaĢtığında durumu 
bir tutanak ile tespit ederek 5179 sayılı Kanun uyarınca gerekli yasal iĢlemin 
yapılmasını sağlar. Denetim ve kontrol mahalli mülki amir tarafından 

görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin katılımı ile tekrarlanır.  

 Muayene ve Analiz Raporu/Denetim ve Kontrol Raporu sonuçlarının olumsuz 
bulunması halinde, 5179 sayılı Kanun gereğince iĢyeri sahibi, yasal temsilcisi 
veya sorumlu yöneticisi hakkında gerekli yasal iĢlem yapılır.  

 

3.4.2.Gıda Denetiminde, Denetçinin Uyması Gereken DavranıĢlar 
 
Gıda denetiminde, denetçinin uyması gereken davranıĢlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 
 Gıda iĢletmesine girme ve kendini tanıtma, 
 Denetimin amacının anlatılması 

 Gıda iĢleğinin ve gıda akıĢ Ģemasının öğrenilmesi 
 Organoleptik muayeneler ve numune alınması 
 Sonuçları bildirme 
 Kılık kıyafet ve tavırlara dikkat etme 
 Tarafsızlık düĢüncesi yaratma 
 Önderlik ve inisiyatif sağlama 
 Ödüllendirme / özendirme 

 Cezalandırma 
 Süreklilik / düzenlilik 
 
Gıda denetiminde; standartların belirlenmesi, aksaklık, bozukluk ve eksikliklerin 

nedenlerinin saptanması, bu aksaklık ve eksikliklerin neden ya da nedenlerinin ortadan 
kaldırılması aĢamalarında, denetçinin bu sorunları gidermek için eğitim yöntem ve içeriğini 
iyi bir iletiĢimle ortaya koyma gerekliliği vardır. 

 

Denetimlerde de itirazlar mevzuatın öngördüğü koĢullar altında yapılır. Gıda 
maddeleri üreten iĢyeri ve satıĢ yeri yetkilisince çalıĢma izni ve denetim sonuçlarına itiraz 
edebilir. 
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3.5. Gıda Denetimi Yapmaya Yetkili Kurumlar 
 

Gıda denetimini yapmaya yetkili kurumlar aĢağıda çıkarılmıĢtır. 
 

3.5.1. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı/ Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 
 

Gıda denetim hizmetleri Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı merkez teĢkilatı yapısında 
bulunan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve taĢrada (illerde) Koruma Kontrol ġube 
Müdürlükleri eliyle yürütülmektedir. 

 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının, TeĢkilat ve 
Görevleri Hakkındaki 183 ve 212 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve 3161 Sayılı 
Kanun gereğince kurulmuĢ olup, 441 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile gıda sağlığı 
ve kontrolü hususunda belirlenen Ģu görevleri yürütmektedir.  

 

 Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriterleri 

belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek,  
 Türk Gıda Kodeksini hazırlamak, mecburî uygulanan standardların kontrolünü 

ve uygulanmasını gerçekleĢtirmek  
 Tescil, ruhsat ve sertifikasyon hizmetlerini yürütmek, 
 Bitki, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacıyla program ve projeler 

hazırlamak, hazırlatmak, 
 Su ürünlerinin korunması ve denetlenmesi ile ilgili esasları belirlemek ve 

yürütmek, (Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda)  
 Hayvan varlığının sağlık açısından korunması için hayvan hastalık ve zararlıları 

ile mücadele amacıyla program ve projeler hazırlamak, uygulatmak, iç ve dıĢ 
karantina ilkelerini belirlemek, ilan etmek, denetlemek, 

 

3.5.2. Sağlık Bakanlığı 
 
Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Bakanlığı'nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” doğrultusunda; (Karar Tarihi 13.12.1983 - KHK/181), yenilecek ve 
içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eĢya ve levazımın sağlık 
yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek, beslenme ve 
gıda sağlığı ile ilgili eğitim vermek için, merkez örgütünde temel hizmet birimlerinden 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 

taĢrada (illerde, ilçelerde ve beldelerde) Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Çevre Kontrol 
ġube Müdürlükleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları ve koruyucu sağlık hizmeti veren diğer 
birimler eliyle yürütmektedir.  

 

3.5.3. ĠçiĢleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Belediyeler 
 
Belediyeler birer yerel yönetim birimi olarak, öncelikle kamu hizmeti sunan 

birimlerdir. Bu nedenle de sağlık hizmetleri yönünden önemli iĢlevleri olmak durumundadır. 
Belediyeler yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde beldenin ve belde halkının 
sağlığını korumak ve devam ettirmek, üst seviyeye çıkarmak zorundadır. Gıda iĢyerleri ile 
ilgili olarak ruhsatlandırma, denetim yapma görevleri vardır. 
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Belediyeler denetim görevlerini yerine getirirken Zabıta TeĢkilatından yararlanır. Bu 
amaçla da her zabıta kendi çalıĢmalarının esaslarını belirten bir yönetmelik (Sıhhi Zabıta 
Talimatnamesi) çıkarmak zorundadır. 

 

Gıda satıĢ toplu tüketim yerlerini denetlemek üzere bünyesinde gıda denetim birimi 
teĢekkül etmiĢ belediyelerin en az iki denetim ve/veya yardımcı denetim elemanı 
bulundurmaları gerekir.  

 

3.5.4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teĢkilatlanması ve görev analizleri açısından tüm yurttaki 
sanayi dallarında olduğu gibi gıda sanayinde de önemli görevler yapmaktadır.  

 

3.5.5. Gümrük MüsteĢarlığı 
 
Gümrük MüsteĢarlığının ana hizmet birimlerinden biri olan Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü; kara hudut ile deniz ve hava limanlarındaki gümrük kapıları, serbest 
bölgeler, sundurma, antrepo, iç gümrük sahaları ile Marmara Denizi, Çanakkale ve Ġstanbul 
Boğazlarında, giriĢ-çıkıĢ yapan kiĢi, eĢya ve taĢıtların gümrük denetlemesinin yapılması 
amacıyla, gerekli gözetim ve kontrol görevini yürütür.  

 

3.5.6. TÜBĠTAK (Türkiye Bilimsel AraĢtırma Merkezi)  
 
Gıda ile ilgili olarak aĢağıdaki çalıĢma alanlarında hizmet vermektedir. 
 
 Gıda iĢleme ve muhafaza teknolojileri geliĢtirilmesi;  
 Ürün çeĢitlendirilmesi ve yeni ürün geliĢtirilmesi;  
 Üretimde kalite ve verim artırılması;  
 Yan ürün değerlendirilmesi;  

 Beslenme ve sağlık iliĢkilerinin irdelenmesi;  
 Gıdalarda mikroorganizma güvenliğinin sağlanması.  
 
Uzman kadrosu, mevcut bilgi birikimi ve alanında ülkemizin en geliĢmiĢ modern 

analiz ve teknolojik uygulama laboratuvarları ve pilot tesislerine sahiptir. Gıda sanayi 
kuruluĢlarına, kalite kontrolü, laboratuvarları kurma, endüstriyel hizmet, danıĢmanlık ve 
fizibilite çalıĢmaları gibi hizmetler sunmaktadır.  

 

Sağlık Bakanlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ve bir çok kuruluĢlar ile teknik iĢ 
birliği yapılmaktadır.  

 

3.5.7. Gıda Analizi Yapmaya Yetkili Kurumlar 
 
Gıdalarla bulaĢan hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve enfeksiyonların önlenmesi 

amacıyla gıda kontrolü zorunludur. Bunun için sahada yapılan kontrol yeterli olmadığından 
laboratuvarlarda gıdaların kontrol edilmesi gerekir. Bu laboratuvarlar çeĢitli bakanlıklara ve 
kurumlara bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 
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Gıda kontrol laboratuvarları mevzuatta; kamu kurum ve kuruluĢları, gerçek ve tüzel 
kiĢiler ile gerçek kiĢilerden baĢka teĢekküllerin açacağı gıda analizi yapan laboratuvarları 
ifade etmektedir.  

 

Yetkili laboratuvarlar ise, ihtisas ve yetkileri dahilinde resmi veya özel Ģahıslar 
tarafından oluĢabilecek talep ve müracaatları kabul ederek analizler yapan, eğitim veren, 
yurtiçi ve yurt dıĢındaki bilimsel araĢtırma kurumları ile iĢbirliği içinde analiz yöntemlerinin 
geliĢtirilmesi ve standardizasyonu sağlayan, ihtilaflı durumlarda verilecek karara esas olmak 
üzere, analiz yapan ve görüĢ bildiren laboratuarlardır. 

 
Sağlık Bakanlığına bağlı bütün illerde Halk Sağlığı laboratuvarları, kimyasal, fiziksel 

ve mikrobiyolojik yönden analizlerini yapmaya yetkilidirler Ankara‟da bulunan Merkez 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuvarı referans laboratuvarı olarak daha ayrıntılı analiz 
yapmakta, gıda katkı maddeleri, gıdaların gerekli analizlerinin yapılmasında önemli rol 
oynamaktadır. 

 
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı bağlı, hayvansal, bitkisel gıdaların analizlerinin 

yapıldığı il ve merkez teĢkilatında kurulu laboratuvarları vardır. Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki kontrol laboratuvarlarında diğer bakanlıklarla da iĢbirliği yaparak 

gıda analizleri yapılmaktadır. 
 
Ülkemizdeki çeĢitli fakültelerin ilgili bölümlerinde (kimya ve gıda mühendisliği, 

biyoloji, su ürünleri fakültesi vb.) bulunan laboratuvarlar da gıda analizleri yapılmakta ve 
genellikle referans laboratuvarları olarak faaliyet göstermektedir. 

 
Yetkili merci tarafından yürürlüğe konmuĢ bulunan hukuk kurallarının tümüne birden 

mevzu hukuk veya yürürlükteki deyimiyle mevzuat denir. Mevzuat aynı zamanda yazılı 
hukuk kaynaklarını kapsar. 

 
Yazılı hukukun kaynakları; anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzükler, 

yönetmelikler ve genelgelerdir. Mevzuatın takip edilmesi, resmi kaynaklar olarak ifade 
edilen Resmî Gazete, Kanunlar Dergisi, Düstur ve TBMM Tutanak Dergisi yoluyladır. 

 

3.7. Gıda Denetim Formları 
 
Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelikte 

denetimlerle ilgili 2 adet form aĢağıda verilmiĢtir. 
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GIDA VE GIDA ĠLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERĠ  

ÜRETEN ĠġYERLERĠNE AĠT KONTROL VE DENETĠM FORMU  

 

ĠġYERĠ HAKKINDA BĠLGĠLER  

SEKTÖRÜ: 

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI NO:  

GIDA SĠCĠL NO: 

ĠġYERĠNĠN ÜNVANI: 

ADRESĠ: 

 

TELEFON: 

ĠġLETME SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI: 

SORUMLU YÖNETĠCĠ ADI SOYADI: 

 

KONTROL VE DENETĠM TARĠHĠ: 

KONTROL VE DENETĠMĠN AMACI 

 GIDA SĠCĠL NO 

 ÜRETĠM ĠZNĠ 

 RUTĠN KONTROL VE DENETĠM  

 ĠZLEME 

 ĠHBAR VE ġĠKAYET  

 BĠLDĠRĠM KONTROLÜ VE DENETĠMĠ 

 ĠZLENEBĠLĠRLĠK KONTROLÜ VE DENETĠMĠ 

 TAKĠP 

 DĠĞER 

 Ağırlık  

Puanı 

Verilen  

Puan 

A) ĠġLETME ÇEVRESĠ    

1. BulaĢmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleĢmesine yol açacak 

ortamlar bulunmamalı  

3  

B) ĠġLETME ĠÇĠ   

1. Tuvaletler gıdaların iĢlendiği yerlerden ayrı olmalı ve üretim alanına direk açılmamalı  4  

2. ĠĢletme giriĢ kapısı direk üretim alanına açılmayacak Ģekilde düzenlenmiĢ olmalı  3  

3. Duvarlar düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haĢere yerleĢmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve 

açık renkli malzemelerden yapılmıĢ olmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve üretime uygun 

olmalı 

3  

4. Tavan yoğunlaĢma, damlama, kir birikmesi ve küf oluĢmasına izin vermeyecek Ģekilde 

düzenlenmiĢ olmalı 

3  

5. Zemin su geçirmez, kırık, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona 

uygun malzemeden yapılmıĢ, sıvıların giderlere kolayca akabileceği bir eğimde olmalı  

3  

6. Duvar ve zeminin birleĢim yerleri yuvarlatılmıĢ veya hijyeni sağlayacak benzeri yapıda ve toz 

birikmesini önleyecek tarzda yapılmıĢ olmalı 

3  

7. Drenaj sistemi istenilen amaca uygun, bulaĢma riskini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanmıĢ, 

drenaj kanallarının tamamen veya kısmen açık olması halinde, atıkların bulaĢık alandan temiz alana 

akması sağlayacak Ģekilde olmalı  

3  

8. Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, pencere 

eĢikleri raf olarak kullanılmamalı, üretim alanındaki cam pencereler kırılma sonucu oluĢacak 

bulaĢmalara karĢı korumalı olmalı,  

3  

9. Kapı ve pencereler sinek, haĢere ve diğer zararlıların giriĢini engelleyecek Ģekilde olmalı, kafes 

kullanımı halinde kafesler ince gözenekli, kolay temizlenebilir, sökülüp takılabilir özellikte olmalı ve 

düzenli bakımları yapılmalı, 

3  

10. Merdivenler, asansör kabinleri ve boĢaltma olukları gibi yardımcı yapılar gıdaların kirlenmesine 

yol açmayacak konum ve yapıda olmalı (*) 

3  

11. Kapılar, düzgün yüzeyli, sıvı emmeyen malzemeden, gerektiğinde kendi kendine kapanabilir 

olmalı 

3  

12. Yakıt depoları uygun yerlerde, üretim yerine doğrudan açılmayan Ģekilde yerleĢik ve 

mevzuatına uygun olmalı 

3  

13. Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iĢ akıĢını engellemeyecek yapıda uygun ayırma 

yapılmalı ve bu geçiĢ yerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulmalı  

3  
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14. ĠĢyeri içerisinde uygun yerlerde uyarıcı yazılar bulunmalı 3  

15. Sıcaklık kontrolüne dair güncel kayıt tutulmalı (*) 3  

16. ĠĢletmede laboratuvar var ise, hijyenik koĢullara uygun ve diğer ünitelerden tam bölme ile 

ayrılmıĢ olmalı, üretim bölümlerine doğrudan açılmamalı 

3  

17. Mikrobiyolojik olarak hassas üretim bölgelerinde gerektiği hallerde pozitif hava basıncı 

sağlanmıĢ olmalı (*) 

2  

18. ĠĢyeri yemekhanesi üretim ortamından ayrı ve hijyenik koĢullara uygun olmalı  2  

19. Tuvalet, duĢ odaları ve soyunma odaları üretim ortamından ayrı, temiz ve yeterli sayıda olmalı 

ve bu alanlarda hijyen kurallarını hatırlatıcı uyarı levhaları bulundurulmalı  

3  

20. Uygun bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢ ve el temizliği için tasarlanmıĢ lavabolarda ellerin hijyenik bir 

Ģekilde yıkanması, kurulanması için yeterli imkanlar sağlanmalı 

3  

21. ĠĢyerinde ilkyardım malzemeleri ve dolabı bulunmalı 1  

C) TEMĠZLĠK VE DEZENFEKSĠYON   

1. Makina, ekipman temizliği güçleĢtirecek Ģekilde direk zemine oturtulmamalı  3  

2. ĠĢyerinde temizlik ve dezenfeksiyon program dahilinde düzenli olarak yapılmalı, hijyen kontrol 

programları iĢyerinin ilgili bölümlerine asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve 

dezenfeksiyon iĢlemleri kaydedilmeli 

3  

3. KuruluĢ içinde temizlik kontrolünden sorumlu bir kiĢi olmalı 3  

4. Gıda iĢletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiĢ gıda endüstrisine uygun 

deterjan, kimyasal ve/veya dezenfektanlar veya bunların etken hammaddeleri kullanılmalı  

3  

5. Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığıyla iĢletmenin, malzeme, alet 

ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında gıda maddesinin kirlenmesi ve 

bulaĢmasını engelleyecek önlemler alınmalı (*) 

3  

6. Malzeme, alet, ekipman ve yerler temizlikten sonra mümkün olduğu kadar çabuk kurutulmalı, 

temizlikte kullanılan araç ve gereçler yıpranmıĢ ve kirli olmamalı, zemin ve alet ekipman 

temizliğinde kullanılan malzemelerin ayrımı yapılmalı  

3  

7. Üretim alanı giriĢ ve çıkıĢlarında dezenfektanlı paspas bulunmalı ve/veya galoĢ, terlik, özel 

ayakkabı ile üretim alanlarına girilmeli veya dezenfeksiyon iĢlevi bulunan tertibat bulunmalı  

3  

8. Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iĢyerlerinde üretim hattında çalıĢan 

personel galoĢ, terlik, özel ayakkabı ile üretim alanlarına girmeli 

3  

9. Üretim alanları ve gıda ile temasta bulunan tüm makina , alet ve ekipman için temizlik 

talimatları olmalı ,bu talimatlarda deterjan tipi, konsantrasyonu, sıcaklık, süre, sıklık ayrı olarak 

belirtilmeli, temizliğin etkinliği iĢletme tarafından belirlenen periyotlarda analizlenerek ölçülmeli ve 

kayıtları tutulmalı (*) 

3  

10. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri etiketlenerek açıkça tanımlanmalı ve üretim alanlarından 

bulaĢmaya sebep olmayacak uzaklıkta tutulmalı,  

3  

11. Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iĢyerlerinde sıvı ve katı atıklar tekniğine 

uygun olarak uzaklaĢtırılmalı 

3  

12. Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay temizlenebilir kaplar bulunmalı, çöp poĢetleri 

kullanılmalı  

3  

D) ZARARLI MÜCADELESĠ    

1. ĠĢyerinde zararlı mücadelesi, program dahilinde düzenli olarak yapılmalı, tüm yemleme ve 

fiziksel önlem noktaları için iĢletme içi yerleĢim planı olmalı ve sürekli kontrol altında tutulmalı, 

kullanılan kapan, elektrikli sinek tutucu ve fiziksel önlemler için düzenli temizlik  ve bakım 

faaliyetleri yürütülmeli ve tüm bu faaliyetler kayıt altına alınmalı 

3  

2. Zararlı mücadele ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, üzerlerinde toksik 

etkileri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taĢımalı, sadece bu amaç için 

kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalı, eğitilmiĢ personel tarafından nakledilmeli 

ve kullanılmalı  

3  
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3. KuruluĢ içinde zararlı mücadelesi programından sorumlu bir kiĢi olmalı  3  

4. Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sağlığına 

uygun olarak kullanılmalı, zehirli ilaçlardan sadece iĢletme dıĢında yararlanılmalı  

3  

5. Güvenlikle ilgili bölümlerin dıĢında, iĢyerinde gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek 

hayvan bulundurulmamalı 

3  

E) HAM MADDE, YARDIMCI MADDE, KATKI MADDELERĠ    

1. Türk gıda mevzuatına uygun olmayan hammadde, gıda bileĢenleri veya gıda ile temasta bulunan 

madde ve malzemeler üretimde kullanılmamalı ve satıĢa sunulmamalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

2. Ham maddenin tozlanmaya kirlenmeye, bozulmaya, çapraz bulaĢmaya yol açmayacak Ģekilde 

iĢletmeye kabulü sağlanmalı  

3  

3. Katkı maddeleri ve aromalar orijinal ambalajlarında muhafaza edilmeli (*) 2  

4. ĠĢyerinde üretilen ürünle ilgisi olmayan taklit ve tağĢiĢ amacıyla kullanılabilecek maddeler 

bulunmamalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

5. ĠĢletmeye kabul edilen ham, yardımcı madde ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler 

ya da katkı maddeleri, iĢletmenin veya tedarikçinin belirlediği parti/seri no‟su ile tanımlanmalı ve 

iĢleme sürecinde izlenebilirliği sağlanmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

6. Üretim alanında üretimin gerektirdiğinden fazla miktarlarda ham, yardımcı madde, ambalaj 

materyali ya da katkı maddeleri muhafaza edilmemeli, üretim alanı depo olarak kullanılmamalı (*)  

1  

F) ĠġYERĠNDE KULLANILACAK SU, BUZ VE BUHAR   

1. ĠĢletmede kullanılan su içilebilir nitelikte, Türk gıda mevzuatına uygun, sürekli ve yeterli olmalı  4  

2. Gıda ile temas edecek Ģekilde kullanılan buz, Türk gıda mevzuatına uygun, içilebilir nitelikte 

sudan üretilmiĢ olmalı ve iĢletme içinde hijyen kurallarına göre depolanmalı ve taĢınmalı (*) 

Yasal 

iĢlem** 

 

3. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle doğrudan temasta bulunan yüzeylerde 

kullanılan buhar, Türk gıda mevzuatına uygun, içilebilir nitelikteki sudan elde edilmeli  

Yasal 

iĢlem** 

 

4. Buhar üretiminde, soğutmada, yangın söndürmede ve benzeri iĢlerde kullanılan su gıdalar ile 

temas etmemeli, tamamen ayrı hatlarda taĢınmalı, bu hatlar belirlenmiĢ standartlara göre değiĢik 

renklerle belirtilmeli ve içme suyu taĢıyan sisteme geri dönüĢ yapmamalı  

3  

G) TEKNĠK DONANIM, ALET-EKĠPMAN   

1. ĠĢyeri gerekli asgari teknik donanıma sahip olmalı ve tekniğine göre ilgili bölümlerinde basınç, 

sıcaklık akıĢ göstergeleri bulunmalı ve gerektiğinde kaydetme iĢlemi yapılmalı ve kayıtlar 

saklanmalı  

3  

2. ĠĢletmede kullanılan tüm alet ve ekipmanlar, teknik donanımlar, ısı, buhar, asit, alkali, tuz ve 

benzerlerine karĢı dayanıklı ve gıdaya bulaĢmayı önleyecek Ģekilde olmalı, koruyucu ve önleyici 

bakımları düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalı (*) 

3  

3. Alet-ekipmanın tasarımı ve yerleĢimi iĢleme uygun olmalı, güvenlik açısından korumalı olmalı  3  

4. Ölçüm ekipmanı ve teçhizatlarının kalibrasyonu yapılıyor ve kayıtları tutuluyor olmalı  3  

5. Kullanılan makine, alet ve diğer ekipmanlar uygun malzemeden yapılmalı, temizlik ve 

dezenfeksiyona uygun ve bulaĢmaya yol açmayacak özellikte olmalı, kaynak yerleri parlatılmıĢ 

olmalı  

3  

6. Kullanımı zorunlu olmayan durumlar dıĢında iĢlenmiĢ tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve 

dezenfekte edilemeyen materyaller kullanılmamalı  

3  

7. Kablo ve borular kir birikmesi, yoğuĢma ve sızdırma gibi muhtemel bulaĢma risklerine sebep 

olmayacak Ģekilde tankların, ekipmanların, ürün giriĢlerinin ve son ürünleri üzerinde geçmemeli (*)  

3  

8. Arızalı ekipmanlar üzerine bilgilendirici tabela asılarak tanımlanmalı, tamir edilmeli veya 

üretim ortamından uzaklaĢtırılmalı  

3  

9. Kullanılmıyor durumdaki tüm boru ve bağlantı parçaları yerden yüksekte ve ağzı kapatılmıĢ 

olarak tutulmalı  

3  

10. Sıcaklık ölçümlerinde civalı termometre kullanılmamalı  

 

3  
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H) SIVI ATIK HATLARI VE KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI VE 

UZAKLAġTIRILMASI 

  

1. ĠĢyerine ait sıvı atık sistemi korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları kolayca 

yapılabilecek Ģekilde düzenlenmeli, kapaklı ve sıvı atık miktarını karĢılayabilecek kapasitede olmalı  

3  

2. ĠĢyerinin özelliğine göre, katı ve sıvı atıklar, üründe baĢta koku olmak üzere bulaĢmaya sebep 

olmayacak Ģekilde depolanmalı ve mevzuatına uygun olarak uzaklaĢtırılmalı, katı atık depolama ve 

naklinde kullanılan malzeme, alet ve ekipman tek kullanımlık veya kolayca yıkanabilir, 

temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden olmalı, üzerleri iĢaretlenerek üretimi 

etkilemeyecek yerlerde bulundurulmalı ve gıda maddeleri üretimi ile ilgili iĢlerde kullanılmamalı (*)  

3  

3. Sosyal tesise ait sıvı atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde 

uygun yapılmıĢ foseptiklere bağlanmalı  

3  

I) PERSONEL HĠJYENĠ    

1. ĠĢyerinde çalıĢan personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı  Yasal 

iĢlem** 

 

2. Gıdalarla taĢınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateĢ, ateĢli 

boğaz ağrısı, buruda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından 

Ģüphelenilen veya taĢıyıcısı olan personelin gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin 

verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara uygun Ģekilde kapatılmalı, gıda ile direk veya 

dolaylı temasını engelleyecek Ģekilde önlem alınmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

3. KiĢisel temizlik kurallarına uyulmalı 3  

4. Üretim alanında ve depolarda sigara içilmemeli, yiyecek ve içecek tüketilmemeli  3  

5. Personel; kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli; baĢlık, çizme veya özel ayakkabı, 

cepsiz ve düğmesiz çalıĢma kıyafetleri veya görevinin gerektirdiği koruyucu kıyafetler giymeli, 

kıyafetlerin temizliği sürekli olarak sağlanmalı 

3  

6. Üretim ve depolama alanında çalıĢan personel saat ve takı takmamalı ve yanında 

bulundurmamalı 

3  

7. Ürünle direk temas halindeki tüm çalıĢanların saç, bıyık, sakal ve kolları, bulaĢmaya sebep 

olmayacak Ģekilde örtülü olmalı, üretim alanına girmeden önce eller temizlenerek, dezenfekte 

edilmeli  

3  

8. DıĢarıdan üretim alanına girecek ziyaretçiler için koruyucu kıyafet (galoĢ, bone, önlük, vb.) 

bulundurulmalı 

3  

9. ĠĢletmede personel hijyeninden sorumlu, görevli bir eleman bulunmalı 3  

10. Personele ait kiĢisel eĢya ve giysi, gıdaların üretildiği alanlara konulmamalı  2  

Ġ) AMBALAJLAMA/PAKETLEME VE ETĠKETLEME   

1. Gıda ambalajlanması ve paketlenmesinde kullanılacak madde ve malzemeler Türk gıda 

mevzuatına uygun olmalı 

Yasal 

iĢlem** 
 

2. Yeniden iĢlenmiĢ plastikler ve çapaklar tekrar gıda ambalajı olarak kullanılmamalı  Yasal 

iĢlem** 
 

3. Ambalaj ve paketleme malzemelerinin ambalajlama ve paketleme alanına getirilmesinde 

hijyenik koĢullar sağlanmalı (*) 

3  

4. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama ve taĢıma sırasında dıĢ 

etkenlerden zarar görmeyecek, bozulmayacak Ģekilde korunmuĢ olmalı  

3  

5. Ambalajlama ve paketleme iĢlemleri gıdaya bulaĢmayı önleyecek Ģekilde olmalı (*) 3  

6. Gıdalar için bir defadan fazla kullanılmak amacıyla üretilmiĢ olan ambalajlama malzemeleri 

temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir olmalı ve temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemleri 

için uygun tesise sahip olmalı (*) 

3  

J) AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA   

1. Aydınlatma yeterli miktarda ve gün ıĢığına eĢdeğer olmalı  3  

2. Ampuller kırılmadan kaynaklanacak cam bulaĢmalarına karĢı korunaklı olmalı  3  
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3. Ürün ve iĢlem ihtiyacına göre sıcaklığın kontrolü, nem kontrolü ,toz oluĢumunu önlemek ve 

kirli havayı değiĢtirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi sağlanmalı, havalandırma 

açıklıklarının üzerinde bir ızgara veya aĢınmayan malzemeden yapılmıĢ koruyucu düzenek 

bulunmalı, ızgaralar kolayca sökülebilir nitelikte olmalı  

3  

4. ĠĢletme alanındaki sıcaklık üretilen ürüne göre uygun olmalı (*) 3  

5. ĠĢletmede buhar ve nemden oluĢabilecek bulaĢmayı önleyecek ölçüde havalandırma yapılmalı  3  

6. Gıda ile temasta bulunan materyal üreten iĢyerlerinden ekstrüder, enjeksiyon, baskı 

makinesinde oluĢan zararlı havayı emecek havalandırma sistemi bulunmalı 

3  

7. Havalandırma giriĢleri filtreli veya korumalı olmalı 2  

K) NAKLĠYE VE DEPOLAMA   

1. Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının giriĢini önleyecek uygun donanıma 

sahip olmalı 

3  

2. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiĢ, 

ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmalı 

3  

3. Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli, sıcaklık değiĢimlerinden etkilenmeyi 

önleyecek Ģekilde yalıtımlı olmalı  

3  

4. Depolarda ve taĢıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam 

ve hijyenik amacına uygun olmalı 

3  

5. Ham madde, diğer üretim girdileri, iĢlenmiĢ gıdalar, yedek alet ve ekipmanlar, temizlik ve 

dezenfektan malzemeleri ayrı yerlerde depolanmalı  

3  

6. Ambalaj materyalleri ve paket malzemeleri bulaĢmaya yol açmayacak Ģekilde ambalajlı ve 

etiketli olarak depolanmalı 

3  

7. Ham madde, gıda bileĢenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, 

bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek 

Ģekilde, palet yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilmeli  

3  

8. Depolar iĢletme kapasitesine uygun büyüklükte ve temiz olmalı 3  

9. Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak Ģekilde depolanmalı (*) 3  

10. Gıdaların taĢınması için kullanılan araç ve/veya kaplar, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin 

verecek Ģekilde tasarlanmalı, temiz tutulmalı, gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza 

edilmeli 

3  

11. Depolar ve taĢıma araçlarında havalandırma, sıcaklık ve rutubet düzeyi, hammadde, yardımcı 

madde, aroma ve katkı maddesi ürün özelliklerine uygun olmalı, depolar ve taĢıma araçlarında 

sıcaklık ve gerekli hallerde rutubet ölçer cihazlar bulundurulmalı, bilgiler sürekli kaydedilmeli (*) 

3  

12. Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, gıda dıĢında baĢka bir maddenin taĢınmasında 

kullanılmamalı (*) 

3  

13. Gıdalar, araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bulaĢma riskini en aza indirecek, çapraz 

bulaĢmayı engelleyecek biçimde yerleĢtirilmeli, ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı  

3  

14. Gıda maddeleri ile birlikte baĢka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte 

taĢınması durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrılmıĢ olmalı (*) 

3  

15. Farklı gıda maddelerinin taĢınmasında kullanılan konteynır/kaplar, farklı yüklemeler arasında 

çapraz bulaĢmayı engelleyecek biçimde temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmeli (*)  

3  

16. TaĢımada kullanılan araçlar, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesine ve söz 

konusu sıcaklıkların izlenmesine imkan verecek nitelikte olmalı, konteynır/kapların üzerinde açıkça 

görülebilecek ve silinmeyecek bir Ģekilde “yalnız gıda maddesi için” ibaresinin bulunması 

sağlanmalı (*) 

3  

L) EĞĠTĠM   

1. Hijyen kurallarına uygun üretim ve kiĢisel hijyen konularında düzenli eğitim sağlanmalı  3  
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2. HACCP uygulayan iĢletmelerde, HACCP ve iyi uygulama rehberlerinin uygulanmasından 

sorumlu kiĢilerin, HACCP ilkelerinin uygulanması ile ilgili yeterli eğitimi almaları sağlanmalı  

3  

3. ÇalıĢan personelin, çalıĢma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalı  3  

 
(*) Bu hükümler gıda maddeleri ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iĢyerlerinde zorunlu değildir.  

(** )5179 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezai iĢlem uygulanır. 
NOT: Gıda mevzuatının diğer hükümlerinden kaynaklanan uygunsuzluklar, notlar ve ek bilgiler denetim ve 

kontrol raporu‟na iĢlenir. 

 

ĠĢyeri Yetkilisi ve/veya        Denetim ve Kontrol Ekibinin  Sorumlu Yöneticinin 
Adı Soyadı:  Adı Soyadı:   Adı Soyadı  : 

Mesleği  :  Mesleği :   Görevi  : 

Ġmza :  Ġmza :   Ġmza  : 

Form 3.1:Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten ĠĢyerlerine Ait 
Denetim ve Kontrol Formu 
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Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin  
SatıĢ ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu 

 

GIDA VE GIDA ĠLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERĠN  

SATIġ VE TOPLU TÜKETĠM YERLERĠNE AĠT KONTROL VE DENETĠM FORMU  

ĠġYERĠ HAKKINDA BĠLGĠLER  

Gıda satıĢ (  )      Toplu tüketim (   )      

ĠġYERĠNĠN ÜNVANI: 

SEKTÖRÜ: 

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSAT NO:  

KAYIT NO: 

ĠġLETME SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI: 

ADRESĠ: 

TELEFON: 

 

KONTROL VE DENETĠM TARĠHĠ: 

 

KONTROL VE DENETĠMĠN AMACI 

 RUTĠN KONTROL VE DENETĠM 

 ĠZLEME 

 ĠHBAR VE ġĠKAYET  

 BĠLDĠRĠM KONTROLÜ VE DENETĠMĠ 

 ĠZLENEBĠLĠRLĠK KONTROLÜ VE DENETĠMĠ 

 TAKĠP 

 DĠĞER 

A) GIDA GÜVENLĠĞĠ  Ağırlıklı 

Puan 

Verilen 

Puan 

1. Türk gıda mevzuatına uygun olmayan hammadde, gıda bileĢenleri veya gıda ile temasta 

bulunan madde ve malzemeler üretimde kullanılmamalı ve satıĢa sunulmamalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

2. Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama, hazırlama, 

sergileme ve taĢıma sırasında tekniğine uygun olarak korunmalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

3. KirlenmiĢ, kokuĢmuĢ, ekĢimiĢ, nitelikleri ve görünümü bozulmuĢ, bombaj yapmıĢ, kurtlu, 

küflü olması gibi özellikleri ile kolaylıkla ayırt edilebilen, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik 

bozulmaya uğramıĢ, ambalajı yırtılmıĢ, kırılmıĢ, paslanmıĢ ve son tüketim tarihi geçmiĢ gıda 

maddeleri satıĢa sunulmamalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

4. Depolanan, sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta 

bulunan madde ve malzemelerin üzerinde, niteliğini ve varsa özel saklama koĢullarını, ithalat veya 

üretim izninin tarih ve sayısını gösteren, Türk gıda mevzuatına uygun etiket bulunmalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

5. Gıda maddeleri, hayvan yemleri, toksik maddeler, temizlik malzemeleri ve iade ürünler, 

uygun etiketleme yapılarak ayrı yerlerde muhafaza edilmeli 
3 

 

6. Gıda atığı ve diğer atıklar, birikmelerini engelleyecek Ģekilde, gıdanın bulunduğu 

mekanlardan uzaklaĢtırılmalı, doğrudan veya dolaylı bulaĢma kaynağı oluĢturmaları engellenmeli  
3 

 

7. Ambalajlama ve paketleme iĢlemleri gıdada bulaĢıyı önleyecek Ģekilde yapılmalı, 

ambalajlama ve paketleme malzemelerinin güvenli ve temiz olması sağlanmalı  
3 

 

B) PERSONEL HĠJYENĠ    

1. ĠĢyerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri 

periyodik olarak yapılmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

2. Gıdalarla taĢınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateĢ, ateĢli 

boğaz ağrısı, buruda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip 

olmasından Ģüphelenilen veya taĢıyıcısı olan personelin gıda depolama ve üretim alanlarına 

girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara uygun Ģekilde kapatılmalı, gıda 

ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek Ģekilde önlem alınmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

3. Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık 

renkli, baĢlık, çizme veya özel ayakkabı, çalıĢma kıyafetleri, eldiven ve koruyucu kıyafetler giymeli 
3 

 

4. Ġlk yardım malzemesi bulunmalı 1  

C) ALET EKĠPMAN HĠJYENĠ    

1. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık, sırrı dökülmüĢ ve uygun olmayan madde 

ve malzemelerle gıda satıĢ ve servisi yapılmamalı ve gıda maddesinin taĢınmasında veya 

muhafazasında kullanılan kaplar baĢka amaçlar için kullanılmamalı  

Yasal 

iĢlem** 
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2. Kullanılan tüm alet ve ekipman, gıda ile temasta bulunan yüzeyler, sağlığa uygun, bulaĢma 

riskini en aza indirmeyi mümkün kılacak Ģekilde tasarlanmalı, kolay ve iyi temizlenebilir, 

korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılmıĢ olmalı, daima temiz bulundurulmalı 

ve gerektiğinde dezenfekte edilmeli 

3 

 

3. Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satıĢ ve servisi uygun malzeme, alet, 

ekipman ve gerektiğinde eldiven kullanılarak yapılmalı 
3 

 

4. Sıvı gıda maddeleri, içindeki gıdanın niteliğini bozmayacak özellikteki kaplarda 

bulundurulmalı ve kaplardan musluk aracığılıyla alınmalı 
3 

 

5. Tek kullanımlık kaplar tekrar kullanılmamalı  3  

D) ĠġYERĠ HĠJYENĠ    

1. Tuvaletler, gıda maddesinin satıldığı, sergilendiği ve depolandığı yerlere doğrudan açılmamalı  4  

2. Gıda ile temas eden su Türk gıda mevzuatına uygun, sürekli ve yeterli olmalı  4  

3. Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk 

sağlığına uygun olarak kullanılmalı, zehirli ilaçlardan sadece iĢletme dıĢında yararlanılmalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

4. ĠĢyeri yakın çevresinde bulaĢmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların 

yerleĢmesine yol açacak ortamlar bulunmamalı 
3 

 

5. Yapılan iĢin ve satıĢı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza yeri, 

yıkama yeri, muayene ve kontrol yeri ile hazırlama yeri ayrı olmalı  
3 

 

6. Bina içi, zemin, duvar, tavan, kapı ve pencereler, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, kolay 

temizlenebilir özellikte, düz yüzeyli, pürüzsüz, çatlak olmayan, su geçirmez, yıkanabilir, geçirgen 

olmayan, koku yapmayan, haĢere yerleĢmesine izin vermeyen, sağlığı olumsuz yönde etkilemeyen 

ve açık renkli malzemelerden yapılmıĢ olmalı ve sürekli temiz tutulmalı  

3 

 

7. ĠĢyerinin temizlik ve bakımı düzenli olarak sağlanmalı  3  

8. Yapılan iĢ ve iĢyerinin niteliğine uygun akar sıcak su bulunmalı (*) 3  

9. Çöp ve her türlü atıkların konulacağı, yeterli sayı ve büyüklükte, ağzı kapalı, sızdırmaz, 

gerektiğinde pedallı, yıkanabilir ve çöp torbası içeren çöp kovaları bulundurulmalı  
3 

 

10. ĠĢyerinde akvaryum canlıları dıĢında gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan 

bulundurulmamalı  
3 

 

11. Kapı, pencere ve iĢyerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımlarla, sinek-böcek, haĢere, 

kemirgen ve benzeri zararlının giriĢini engelleyecek önlem alınmalı  
3 

 

12. Yapılan iĢin özelliğine göre sıcaklığın aĢırı oranda yükselmesini, buhar yoğunlaĢmasını, toz 

oluĢumunu önlemek ve kirli havayı değiĢtirmek ve çapraz bulaĢmayı önleyecek nitelikte mekanik 

veya doğal havalandırma sistemi olmalı  

3 

 

13. Uygun bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢ ve el temizliği için tasarlanmıĢ, yeterli sayıda lavabo 

bulunmalı ve lavabolarda temizlik sağlanmalı, ellerin hijyenik bir Ģekilde yıkanması, kurulanması 

için yeterli imkanlar sağlanmalı 
3 

 

14. Gün ıĢığına eĢdeğer ve yeterli aydınlatma sağlanmalı, aydınlatma içerde satılan gıdanın 

rengini değiĢtirmemeli 
3 

 

15. Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının giriĢini önleyecek uygun 

donanıma sahip olmalı 
3 

 

16. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası 

dökülmemiĢ, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmalı  
3 

 

17. Depo ve satıĢ yerlerinde ham madde, gıda bileĢenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde 

ve malzemeler, bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle 

temas etmeyecek Ģekilde palet yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde 

muhafaza edilmeli 

3 

 

18. Gıda servisi ve toplu tüketim yapılan yerlerde bulaĢık yıkama düzeni sağlanmalı  3  
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19. Yıkama suları ve diğer sıvı atıkların tahliyesini sağlayacak uygun drenaj sistemi olmalı  3  

E) TAġIMA    

1. Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, gıda dıĢında baĢka bir maddenin taĢınmasında 

kullanılmamalı 
3 

 

2. Gıda maddeleri ile birlikte baĢka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda 

birlikte taĢınması durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrılmıĢ olmalı  
3 

 

3. Gıdalar araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bulaĢma riskini en aza indirecek, çapraz 

bulaĢmayı engelleyecek biçimde yerleĢtirilmeli, ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı  
3 

 

4. Depolarda ve taĢıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, 

sağlam ve hijyenik amacına uygun olmalı 
2 

 

F) EĞĠTĠM   

1. ÇalıĢan personel, yaptıkları iĢin niteliği konusunda bilgilendirilmeli ve gıda hijyeni 

konularında eğitilmesi sağlanmalı 
3 

 

2. HACCP uygulayan iĢyerlerinde, HACCP ve iyi uygulama rehberlerinin uygulanmasından 

sorumlu kiĢilerin, HACCP ilkelerinin uygulanması ile ilgili yeterli eğitimi almaları sağlanmalı 
3 

 

3. ÇalıĢan personelin, çalıĢma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalı  3  

G) ÇADIR, BÜFE VE HAREKETLĠ SATIġ ARAÇLARI GĠBĠ TAġINABĠLĠR VE/VEYA 

GEÇĠCĠ TESĠSLER ĠÇĠN HÜKÜMLER 
 

 

1. TaĢınabilir ve/veya geçici tesisler, uygun bir yere yerleĢtirilmeli, kurulmalı, temiz tutulmalı ve 

en iyi Ģartlarda korunmalı  
4 

 

2. Personel hijyeninin yeterli düzeyde korunması için, ellerin hijyenik bir Ģekilde yıkanması, 

kurulanması, hijyenik sağlık kurallarına uyulması, gerekli hallerde, giysi değiĢtirme yerleri de dahil 

olmak üzere yeterli imkanlar sağlanmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

3. Gıda maddelerinin temizlenmesi, hazırlanması, sunumu ve satıĢı, gereğince ve hijyenik olarak 

yapılmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

4. Yeterince sıcak ve/veya soğuk içilebilir nitelikte su tedariki sağlanmalı 4  

5. Tehlikeli ve/veya yenmeyen maddelerin ve sıvı veya katı atıkların hijyenik bir Ģekilde 

depolanması ve atılması için yeterli düzenleme ve/veya imkanlar bulunmalı  

Yasal 

iĢlem** 

 

6. ĠĢyerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri 

periyodik olarak yapılmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

7. Gıdalarla taĢınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateĢ, ateĢli 

boğaz ağrısı, buruda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip 

olmasından Ģüphelenilen veya taĢıyıcısı olan personelin, gıda depolama ve üretim alanlarına 

girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara uygun Ģekilde kapatılmalı, gıda 

ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek Ģekilde önlem alınmalı 

Yasal 

iĢlem** 

 

8. Alet ve ekipmanların temizliği ve gerektiğinde dezenfeksiyonu için yeterli temizlik ve 

dezenfeksiyon malzemesi bulunmalı 
3 

 

9. Gıdanın uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için yeterli imkanlar ve/veya düzenlemeler 

bulunmalı 
3 

 

10. Gıda maddeleri çapraz bulaĢmaya yol açmayacak Ģekilde hazırlanmalı, depolanmalı ve satıĢa 

sunulmalı 
3 

 

11. Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık 

renkli, koruyucu kıyafetler giymeli  
3 

 

12. Ġlk yardım malzemesi bulunmalı 1  

 

(* )Bu hükümler bakkal, market, kuruyemiĢçi, kuru kahveci, baharatçı, gibi iĢyerlerinde zorunlu değildir.  
(**) 5179 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezai iĢlem uygulanır.  

NOT: Gıda mevzuatının diğer hükümlerinden kaynaklanan uygunsuzluklar, notlar ve ek bilgiler denetim ve 

kontrol raporu‟na iĢlenir 
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ĠĢyeri Yetkilisi ve/veya  Denetim ve Kontrol Ekibinin  Sorumlu Yöneticinin 
Adı Soyadı :  Adı Soyadı :   Adı Soyadı : 

Mesleği  :  Mesleği :   Görevi : 

Ġmza :  Ġmza :   Ġmza : 
 

Form 3.2: Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin SatıĢ ve Toplu Tüketim 

Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu 

 

3.8. Gıda ĠĢletmelerinde Denetim Sıklıkları ve Sonuçların 

Değerlendirilmesi 
 
Gıda denetim hizmetlerinin düzenli ve belli bir disiplin içerisinde yürütülmesi, gıda 

üretimi yapan iĢyerlerinin sayı ve yerlerinin belirlenmesi, gıda siciline kaydedilerek, sicil 

numarası verilmesi, hizmette bütünlüğün, etkinliğin ve iĢ akıĢının sağlanması amacıyla diğer 
kuruluĢlar (ticaret, sanayi ve esnaf sanatkârları odaları, belediye, vb.) ile iĢ birliği içerisinde 
yapılmalıdır. 

 
Denetimin uygulanması, denetim elemanı ve yardımcı denetim elemanları tarafından 

mevcut mevzuata göre yapılmak zorundadır. Bu denetim esnasında tüketici, diğer kurum ve 
kuruluĢlarla (Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Ġl Özel 

Ġdareleri vb.) iĢbirliği içinde olmak zorundadır.  
 
Denetim sıklıkları, gıda üretim ve tüketim sirkülasyonuna, tüketim ve üretim yapılan 

yerlerin durumuna ve gıdanın bozulma, taklit ve tağĢiĢ edilme durumuna göre 
yönetmeliklerle belirlenen sıklıklarda yapılması gerekir. 

 
Denetim sonucunda üretim veya tüketim yerlerinde; aranılan standartların olmaması, 

mevzuata aykırılık ve ruhsatsız, gıda üretim izni olmadan faaliyet gösteren iĢyerleri; gerekli 
uyarılara aldırmazsa, 5179 ve 4128 sayılı Kanuna göre iĢlem yapılır. Bu yaptırımlardan 
birisi, para cezası ve diğeri ise faaliyetini durdurup iĢyerinin kapatılmasıdır. 

 
Gerekli prosedür tamamlandıktan sonra iĢyeri kapatma tutanağından iki suret 

doldurularak bir sureti dosyada diğer sureti ise iĢyeri sahibi veya sorumlusuna verilir. 
 
Gıda iĢyerlerinin denetim ve kontrolü, bu Yönetmeliğin Gıda ve Gıda ile Temasta 

Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten ĠĢyerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu (Form 
3.1) ve Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin SatıĢ ve Toplu Tüketim 
Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu (Form 3.2)‟de yer alan ağırlık puanları dikkate 
alınarak yapılır. Denetim ve kontrolü yapılan husus, denetim ve kontrol formundaki 
koĢullara uymuyorsa verilen puan hanesine ağırlık puanı eksi olarak iĢaretlenir. Ağırlık 
puanları sabittir, daha az veya daha çok olarak iĢaretlenemez. 
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Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten ĠĢyerlerine Ait 
Denetim ve Kontrol (Form 3.1) formunda eksik olarak tespit edilen hususlardan; 

 
 Ağırlık puanı (4) olan eksikliklerden herhangi birinin tespit edilmesi veya 

ağırlık puanı (3) olarak tespit edilenlerin puan toplamının 60 ve üzeri olması 
durumunda, üretilen gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere el 
konulur. Yetkili idarenin teklifi ile el konulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine ve iĢyerinin üretim ile ilgili faaliyetten menine 5179 sayılı 
Kanuna göre mahalli mülki amirin onayı ile karar verilir. ĠĢyerine eksikliklerin 
giderilmesi için en fazla 30 gün süre verilir. Verilen süre sonunda yapılan 
denetim ve kontrol sonucuna göre eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi 
halinde faaliyetinin devamına, eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi 

durumunda ise iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı ile çalıĢma izni ve gıda sicili 
iptaline karar verilir.  

 Ağırlık puanı (3) olarak tespit edilen hususlardan puan toplamının 60‟dan az 
olması veya ağırlık puanı (2) ve (1) olarak tespit edilen hususlarda eksikliğin 

giderilmesi için iĢ yerine en fazla 30 gün süre tanınır. Verilen süre sonunda, 
eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde üretilen ürünlere el konularak 
yetkili idarenin teklifi üzerine iĢyerinin üretim ile ilgili faaliyetinden menine ve 
el konulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 5179 sayılı Kanuna 
göre mahalli mülki amir onayı ile karar verilir. Ayrıca iĢyeri açma ve çalıĢma 
ruhsatı ile çalıĢma izni ve gıda sicili iptal edilir.  

 
Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin SatıĢ ve Toplu Tüketim 

Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol (Form 3.2) formunda eksik olarak tespit edilen 
hususlardan; 

 

 Ağırlık puanının (4) olarak tespit edilen veya asgari teknik ve hijyenik 
Ģartlara uygun olarak faaliyet göstermeyen iĢyerleri hakkında yetkili idare 
tarafından kendi özel mevzuatına göre gerekli iĢlem yapılır.  

 Ağırlık puanı (3), (2) ve (1) olarak tespit edilen hususlarda eksikliğin 
giderilmesi için iĢ yerine en fazla 30 gün süre tanınır. Verilen süre 
sonunda eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde iĢyerleri hakkında 
yetkili idare tarafından kendi özel mevzuatına göre gerekli iĢlem yapılır.  

 
ĠĢyeri sahibi veya sorumlu yönetici numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarına, 

kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Raf ömrü 15 günden az 
olan gıdalar için, iĢyeri sahibi veya sorumlu yöneticisi denetim ve kontrol raporunda 
belirtilen süre içerisinde itirazda bulunabilir. Bu süre, ürünün denetim tarihi itibariyle geriye 
kalan raf ömrü, numunenin laboratuvara gönderilme ve analiz süreleri göz önünde 
bulundurularak belirlenir. ĠĢyeri sahibi veya sorumlu yöneticisinin numune alımı sırasında 
yazılı baĢvurusu olması durumunda, birinci analiz numunesi ile eĢ zamanlı olarak Ģahit 
numune de analiz yaptırmak üzere yetkili laboratuvara gönderilir. 
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Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde, Ģahit numunenin 
muayene ve analizi, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının yetkilendirdiği laboratuvarda yaptırılır. 
ġahit numunenin muayene ve analizinde, birinci muayene ve analiz sonuçlarında mevzuata 
uygun olmayan kriterlerin analizi yaptırılır. ġahit numunenin muayene ve analiz sonuçları 

kesin olup verilecek karara esas teĢkil eder. 
 
Ġtiraz durumunda, Ģahit numune ile ilgili tüm masraflar ilgili iĢyeri tarafından 

karĢılanır. 
 
Gıda zehirlenmelerinde ya da zehirlenme Ģüphesi bulunan durumlarda zehirlenmeye 

neden olabilecek gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerden alınan 
numunelere ait her türlü muayene ve analiz ücretleri dahil tüm masraflar ilgili faaliyetten 

sorumlu gerçek veya tüzel kiĢilerce ödenir. 
 
Yapılan iĢ ve iĢlemlerle ilgili bilgiler, yetkili idare tarafından Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığına bildirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını yaptığınızda, mevzuata göre gıda üretim, satıĢ yerlerini 

teknik ve hijyenik yönden kontrolünü yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gıda iĢletmesine giderek, kendini 
tanıtınız. 

 Denetimin amacının anlatınız. 

 Gıda iĢleğinin ve gıda akıĢ Ģemasının 
öğreniniz. 

 Kılık kıyafet ve tavırlara dikkat ediniz. 

 Gerekli kontrolleri, gıda iĢletmecisine 
haber vermeksizin özel ve acil durumlar 
hariç çalıĢma saatleri içinde yapınız. 

 Ruhsat, gıda üretim izni, personel portör 

kartları, stok ve üretim kayıtlarını 
inceleyiniz. 

 ĠĢyeri kimlik bilgileri Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığına gönderilip 
gönderilmediğine dikkat ediniz.  

 ĠĢyerinde tutulan üretim kontrolü ve 

denetimi ve/veya laboratuvar kayıtlarını 
inceleyiniz. 

 Dosyada saklamak üzere bunların birer 
kopyasını alınız. 

 Gıda iĢletmesinde bulunan ölçüm 
aletlerinin kayıtlarının okuyunuz.  

 Gıda iĢletmecisi tarafından kayıt edilen 

ölçümlerin doğrulanması için denetimde 
kullanılan ölçüm araçları ile yürüttüğü 
denetim ve kontrolleri değerlendiriniz. 

 Denetim ve kontrolleri “Gıda Güvenliği 

ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne 
Dair Yönetmelik” teki formlarına göre 
yapınız.  

 Denetim sonuçlarını iĢyeri denetim 
defterine iĢleyiniz. 

 Denetim ve kontrol formu ile raporunu 
düzenleyiniz. 

 Ġki nüsha halinde düzenlediğiniz formun 
bir suretini iĢyerinde, diğerini 
dosyanızda saklayınız. 

 ĠĢyerinde üretilen gıdaları duyusal 
muayene ederek, görünüm ve koku gibi 
değiĢiklikleri ölçünüz. 

 Dikkatli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Denetim ve kontrol sırasında muayene 

ve analiz amacıyla, gerektiğinde yeterli 
miktarda numune alınız.  

 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği veya 
özel mevzuatına uygun olarak numune 
alınız. 

 Ġki takım halinde numune alınız. 

 Numunelerden bir takımını Ģahit 
numune olarak ve diğer numuneyi ise 

muayene ve analiz yapılmak üzere 
usulüne uygun olarak en kısa zamanda 
laboratuvara gönderiniz. 

 ġahit numunenin yapısını bozmayacak 
Ģekilde, tekniğine uygun muhafaza 
ediniz.  

 Numune Alma Tutanağı ile Numune 
Alma Etiketini doldurarak numuneye 
iliĢtiriniz. 

 Gıda numunesini Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
kamu veya özel laboratuvara resmi 
prosedür ile gönderiniz. 

 Numuneyi uygun koĢullarda, içeriği 

değiĢtirilemeyecek Ģekilde laboratuvara 
ulaĢtırınız. 

 Muayene ve analiz raporu, denetim ve 
kontrol raporu/tetkik değerlendirme 
sonuçlarını ilgili kuruma bildiriniz. 

 Ağırlık puanlarına dikkat ediniz. 

 ĠĢyerine eksikliklerin giderilmesi için en 
fazla 30 gün süre veriniz. 

 Eksikliklerin giderilmediğinin tespit 

edilmesi durumunda ise iĢyeri açma ve 
çalıĢma ruhsatı ile çalıĢma izni ve gıda 
sicili iptaline karar vereceğini 
hatırlatınız.  

 Sonucun yetkili idare tarafından Tarım 
ve KöyiĢleri Bakanlığına bildirileceğini 
iĢyeri sahibine hatırlatınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, gıda denetiminin amaçlarından değildir? 

A) Halk sağlığını korumak.  
B) Tüketici menfaatlerini korumak.  

C) Mevcut mevzuata uygunluğunu denetlemek.  
D) Halkın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak. 
E) Gıda sanayinin geliĢmesi ve dıĢ pazarda ürünlerimizin talep edilmesi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, gıda üretim yerleri ve buralarda çalıĢanların uyması gereken 

kurallar ile gıdanın sahip olması gereken kalite ölçütlerinin belirlenmesi sürecini ifade 
eder? 
A) Aksaklık, eksiklik nedenlerinin saptanması.   

B) Standartların belirlenmesi. 
C) Aksaklık, bozukluk ve eksikliklerin belirlenmesi.  
D) Kalite kriterlerinin belirlenmesi. 
E) Hiçbiri. 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, gıda denetimlerinde sürekli yaĢanan değiĢimlerden değildir?  

A) Depolama koĢullarının.   
B) Geleneksel üretimin devamı.    
C) Yasal düzenlemeler. 
D) Gıda tipine uygun ambalâjlama teknikleri. 
E) Beslenme alıĢkanlıkları. 
 

4. AĢağıdakilerden hangi davranıĢ, bir satıĢ elemanında olması gereken evrensel kuraldır.  

A) Ġçtenlik     B) Kendine güven      C) Tutarlılık       D) HoĢgörü       E) Hiçbiri  
 
5. AĢağıda verilenlerden hangisi, iĢyeri hijyenine yönelik kontrol değildir? 

A) Tek kullanımlık kaplar tekrar kullanılmamalı 
B) Tuvaletler; gıda maddesinin satıldığı, sergilendiği ve depolandığı yerlere 

doğrudan açılmamalı 

C) Gıda ile temas eden su, Türk gıda mevzuatına uygun, sürekli ve yeterli olmalı 
D) Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve 

genel halk sağlığına uygun olarak kullanılmalı, zehirli ilaçlardan sadece iĢletme 
dıĢında yararlanılmalıdır. 

E) ĠĢyeri yakın çevresinde, bulaĢmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su 
birikintileri, zararlıların yerleĢmesine yol açacak ortamlar bulunmamalıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak cevaplayınız. 
 

1. Gıda kontrolünün amaçları nelerdir?  
2. Gıda iĢleklerinde aksaklık, eksiklik veya bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması 

için hangi yollar izlenir?  
3. Gıda sanitasyon aĢamaları nelerdir? 
4. Herhangi bir gıda maddesinin kalitesini etkileyen faktörler nelerdir? 
 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız.  
 

5. ( ) Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmıĢ ihtiyarî Türk Standartlarından 

ilgili bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan standarda, uyumlaĢtırılmıĢ standart 

denir. 

6. ( ) Yetkili Ulusal Standardizasyon KuruluĢu tarafından hazırlanan, Avrupa 

Topluluğu standardını uyumlaĢtıran ulusal standarda, zorunlu standart adı verilir 

7. ( ) Mamulün; ölçülebilen, tayin ve tespit edilebilen ve çoğu zaman kalite 

standardlarına veya mevzuatında belirlenen özellikleri, objektif kalite özellikleridir. 

8. ( ) Gıdanın; fiyat durumu, pratik olma durumu, firmaya güven gibi özellikler, 

tüketici tarafından arzulanan ve tüketici tarafından değiĢken olabilen, subjektif kalite 

özellikleridir. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

9. AĢağıdakilerden hangisi, herhangi bir gıdanın temizliği ve tümüyle hastalık yapan 
etmenlerden arınmıĢ olması anlamına gelir? 
A) Gıda hijyeni  
B) Gıda güvenliği 
C) Gıda Sağlığı 
D) Beslenme 
E) Gıda kontrolü 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi, standardın tüketiciye faydalarından biridir? 
A) Rekabeti geliĢtirir. 
B) Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler 
C) Uygun kalite ve seri imalâta imkân sağlar. 
D) Ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardımcı olur. 

E) Kayıp ve artıklar en az seviyeye iner  
 

11. AĢağıdakilerden hangisi, mikrobiyolojik gıda muayenesi yapılırken dikkat edilecek 
hususlardan biri değildir? 
A) Gıda numunesi hariç her Ģey steril olmalıdır, 
B) Kontrol elemanı, muayene esnasında koruyucu tedbir almalıdır. 

C) Gıda numunesi alınır alınmaz kısa zamanda muayene yapılmalıdır. 
D) Gıda numunesinin uygun bir çözeltisinin hazırlanması gerekir. 
E) Gıda numunesinin steril olarak alınması 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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12. AĢağıdakilerden hangisi, protein gibi yüklü maddelerin yüklü iyon halinde 
moleküllerinin elektrik alanlarının etkisiyle ayrılması iĢlemine verilen addır? 
A) Elektroforez 
B) Santrifüjleme 

C) Kromotoğrafi  
D) Spektrofotometrik analiz 
E) Gravimetrik analiz 

 
13. AĢağıdakilerden hangisi, gıda kodeksinin hazırlanması ve uygulanmasında birincil 

göreve sahiptir? 
A) Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
B) Sağlık Bakanlığı 

C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
D) ĠçiĢleri Bakanlığı 
E) Türk Standartları Enstitüsü 
 

14. Belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların katkı ve 
iĢbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama iĢlemine ad verilir? 
A) Standard 

B) Standardizasyon 
C) Kalite 
D) Belgelendirme 
E) HACCP 

 
15. AĢağıdakilerden hangisi, mevzuata göre gıda üretim yerlerinin denetim esaslarından 

değildir? 

A) Valiliğin koordinasyonunda, yetkili idareler, il genelinde uygulanmak üzere yıllık 
denetim programını hazırlar ve günceller.  

B) Denetim ve kontroller, gerektiğinde numune alma ve analiz gibi uygun denetim ve 
kontrol metotları ve teknikler kullanılarak yürütülür.  

C) Denetim ve kontroller, gıda iĢletmecisine haber vermeksizin, özel ve acil durumlar 
hariç çalıĢma saatleri içinde gerçekleĢtirilir.  

D) Basın ve yayın organlarıyla denetim birlikte yapılır, 
E) Denetimler en az iki kiĢilik ekip tarafından yapılır.  

 
16. AĢağıdakilerden hangisini, gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine 

aykırı olarak üretilmesi halini ifade eder? 
A) Taklit     B) Tağyir     C) TağĢiĢ      D) Hile      E) Standart  

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 C 

3 B 

4 A 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 C 

4 D 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI  
 

1 D 

2 B 

3 B 

4 C 

5 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 Tüketicinin, yani toplumun sağlığını korumak, 

Mevcut mevzuata uygun olarak üretim yapılıp 

yapılmadığının kontrolü, 
Besinlerin tat, koku, aroma, görünüĢ, Ģekil, boyut, ambalaj 
bakımından tüketici tercihlerine cevap verecek durumda ve 
etiketinde belirtilen özellikte olması açısından kontrolü, 
Haksız rekabetin önlenmesi, 
Tüketicinin aldatılmasının veya haksız kazanç elde 
edilmesinin önlenmesi, 

Gıda sanayinin geliĢmesi ve dıĢ pazarda ürünlerimizin talep 
edilmesi, 
Üretim yapılan yerdeki pazar ve fiyat faktörleri de göz 
önünde tutularak üretilen bir gıdada en iyi ve en değiĢmez 
kalite standardının gerçekleĢtirilmesini sağlamak amacıyla 
yapılır. 

2 Üreticinin eğitimi,(gönüllü katılımın sağlanması) 
Cezalandırma ve ödüllendirme yöntemleri. 

3  Hammadde hijyeni, 

 Besin maddelerinin iĢlendiği binaların ve sahaların 

hijyeni, 

 Kullanılan alet ve malzeme hijyeni, 

 ĠĢlemler sırasında uyulması gereken hijyen tedbirleri. 

4 Ham madde kalitesi, 
Ġmalatta kullanılan yarı mamul madde ve yardımcı madde  
Uygulanan teknoloji, 

Kullanılan alet ve ekipmanlar, 
YetiĢmiĢ personel, 
Ambalaj maddesi,  
Muhafaza ve pazarlama,  
Temizlik ve sterilizasyon . 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 A 

10 B 

11 D 

12 A 

13 A 

14 B 

15 D 

16 C 
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