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Sunuû
Tarìm ve Köyiûleri Bakanlìøìnìn temel gìda güvenliøi
politikasì; AB ile uyumlu olarak hazìrlanan mevzuat
çerçevesinde, ülke genelinde çiftlikten sofraya tamamlayìcì
ve etkin bir gìda kontrolü ile güvenli gìda üretiminin
saølanmasìdìr.
Gìda iûletmecileri; faaliyet alanlarì kapsamìnda,
ürettikleri, iûledikleri, imal ettikleri, depoladìklarì,
daøìttìklarì, satìûa sunduklarì tüm gìda ve gìda ile temasta
bulunan madde ve malzemelerde gìda güvenliøinin ve
kalitesinin saølanmasìndan ilgili mevzuat gereøi sorumlu
bulunmaktadìr. Gìda güvenliøinin saølanmasìnda bir
otokontrol aracì olan “úyi Hijyen Uygulamalarì” ve
“HACCP” ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak
ve sürdürmek ise mevzuat ile getirilen diøer bir
yükümlülüktür.
Bakanlìøìmìzca yürütülen denetim ve kontrollerde;
mevzuata uygun kaliteli ve güvenli gìda üretiminin
saølanmasì ve gìda iûyerlerinin teknik ve hijyenik
normlarìnìn geliûtirilmesi amaçlanmaktadìr. Uygulamada
ihtiyari nitelik taûìmakla birlikte, gìda sektörünün “HACCP
ilkelerine dayalì prosedürleri uygulama yükümlülüøüne”
yardìmcì olmasì, bilgi verici ve yol gösterici özellikleri
nedenleriyle; “úyi Uygulama Rehberleri” gìda güvenliøini
saølamada önemli bir araçtìr.
úyi Uygulama Rehberleri, Bakanlìk veya Bakanlìk
gözetiminde ilgili sektör temsilcilerinin de katìlìmìyla sektör
örgütleri, birlikleri, federasyonlarì vb tarafìndan birlikte,
iûbirliøi içinde hazìrlanarak, Bakanlìk onayìndan sonra
yayìmlanmakta, gerektiøinde güncellenmektedir.
Gìda güvenliøinin saølanmasì ve tüketici saølìøìnìn
korunmasìnda önemli sorumluluklara sahip gìda sektörü
ile Bakanlìøìmìz iûbirliøinin geliûerek devam etmesi
arzusuyla “Bal Sektörü úçin úyi Uygulama Rehberi”nin
sektörel bilgi birikimini artìrarak, mevzuat gereksinimlerini
karûìlayarak gìda güvenliøinin saølanmasì, kalite ve
rekabet gücünün iyileûtirilmesinde sizlere yol gösterici ve
faydalì olmasìnì diler, emeøi geçenlere teûekkür ederim.
Mehmet Mehdi EKER
Tarìm ve Köyiûleri Bakanì
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Önsöz
05.06.2004 tarihli ve 25483 sayìlì Resmi Gazete’de
yayìmlanarak yürürlüøe giren “5179 sayìlì Gìdalarìn
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Deøiûtirilerek Kabulü Hakkìnda
Kanun” gereøi gìda maddelerini ve gìda ile temasta
bulunan madde ve malzemeleri üreten, üreten ve/veya
satan iûyerleri ile toplu tüketim yerleri Tarìm ve Köyiûleri
Bakanlìøìnca yayìmlanan mevzuatta belirtilen asgarî teknik
ve hijyenik ûartlarì taûìmak zorundadìr.
Bununla birlikte “úyi Uygulama Rehberleri”, gìda
güvenliøinin saølanmasì ve gìda sektörüne yardìmcì
olunmasì açìsìndan önemli birer kaynaktìr.
úyi Uygulama Rehberleri; Tarìm ve Köyiûleri Bakanlìøì,
gözetiminde ilgili kurum ve kuruluûlar, üniversiteler,
bilimsel kuruluûlar, üretici birlikleri, dernekler, federasyon
ve konfederasyonlar tarafìndan hazìrlanarak, gìda
iûletmecilerinin kullanìmìna sunulmaktadìr.
Bal Sektörü için úyi Hijyen Uygulama Rehberi, Tarìm
ve Köyiûleri Bakanlìøì desteøi ile Gìda Dernekleri
Federasyonunca Türk Gìda Kodeksi Bal Tebliøi (2005/49),
Kodeks Alimentarius Bal Standardì (Codex Stan 12- 1981
Rev 1 1987 Rev2 2001) ve Avrupa Birliøi Komisyonu
Bal Tebliøi (2001/110/ECC, 2001)’ne uygun olarak
hazìrlanmìûtìr.
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Türk Gìda Kodeksi
Maksimum Kalìntì Limiti
Minimum Gerekli Performans Limiti
Nanogram
Mikrogram
Miligram
Gram
Kilogram
Milyonda bir
Milyarda bir
Trilyonda bir
Hidroksimetilfurfural
Diyastaz Sayìsì
Türk Malì
Mikroorganizmalarìn sayìmìnda kullanìlan ölçü birimi
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarì
Uluslararasì Standartlar Teûkilâtì
Santigrat derece
Yerinde temizlik
úyi üretim uygulamalarì
Poliklorlubifeniller

Giriû
Bu rehber, bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta
ölçekli iûletmelere yol gösterici bir nitelik taûìmakta olup,
özellikle bal dolum ve paketlemesi yapan ya da böyle tesis
kurmayì hedefleyen kurum ve kiûilere yardìmcì olmayì
amaçlamaktadìr. Bu rehber, bal konusunda yayìmlanan
yasal düzenlemeler ile birlikte kullanìlmalìdìr.
Bu rehber, gìda iûletmelerinde güvenli gìda üretimini
saølama koûullarìnì, buralarda çalìûanlarla ilgili genel
bilgileri ve bazì pratik önlemleri içermektedir.
Bal dolum ve paketlemesi yapan iûyerinin, son ürününün
güvenliøini saølayabilmesi için rehberde belirtilen
faaliyetleri gerçekleûtirmesi ve sürekliliøini saølamasì
gerekmektedir.
Bu rehberde, balìn kabulünden baûlayarak tüketiciye
ulaûtìøì son noktaya kadar, içerebileceøi fiziksel,
mikrobiyolojik ve kimyasal tehlikeler ve bunlarìn balìn
iûlenmesi sìrasìnda ne ûekilde önlenip kontrol altìnda
tutulabileceøi açìklanmìûtìr. Ürün özellikleri ve ilgili
kritik limitler verilmiûtir. Bir bal dolum tesisinde yasal
zorunluluklar da dahil, asgari hijyen uygulamalarì tarif
edilmiû ve daha ileri uygulamalar da yol gösterici olarak
açìklanmìûtìr.

Kapsam
Bu rehberin, bal dolum ve paketlemesi yapan küçük
ve orta ölçekli iûletmeler tarafìndan uygulanmasì
hedeflenmiûtir. Rehber, ürün güvenliøini saølamak ve ürün
güvenliøine yönelik tehditlerin ne ûekilde kontrol altìna
alìnacaøìnì açìklamak üzere hazìrlanmìûtìr.
Bal dolum ve paketleme iûlemi yanì sìra farklì ürünler
üreten iûletmelerin, ürettikleri ürünlere ait rehberleri de
temin etmeleri ve uygulamalarì tavsiye edilir.
Rehberi nasìl kullanacaksìnìz?
Bu rehber altì bölümden oluûmaktadìr.
Birinci bölüm:
Bir bal iûletmesinin uymasì gereken tüm mevzuat bu
bölümde verilmiûtir. Bal iûletmesinin, bu bölümde
adì geçen tüm yasal mevzuatta belirtilen zorunlu
uygulamalardan haberdar olmasì gerekmektedir.
ùkinci bölüm:
Balla ilgili tehlikelerin açìklandìøì bölümdür. Ürün
güvenliøini saølayabilmek için bu bölümde açìklanan
tehlikeleri bilmeniz ve kontrol altìna almanìz
gerekmektedir.
Üçüncü bölüm:
Balla ilgili tehlikelere iliûkin kritik limitler verilmiûtir.
Dördüncü bölüm:
úkinci bölümde açìklanan tehlikelerin nasìl kontrol altìna
alìnacaøì açìklanmìûtìr.
Beûinci bölüm:
Bal sektörüne yönelik minimum zorunlu uygulamalar ve
daha ileri tavsiyeleri içermektedir.
Altìncì bölüm:
Örnek bir akìû ûemasì ve bazì formlar verilmiûtir. Bal
iûletmesinin bu form ve ûemalarì, ihtiyaca göre çoøaltmasì
mümkündür.
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1. Bölüm: Yasal zorunluluklar
Bal dolum ve paketlemesi yapan bir gìda iûletmesinin
uygulamasì zorunlu olan yasal mevzuat aûaøìda verilmiûtir.
Bu rehberde sadece rehberin yayìmlandìøì tarihte
yürürlükte olan mevzuatla ilgili bilgiler yer almaktadìr.
Mevzuat ile ilgili bilgilere resmi internet adresinden
ulaûìlabilir. Mevzuat sìk sìk deøiûikliøe uøradìøìndan,
güncelliøini takip etmek gereklidir.

8

1. BÖLÜM: YASAL ZORUNLULUKL AR

Ulusal mevzuat

Avrupa Birliøi gìda mevzuatì

• 5179 Sayìlì Gìdalarìn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Deøiûtirilerek Kabulü Hakkìnda
Kanun. R.Gazete: 05.06.2004-5483
(http://www.kkgm.gov.tr/kanun/5179.html)
• Gìda Güvenliøi ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair
Yönetmelik, Yetki Kanunu: 5179, Sayì: 27009. Yayìmlandìøì
R. Gazete: 26.09.2008
(http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/gida_guvenligi_kalitesi_
denetimi_yon.html#26866).
• Gìda ve Gìda úle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten úû
Yerlerinin Çalìûma úzni ve Gìda Sicili ve Üretim úzni úûlemleri i le
Sorumlu Yönetici ústihdamì Hakkìnda Yönetmelik, Yetki Kanunu:
5179, Yayìmlandìøì R.Gazete: 27.08.2004-25566.
(http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/sorumlu_yonetici.html)
• Ambalaj Atìklarìnìn Kontrolü Yönetmeliøi, R. Gazete: 24 Haziran
2007, 26562.
(http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/yonetmelikler/
ambalaj.doc)
• Katì Atìklarìn Kontrolü Yönetmeliøi, R. Gazete: 14.3.1991, 20814.
(http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/yonetmelikler/kaky.
doc)
• Türk Gìda Kodeksi Yönetmeliøi, R. Gazete: 16 Kasìm 1997, 23172.
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/yonetmelik.html)
• Türk Gìda Kodeksi, Bal Tebliøi, 2005/49, R.Gazete:
17.12.2005/26026
(http://www.kkgm.gov.tr/Turk_Gida_Kodeksi/Kodeks_
Tebligler/2005-49.html)
• Türk Gìda Kodeksi Gìda Maddelerinin Genel Etiketleme ve
Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallarì Tebliøi, 2002/58,
Yayìmlandìøì R.Gazete 25.08.2002-24857
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2002-58.html)
• Türk Gìda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gìdalarda Veteriner úlaçlarì
Maksimum Kalìntì Limitleri Tebliøi (2002/30) Yayìmlandìøì
R.Gazete: 28.04.2002-24739
(http://www.kkgm.gov.tr/mev/kodeks.html).
• Gìda Maddelerinde Bulunmasìna úzin Verilen Pestisitlerin
Maksimum Kalìntì Limitleri Tebliøi (Tebliø No: 2008/41) R.Gazete:
29.07.2008 - 26951
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2008_41.html)
• Gìda Maddelerindeki Bulaûanlarìn Maksimum Limitleri Hakkìnda
Tebliø (Tebliø No:2008/26) R.Gazete 17.05.2008 – 26879
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2008-26.html)
• Türk Gìda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliøi, 2001/19,
R.Gazete 02.09.2001-24511
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2001-19.html).
• Canlì Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile
Bunlarìn Kalìntìlarìnìn úzlenmesi úçin Alìnacak Önlemlere Dair
Yönetmelik, R.Gazete: 19.01.2005 – 25705.
(http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/kalinti_izleme.html)
• Gìda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliøi,
R.Gazete 22.04.2002-24734, Tebliø No 2002/32,
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2002-32.html)
• Saølìk Bakanlìøì 27.01.2005 tarih ve 1059 sayìlì Portör
Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri Genelgesi ( 2005 /9)
• T.C. Saølìk Bakanlìøì, únsani Tüketim Amaçlì Sular Hakkìnda
Yönetmelik R. Gazete 17/2/2005, 25730
http://www.saglik.gov.tr/VSDB/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892
433CFFA AF6AA849816B2EF66974C3824B6070A

• 2001/110/EC sayìlì 20 Aralìk 2001 tarihli bala iliûkin konsey
direktifi [Resmi Gazete L 10 of 12 Ocak 2002].
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002
:010:0047:0052:EN:PDF).
• (EC) 797/2004 sayìlì arìcìlìk ürünlerinin üretim ve pazarlamasìna
yönelik genel ûartlarìn iyileûtirilmesine dair ölçümlere ait konsey
yönetmeliøi [Resmi Gazete L 125 of 28/04/2004].
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004
:125:0001:0003:EN:PDF)
• Hayvansal Kaynaklì Gìdalarda Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì
Limitlerinin Belirlenmesine úliûkin Ortak Prosedüre ait (ECC)
2377/90 sayìlì ve 26 Haziran 1990 tarihli Konsey Yönetmeliøi
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31
990R2377:EN:HTML)
• Gìdalarda Belli Bulaûanlarìn Maksimum Seviyelerinin
Belirlenmesine úliûkin 19 Aralìk 2006 Tarih Ve 1881/2006 Sayìlì
Komisyon Yönetmeliøi
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006
:364:0005:0024:EN:PDF).
• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 91/414/EEC sayìlì direktifini
deøiûtiren, 23 ùubat 2005 tarih ve 396/2005 sayìlì Hayvansal ve
Bitkisel Kaynaklì Gìda ve Yemlerde Pestisitlerin Maksimum Kalìntì
Seviyeleri Yönetmeliøi.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005
:070:0001:0016:EN:PDF)
• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 20 Mart 2000 tarihli ve
2000/13/EC sayìlì, Üye Devletlerin, Gìdalarìn Etiketlenmesi,
Sunumu ve Reklamla úlgili Kurallarìnìn Düzenlenmesine úliûkin
Direktifi.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000
:109:0029:0042:EN:PDF)
• Gìda Kanunu için Genel Prensiplerin Belirlenmesi, Avrupa Gìda
Güvenliøi otoritesinin kurulmasì ve Gìda Güvenliøine úliûkin
Prosedürlerin Oluûturulmasìna dair (EC) 178/2002 sayìlì 28 Ocak
2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliøi.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/
R/02002R0178-20060428 -en.pdf).
• únsani Kullanìm Amaçlì Sularìn Kalitesine Dair 98/83/EC sayìlì
Konsey Direktifi
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998
:330:0032:0054:EN:PDF)

Kodeks alimentarius
• Balla úlgili Kodeks Standardì (Codex Stan 12- 1981 Rev 1 1987
Rev2 2001). (http://www.codexalimentarius.net/download/
standards/310/CXS_012e.pdf)
• Gìdalarda Veteriner úlaç Kalìntìlarìnìn Düzenleyici Kontrol
Programìnìn Hazìrlanmasìna úliûkin Kodeks Kìlavuzu (CAC/GL161993) (www.codexalimentarius.net/download/ standards/47/
CXG_016e.pdf)
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2. Bölüm: Tehlikeler
Ürün güvenliøini etkileyen tehlikeler, biyolojik, kimyasal ya
da fiziksel kaynaklì olabilir.
2.1. Biyolojik tehlikeler
Mikroorganizmalar çok küçük canlìlar olup
ancak mikroskop altìndan görülebilmektedirler.
Mikroorganizmalar her yerde yaûarlar ve çeûitli ûekillerde
taûìnìrlar; havada, tozda, suda, ciltte, saçta, hayvanlarda,
bitkilerde,...vb. bulunurlar. Bir kìsmì insan saølìøì için
zararlìdìr. Bu tehlikeli mikroorganizmalara patojenler denir.
Bunlar insanlarda çeûitli hastalìklara sebep olurlar.
Balda düûük miktarlarda ve çok az çeûitte mikroorganizmaya
rastlanìr. Balda genel olarak görülen mikroorganizmalar
mayalar ve spor oluûturan bakterilerdir (Ör: Clostridium
botulinum). Mikroorganizmalar gìdalara birincil ve ikincil
kaynaklardan girerler. Bala bulaûanlarìn birincil kaynaklarì
polen, bal arìsìnìn sindirim sistemi, toz, hava, toprak ve
nektardìr. Bu kaynaklarì kontrol etmek çok zordur
úkincil kaynaklardan bulaûma ise, hasat boyunca ve
sonrasìnda gerçekleûir. Bu kaynaklar, hava (süzme ve
paketleme sìrasìnda), gìda ile temas eden yüzeyler, çapraz
bulaûma (hayvan ve hayvan ürünleri), ekipman (su ve
gìda kalìntìlarì) ve personeldir (deri enfeksiyonu, hapûìrma,
dìûkìdan bulaûma). Zemin, duvarlar ve çatì gibi bina da
mikrop kaynaøìdìr. Toprak ve çiçekler baldaki mayanìn
baûlìca kaynaklarì olabilir. úkincil kaynaklardan ileri gelen
bulaûma standart temizlik ve dezenfeksiyon (ortamdaki
zararlì mikroorganizmalarìn yok edilmesi) uygulamalarì
ve iyi üretim tekniklerinin (GMP) birlikte uygulanmasì ile
önlenebilmektedir.
2.1.1. Clostridium botulinum (C.botulinum)
Baldaki C.botulinum sporlarì, bir yaûìn altìndaki bebekler
dìûìnda insanlar için sorun teûkil etmemektedir. Ancak bir
yaûìn altìndaki bebeklerde, baøìûìklìk sistemi ve baøìrsak
florasì tam geliûmediøinden dolayì “bebek botulizmi”
denilen hastalìøa neden olabilmektedirler. Bu nedenle bir
yaûìn altìndaki bebeklere bal yedirilmesi tavsiye edilmez.
Yapìlan araûtìrmalarda C.botulinum, süzme ballara göre
petekli ballarda daha fazla gözlemlenmiûtir. Sporlarì
yìllarca balìn içinde kalabilmekte ve depolama sìcaklìøìna
baølì olarak ömürleri deøiûmektedir.
2.1.2. Mayalar
Mayalar bal sektöründe fermantasyona neden olduklarì
için önemli bir kalite problemi teûkil ederler. Balìn
bozulmasì fermantasyonla gerçekleûir. Fermantasyon,
balda bulunan mayalarìn, yine balda bulunan ûekerleri
enerji kaynaøì olarak kullanarak çoøalmalarì sonucu
meydana gelen bir durumdur.
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Mayalarìn faaliyeti esnasìnda balìn aroma ve lezzetini
bozan pek çok madde de oluûur. Mayalar çiçeklerde
bulunur ve bala nektarla bulaûìr. Pek çoøu nektarìn bala
dönüûtürülmesi esnasìnda ölür ama hayatta kalan bir kaç
maya ûartlar uygun olduøunda geliûerek balì fermente eder.
Balìn fermente olma ihtimali nem oranì ve içerdiøi maya
sayìsì ile iliûkilidir
Nem ùçeriøi
Fermente Olma Eøilimi
< % 17.1
Tamamen güvenli
% 17.1-18.0
Maya sayìsì<1000/g ise güvenli
% 18.1-19.0
Maya sayìsì<10/g ise güvenli
% 19.1-20.0
Maya sayìsì<1/g ise güvenli
>% 20.0
Her durumda riskli
Nem oranì %20’nin üzerinde olan ballarda fermantasyon
riski yüksektir. Bu tip ballarìn 10°C’nin altìnda
depolanmasì (mayalar bu ûartlarda geliûemezler) veya
depolama öncesi balìn pastörize edilmesi ile (Ör: 63ºC’de
7.5 dk., 69ºC’de 1 dk.) fermantasyonun engellenmesi
mümkündür.
2.2. Kimyasal tehlikeler
Balla ilgili kimyasal tehlikeler kalìntìlar ve bulaûanlar olmak
üzere iki grupta incelenebilir. Balda kalìntì sorunu, arì
hastalìklarì ve zararlìlarìyla mücadelede bazì bitki koruma
ürünleri ve veteriner ilaçlarìnìn (antibiyotiklerin v.b.)
kullanìmì neticesinde ortaya çìkmìûtìr.
Bitki koruma ürünleri: Tarìmsal ürünlerin üretimi,
iûlenmesi, depolanmasì, taûìnmasì ve daøìtìlmasì sìrasìnda
hastalìk, zararlì, yabancì ot ve mikroorganizmalarìn
kontrolü, uzaklaûtìrìlmasì, imha edilmesi, önlenmesi
amacìyla kullanìlan; bitki geliûimini düzenleyiciler dahil
kimyasal maddelerdir (Kaynak: TGK - Gìda Maddelerindeki
Bulaûanlarìn Maksimum Limitleri Hakkìnda Tebliø).
Veteriner ilaçlarì: Hayvanlarìn saølìøìnì korumak ya da
geliûtirmek amacìyla kullanìlan kimyasal maddelerdir.
Maksimum kalìntì limiti (MRL): Bir gìda maddesinde,
veteriner ilacì veya bitki koruma ürünlerinden
kaynaklanan, bulunmasìna sìnìrlì olarak izin verilen kalìntì
miktarìdìr.
Arìcìlarìn petek saklamada ve arì hastalìklarìna veya
zararlìlarìna karûì kullandìklarì veteriner ilaçlarì ve bitki
koruma ürünlerinin kalìntìlarìnìn balda, MRL deøerlerinin
üzerindeki seviyelerde bulunma riski vardìr. Ayrìca
bala, teneke, ambalaj kaplarì, alet, ekipman, hatlar vb.
kaynaklardan da aøìr metal, boya vb. toksik kimyasallarìn
bulaûma riski de söz konusudur. Tablo 1’de balda ortaya
çìkabilecek kimyasal tehlikelere ait örnekler verilmiûtir.
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Tablo 1. Balla ilgili kimyasal tehlikeler
Kaynak

Tehlike

Bal, petek

Veteriner ilaçlarì kalìntìlarì: Streptomisin,
Sulfanomid grubu, Tetrasiklin grubu, Nitrofuran
grubu, Chloramphenicol, Eritromisin vb.

Bal, petek

Naftalin

Bal, petek

Bitki koruma ürünleri: 10 ¬g/kg’ì aûan bitki
koruma ürünleri kalìntìsì

Ambalaj kaynaklì

Farklì amaçlar için kullanìlmìû teneke ve
varillerin iç yüzeyindeki boya, kaplama
maddelerinden kaynaklanan kimyasal tehlikeler,
laksìz tenekelerin kullanìmìyla kimyasal
maddenin ürüne karìûmasì (aøìr metaller;
Kurûun, Çinko, Arsenik)

Metal kapaklar

úç kaplama ya da contasìndan kaynaklanan
kimyasal tehlikeler

Bakìm için kullanìlan
kimyasallar (makine
yaøì, boya vb.)

Bakìm sonrasì makine, alet, ekipmandan
bulaûma tehlikesi.

Temizleme
kimyasallarì
(Kostik soda)

Ürünle temas eden yüzeylerin temizlenmesinde
temizlik maddesi kalìntìlarìnìn kalmasì ve ürüne
bulaûmasì

Temizleme suyundan
gelebilecek
kimyasallar

Ürünle temas eden yüzeylerin temizlenmesinde
kullanìlan suda bulunan kalìntìlarìn ürüne
bulaûmasì

Balìn kimyasal yapìsìnìn deøiûmesi
Balìn kimyasal yapìsì (balda bulunan ûekerler, enzimler,
asitler vb. maddelerin miktarlarì ve yapìlarì) zamanla,
muhafaza ve depolama sìrasìnda ve/veya bala uygulanan
iûlemlerle deøiûebilmektedir.

Diyastaz enzimi aktivitesi:
Balda diastaz enziminin varlìøì, bir kimyasal tehlike deøil,
tam tersine istenen bir durumdur. Ancak bu enzimin
aktivitesindeki düûüû, HMF maddesinin miktarìnìn
artìûìnda olduøu gibi, balìn aûìrì ya da yanlìû ìsìtìlmasìnìn
bir göstergesi olarak kullanìlìr. Diyastaz enzimi, bala,
olgunlaûma esnasìnda arì tarafìndan ilave edilir. Bu enzim
de diøer enzimler gibi ìsì ile aktivitesini yitirir. Bu özelliøi
nedeniyle yìllardìr ballara uygulanan ìsìl iûlemleri tahmin
etmek amacìyla kullanìlmaktadìr. Bu enzimin miktarì
depolama esnasìnda da depolama sìcaklìøìna baølì olarak
azalìr. Örneøin balìn 30°C’de 200 gün depolanmasì
diyastaz enzimini yarìya düûürür. Bu enzimin baldaki
miktarì, balìn cinsi, nektarìn yapìsì, iklim koûullarì, nektar
akìûìnìn yoøunluøu gibi pek çok doøal faktöre baølì olarak
çok deøiûkendir. Örneøin narenciye ballarìnda bu enzimin
aktivitesi 3-5 diyastaz sayìsì (DN) seviyelerinde iken, yayla
çiçeøi ballarìnda 15-20 DN seviyelerindedir.
Kristalleûmiû ballarìn, sìvìlaûtìrìlmasì amacìyla ìsìtìlmasì
sonucu bu maddenin miktarì, Türk Gìda Kodeksi Bal
Tebliøi’nde izin verilen minimum seviyenin (8 DN) altìna
düûebilir. Tìpkì HMF’de olduøu gibi, diyastaz enziminin
baldaki miktarì depolama ve satìû esnasìnda da doøal
olarak zamanla azalacaøìndan ve ürünün ìsìya ve/veya
ìûìøa maruz kalmasì bu deøiûimi hìzlandìracaøìndan,
ürünün etiketine, konu ile ilgili satìû noktasìnì ve tüketiciyi
bilgilendirici uyarìlar yazìlmalìdìr.

Hidroksimetilfurfural (HMF):
Bu bileûik basit ûekerlerin (monosakkaritlerin) özellikle
fruktozun asit varlìøìnda yìkìlma ürünüdür. Bu yìkìlma
kovanda balìn olgunlaûmasì sìrasìnda dahi baûlayabilir.
Pek çok kimyasal reaksiyon gibi ìsì ile hìzlanìr. Balìn kalite
kontrolünde bala uygulanan ìsìl iûlemin bir göstergesi olarak
kullanìlmaktadìr. Yapìlan araûtìrmalarda ìsìl iûlem görmemiû
ballarìn 10 ppm(mg/kg) ve daha düûük miktarlarda HMF
içerdiøi ve balì 48°C’de 5 gün depolamanìn, HMF miktarìnì
iki katìna çìkardìøì tespit edilmiûtir.
Kristalleûmiû ballarìn sìvìlaûtìrìlmasì amacìyla ìsìtìlmasì
sonucu HMF miktarì, Türk Gìda Kodeksi - Bal Tebliøi’nde
izin verilen maksimum seviyenin (40 mg/kg) üzerine
çìkabilir. Ayrìca bu maddenin baldaki miktarì zamanla
(depolama esnasìnda veya rafta satìû esnasìnda) da artìû
gösterir. Dolayìsìyla ürünün piyasaya sunulmasìndan
itibaren, tüketilene kadar geçen süreçte de doøal olarak
artìû gösterecektir. Ayrìca balìn ìsìya ve/veya ìûìøa maruz
kalmasì HMF artìûìnì hìzlandìracaøìndan, ürünün etiketine,
konu ile ilgili, satìû noktasìnì ve tüketiciyi bilgilendirici
uyarìlar yazìlmalìdìr.
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Balda kristalleûme:
Balìn kristalleûmesi tabii bir olaydìr (ùekil-1) ve balìn
glikoz oranì bakìmìndan doymuû hale gelmesiyle, glikoz
moleküllerinin kristal duruma geçmesi olarak tanìmlanìr.
Balda kristalleûme; balìn cinsi, yapìsì, içerdiøi polen, hava
kabarcìøì ve diøer partiküllerin miktarì, saøìm zamanì,
depolandìøì yerin nem ve sìcaklìøì, ambalaj kaplarìnìn
çeûidi gibi pek çok farklì faktörden etkilenmektedir.
Kristalleûme kesinlikle doøal bir olay olup, balìn
tüketilmesini önleyici bir problem deøildir. Bal kristalleûmiû
haliyle de tüketilebileceøi gibi, benmari usulü bir ìsìtma
iûlemiyle (sìcak su dolu bir kabìn içerisinde balìn ìsìtìlmasì)
kristaller çözdürülüp bu ûekilde de tüketilebilir. Bal özellikle
kìû aylarìnda ve soøukta muhafaza edildiøi taktirde birkaç
ay gibi kìsa bir sürede kristalleûebilmektedir. Kristalleûme
için en uygun sìcaklìk 14òC civarìdìr. Kristalleûme
esnasìnda su serbest hale geçtiøinden sìvì fazìn nem
içeriøi artar, bu da fermantasyon riskini artìrìr. Dolayìsìyla
yarì kristal haldeki ballarda depolama sorun olabilir. Bu
gibi durumlarda, balìn kontrollü bir ûekilde tamamen
kristalleûmesi koruyucu bir önlemdir.
úekil 1: Balda kristalleûme

Kristalleûmiû ballarìn ìsìtìlarak sìvìlaûtìrìlmasì iûlemi
esnasìnda baldaki HMF artìûì ve diastaz aktivitesinin
düûüûü sürekli izlenmelidir.
Bu amaçla bal teneke veya varilleri sìcak su banyosunda
bekletilebilir (ùekil-2) veya sìcak hava (60–70ºC) ile
ìsìtìlan “eritme odalarìnda” bekletilebilir. Yarì sìvì haldeki,
nispeten akìûkan ballar için cidarìndaki suyun ìsìtìlabildiøi
(60-80ºC) bir ceketli bal tankì (ùekil-3) kullanìlabilir.
Paketleme öncesi yeniden kristalleûmeyi geciktirmek
ve mayalarì yok etmek amacìyla pastörizasyon iûlemi
uygulanacaksa, dünyada en çok tercih edilen yöntem,
balìn cidarlì ve karìûtìrìcìlì bir tank içerisinde 63ºC’de 30
dk. bekletilmesidir.
Ayrìca depolama esnasìnda da balìn yapìsìnìn deøiûeceøi
göz önüne alìnmalì ve balìn ìûìktan ve ìsìdan korunarak
(direkt güneû ìûìøì almayan kapalì bir ortamda ve tercihen
25ºC’den düûük sìcaklìklarda) depolanmasìna özen
gösterilmelidir.

Isì, bala doørudan verilmemelidir.
Örneøin balìn ateû üstünde kazan ya da kaplarda
ìsìtìlmasì veya kaynatìlmasì son derece yanlìûtìr.
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úekil 2: Kristalleûmiû balìn sìcak su banyolarìnda bekletilerek
çözdürülmesi iûlemi

úekil 3: Ceketli bal eritme tankì

Tablo 2. Balda ortaya çìkabilecek fiziksel tehlikeler
Malzeme/ùûlem
aûamasì

Tehlike

Cam kavanozlar

Ürün ya da ham balda kìrìk cam kavanoz
parçalarì bulunabilir.

Metal kapaklar

Metal parça içerebilir. Koparak ürün
içerisine düûebilir.

Metal olmayan

Ham bal odun, taû vb. parçalar içerebilir.

Metal kaplar (Teneke,
varil)

Metal parçalar içerebilir.

Filtrasyon

Filtrenin yìrtìlmasì ya da bozulmasì
durumunda ürüne yabancì madde düûme
riski (arì kalìntìlarì vb.)

Dinlendirme/Bekletme

Kapaøì açìk tanka yabancì madde düûme
riski

Isìtma, karìûtìrma

Mikser bìçaklarìnìn anormal bir temasìndan
dolayì metal parça oluûmasì ya da metalmetal temasìndan, bozulmadan dolayì
oluûabilecek metal parçalar

Metal parçalarìn bakìmì
(bilemek vb.)

Matkapla metal temasìndan dolayì
oluûabilecek metal parçalar

Cam kavanoz kontrol /
Hava püskürtme

Hava basìncì azsa ya da cam kavanoz
içerisi iyi kontrol edilmemiûse cam parçanìn
kalmasì

Kapama (Cam Kavanoz)

Kapama sìrasìnda boyun kìsmìnda aûìrì
zorlamadan dolayì kìrìlma sonucunda
oluûacak cam parçalarì

2.3. Fiziksel tehlikeler
Fiziksel tehlikeler, ambalaj malzemesinden, alet,
ekipmandan veya dìû ortamdan bala bulaûabilecek
yabancì maddeler olup, tüketici açìsìndan risk arz
etmektedir. Tüketicinin yabancì maddeyi yutmasì
durumunda boøulma, yaralanma ya da benzer baûka
saølìk problemleri ortaya çìkabilir. Fiziksel tehlikeler
genellikle tüketici ûikâyeti olarak gözlenir. Bunun nedeni
de ûeffaf bal kavanozunda hemen fark ediliyor olmasì
ve tanìmlanabilmesidir. Tablo 2’de balda bulunabilecek
fiziksel tehlikelere ait örnekler verilmiûtir.
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3. Bölüm: Kritik limitler
Biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler için kritik limitler
Türk Gìda Kodeksi - Bal Tebliøi ve aûaøìda belirtilen ilgili
diøer mevzuatta verilmiûtir.
• Türk Gìda Kodeksi Bal Tebliøi (Tebliø No:2005/49,
Resmi Gazete:17.12.2005, 26026); Ürün özellikleri,
bulaûanlar, pestisit kalìntìlarì, veteriner ilaçlarì tolerans
düzeyleri, hijyen konularì ile ilgili kritik limitler, sìrasìyla
6, 8, 9,10 ve 11.inci maddelerinde belirtilmiûtir
(http://www.kkgm.gov.tr/mev/kodeks.html).
• Hayvansal Kökenli Gìdalarda Veteriner úlaçlarì Maksimum
Kalìntì Limitleri Tebliøi (2002/30); Farmakolojik aktif
maddeler için maksimum kalìntì limitleri Madde 5, 6, 7, 8
ve EK I, II, III, IV’de belirtilmiûtir
(http://www.kkgm.gov.tr/mev/kodeks.html).
• Gìda Maddelerinde Bulunmasìna úzin Verilen Pestisitlerin
Maksimum Kalìntì Limitleri Tebliøi (Tebliø No: 2008/41)
R.Gazete: 29.07.2008 - 26951
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2008_41.html)
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• Gìda Maddelerindeki Bulaûanlarìn Maksimum Limitleri
Hakkìnda Tebliø (Tebliø No:2008/26) R. Gazete
17.05.2008 – 26879
(http://www.kkgm.gov.tr/TGK/Teblig/2008-26.html)
• Canlì Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli
Maddeler ile Bunlarìn Kalìntìlarìnìn úzlenmesi úçin
Alìnacak Önlemlere Dair Yönetmelik, R. Gazete:
19.01.2005 – 25705.
(http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/kalinti_izleme.
html)
• Avrupa Birliøi Komisyonu Bal Direktifi. (2001/110/ECC,
2001. Council Directive 2001/110/EC of 20 December
2001 relating to honey, European Community Council,
Bruxelles
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2002:010:0047:0052:EN:PDF).
• Hayvansal Kaynaklì Gìdalarda Veteriner úlaçlarì
Maksimum Kalìntì Limitlerinin Belirlenmesine úliûkin
Ortak Prosedüre ait (ECC) 2377/90 sayìlì ve 26 Haziran
1990 tarihli Konsey Yönetmeliøi
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=CELEX:31990R2377:EN:HTML)
• Gìdalarda belli bulaûanlarìn maksimum seviyelerinin
belirlenmesine iliûkin 19 Aralìk 2006 tarih ve
1881/2006 sayìlì komisyon yönetmeliøi
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2006:364:0005:0024:EN:PDF).
• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 91/414/EEC sayìlì
direktifini deøiûtiren, 23 ùubat 2005 tarih ve 396/2005
sayìlì Hayvansal ve Bitkisel Kaynaklì Gìda ve Yemlerde
Pestisitlerin Maksimum Kalìntì Seviyeleri Yönetmeliøi.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2005:070:0001:0016:EN:PDF)
• Kodeks Alimentarius Bal úçin Kodeks Standardì (Codex
Stan 12- 1981 Rev 1 1987 Rev2 2001).
(http://www.codexalimentarius.net/download/
standards /310/CXS_012e.pdf)

3. BÖLÜM: KRàTàK LàMàTLER

Tablo 3.de Türk Gìda Kodeksi Bal Tebliøi’ne göre bitki
koruma ürünleri ve veteriner ilaçlarì kalìntì limitlerine
nereden ulaûìlabileceøi verilmiûtir. Tebliøde atìfta bulunulan,
Hayvansal Gìdalarda Veteriner ùlaçlarì Maksimum
Kalìntì Limitleri Tebliøi’nde hayvancìlìk sektöründe
kullanìlabilecek tüm farmakolojik aktif maddeler için kriterler
belirlenmiûtir. Tebliøin dört eki bulunmaktadìr;
• Ek-1’de MRL belirlenmiû,
• Ek-II de MRL belirlenmemiû,
• Ek-III de MRL deøerleri geçici olarak belirlenmiû ve
• Ek-IV’de de kullanìmì kesinlikle yasaklanmìû maddeler
yer almaktadìr.
Ek-IV’de yer alan yasaklanmìû maddelerin kalìntìlarìnìn
gìdalarda hiçbir seviyede bulunmasìna izin
verilmemektedir.
Tablo 3. Bal ve petekte bitki koruma ürünleri ve veteriner ilaçlarìyla
ilgili kalìntì limitleri
Madde Adì

Kodeks ùlgili Tebliø

Naftalin

Bal Tebliøi

Pestisitler (toplam)

Bal Tebliøi

Coumafos

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Amitraz

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Flumethrin

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Cymiazol

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

EK-IV’DE BELùRTùLEN VETERùNER ùLAÇLARI
Aristolochia spp. ve
bundan hazìrlananlar

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Chloramphenicol

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi / Avrupa Birliøi Komisyonu Kararì
(2003/181/EC)

Chloroform

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Chlorpromazin

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Colchicin

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Dapson

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Dimetridazol

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Metronidazol

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Nitrofurane ve
furazolidone

Veteriner úlaçlarì Maksimum Kalìntì Limitleri
Tebliøi

Tarìm ve Köyiûleri Bakanlìøì Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüøü tarafìndan, 2006 yìlìnda yayìnlanan Su
Ürünleri, Kanatlì Hayvan ve Etleri, Bal ve Çiø Sütte Kalìntì
úzleme Genelgesi (Genelge No: 2006/05) kapsamìnda,
bal üreten ve iûleyen iûletmelerden, kalìntì izleme
planìna göre alìnan bal ve petek numunelerinde, kalìntì
araûtìrmasì yapìlmaktadìr. Bu denetimlerde hangi veteriner
ilaçlarìnìn kalìntìlarìna bakìlacaøìna dair bilgi ise, Canlì
Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile
Bunlarìn Kalìntìlarìnìn úzlenmesi úçin Alìnacak Önlemlere
dair yönetmelikte (R. Gazete: 19.01.2005 – 25705)
belirtilmiûtir.
Bu yönetmeliøe göre balda aûaøìdaki maddelerin kalìntìlarì
araûtìrìlmakta ve denetimler yapìlmaktadìr:
• Sulfanomid grubu antibiyotikler ve kinilonlar da içeren
antibakteriyal maddeler
• Karbamatlar ve piretroidler
• Poliklorlubifeniller (PcBs) de içeren organik klorlu
bileûikler
• Organik fosforlu bileûikler
• Kimyasal elementler (çevresel bulaûanlar)
Eøer bir veteriner ilacì için bala veya peteøe özel olarak
belirlenmiû bir Maksimum Kalìntì Limiti (MRL) yok ise
bu durumda bu ilacìn kalìntìsìnìn balda veya petekte
bulunmamasì gerekir. Bu da günümüz teknolojisinin
tespit limitleri ile ilgilidir. Zira dünyada mutlak sìfìr diye bir
kavram yoktur. Günümüzde 1ng/kg (ppt) seviyelerinde
analiz yapabilen hassas cihazlar mevcuttur. Bu kadar
düûük seviyedeki maddeyi balda ya da petekte tespit
etmek oldukça zor, pahalì ve uzmanlìk gerektiren bir
iûlemdir. Avrupa Birliøi’nin konu ile ilgili yaklaûìmì
ûöyledir: Avrupa Birliøi Komisyonu 2002/657/EC sayìlì
kararìyla kalìntìlarìn analiz edildiøi metotlar için “Minimum
Gerekli Performans Limiti” (MRPL-Minimum Required
Performance Limit) tanìmlamìûtìr. Bu limit, bir maddenin,
bir numunede tespit edilebileceøi ve doørulanabileceøi
minimum miktarìdìr. Bazì maddelerin MRPL deøerleri
ayrì kararlarla belirlenmiûtir. Örneøin 2003/181/EC sayìlì
Avrupa Birliøi kararìyla, balda, Kloramfenikol kalìntìlarì
için 0,3 ¬g/kg, nitrofuran kalìntìlarì için 1 ¬g/kg MRPL
belirlenmiûtir. MRPL belirlenmemiû maddeler içinse
2002/657/EC sayìlì kararda belirtilen ûekilde metot
validasyonundan (geçerli kìlma) ortaya çìkacak tespit
limitinin kullanìlmasì önerilmektedir. Bu limit 2377/90
sayìlì Avrupa Birliøi Komisyon kararìnìn I, II ve III nolu
eklerinde yer almayan veya MRL ve MRPL belirlenmemiû
olan maddeler için 10 ¬g/kg olarak kabul edilmektedir.
15

BAL SEKTÖRÜ àÇàN àYà HàJYEN UYGUL AMAL ARI REHBERà

4. Bölüm: Tehlikelerin kontrol altìna
alìnmasì
Bal dolum ve paketlemesi yapan iûyerlerinde, balìn alìnma
aûamasìndan baûlayarak tüketiciye ulaûtìøì son noktaya
kadar ortaya çìkabilecek tehlikeler her aûamada tek tek
analiz edilmelidir.
Tablo 4’de bal dolum ve paketlemesi yapan bir firmada
her iûlem aûamasìnda ortaya çìkabilecek biyolojik, fiziksel
ve kimyasal riskler ele alìnmìû ve her tehlikenin ne ûekilde
önleneceøi tarif edilmiûtir. Tehlikelerin önlenmesinde
öncelikle minimum gereksinimler tarif edilmiûtir.
Tablo 4’de belirtilen uygulamalarìn bir veya bir kaçìnìn
uygulanmasìyla, tehlikeler önlenebilir. Buna bir örnek
satìn alma aûamasìnda kalìntì riskinin önlenmesidir.
Bu riskle ilgili en doøru önleme yöntemi, her gelen bal
tenekesinin açìlarak arìcì bazìnda örnekleme yapmak
(aynì arìcìya ait, aynì yörede üretilmiû, aynì cins bal farklì
tenekelerden bir kavanoza tek numune olarak alìnabilir)
ve yine arìcì bazìnda kalìntì analizleri yapmaktìr. Ancak
bu her zaman mümkün olmamaktadìr, bu durumda
analiz edilmiû bal satìn almak veya sürekli aynì arìcìlarla
çalìûarak onlarì denetim ve kontrol altìnda tutmak
gereklidir. Ülkemizde gezginci arìcìlìk yaygìn olduøundan,
denetimleri de oldukça zordur. Etkin bir denetim saølamak
için, arìcìlìk konusunda uzman bu konuda eøitim almìû
teknik bir personelin sürekli arìcìlarla birlikte bulunmasì ve
yaptìklarì uygulamalarì kontrol ederek kayìt altìna almasì
gerekir. Baûka bir uygulama da, arìcìdan analiz belgesi
ve beraberinde kalìntì bìrakan kimyasal kullanmadìøìna
dair yazìlì, imzalì bir taahhüt almaktìr. Ancak bu belgelerin
yasal olarak kullanìlamayacaøì, sadece arìcìnìn yaptìklarìnì
beyan etmesini ve yapìlanlarìn kayìt altìna alìnmasìnì
saølayacaøì unutulmamalìdìr. Bu durumda yine de arìcìnìn
getirdiøi ürünleri beyanìnìn doøruluøunu kontrol amacì
ile analiz ettirmek uygun olacaktìr. Bal temini yapìlan
arìcìlarìn, ruhsatlì olmasìna da dikkat edilmelidir. Böylece
arìcì, kayìtlì üretici olacaøìndan, ürününde problem
çìktìøìnda, kendisine ulaûmak mümkün olabilecektir. Tüm
uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
izlenebilirliøi saølamak, yani son üründe bir problem
çìktìøìnda arìcìya kadar geri dönebilmektir. Bu bakìmdan
her gelen bal tenekesinin hangi arìcìya ait olduøunun
bilinmesi ve dolum amacì ile ürün hazìrlanìrken de,
ürünün içerisine ne miktarda hangi arìcìnìn balìnìn
karìûtìrìldìøìnìn bilinmesi çok önemlidir. Tüm bunlar
hammaddeden son ürüne parti numarasì ve kayìt sistemi
ile mümkün olabilir. úzlenebilirlik sistemini saølamak için
örnek bir uygulama aûaøìdaki ûekilde olabilir.
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Hammadde temini:
úûletmeye gìdaya uygun laklì teneke veya varillerle,
süzülmüû olarak gelen ballar, arìcì bazìnda ayrìlmalì,
her teneke veya varilin üzerine arìcìyì tanìmlayìcì bir
iûaret (varsa arì ruhsat numarasì, adì..vb.) konulmalìdìr.
Böylece o arìcìdan kaç teneke bal geldiøi belirlendikten
sonra, her teneke açìlarak, hepsinden en az 50 gr. olacak
ûekilde yaklaûìk 1 kg.lìk bir temiz bir kaba (ûiûe, kavanoz
vb.) numune alìnmalìdìr (ùekil-4). Numunenin üzerindeki
etikette mutlaka hangi arìcìdan geldiøi, balìn üretildiøi
yöre ve balìn cinsi belirtilmelidir. Eøer bal kristal halde ise
ve tenekelerden alìnan ballar tam olarak karìûmìyorsa,
numune kìsa süre hafifçe ìsìtìlarak (30-40ºC’de 30 dk.
gibi) iyice karìûtìrìlmalìdìr. Alìnan bu numune iki takìm alt
numuneye ayrìlmalìdìr. Birinci takìm numune Türk Gìda
Kodeksine uygunluøu açìsìndan analiz ettirilir. úkinci takìm
numune, ise iûyeri tarafìndan uygun koûullarda saklanìr.
Analizi uygun çìkan arìcìlarìn ballarì iûletmenin deposuna
alìnabilir. Depoda da yine tenekelerin karìûmasì önlenmeli
ve her tenekenin hangi arìcìnìn hangi balìna ait olduøu
belirli olmalìdìr. Depodaki tüm ürünlerin kabulü esnasìnda
yapìlmìû analizlerin bir nüshasì ve saklanan numuneler,
ballar paketlendikten sonra, son tüketim tarihi bitene
kadar mutlaka muhafaza edilmelidir.

úekil 4: Süzme balda tenekelerden numune alma iûlemi

4. BÖLÜM: TEHLàKELERàN KONTROL ALTINA ALINMASI

Üretim, parti numarasì ve etiketleme:

Satìû ve satìû sonrasì kontrol:

Eøer farklì arìcìlara ait ballarìn karìûtìrìlarak, paketlemesi
yapìlacak ise, karìûìm kazanìna hangi arìcìnìn hangi
balìndan ne miktarda konulduøu mutlaka kayìt altìna
alìnmalìdìr. Ayrìca ballarìn paketlenmesi esnasìnda yapìlan
tüm iûlemler (ìsìl iûlem, süzme, filtrasyon vb.) de yine kayìt
altìna alìnmalìdìr.

Ürünlerin satìû noktalarìna hijyenik ûartlarda, ambalaj ve
etiketlerine zarar gelmeyecek ûekilde (koli veya streçle dìû
ambalaj yapìlarak) ulaûtìrìlmasì ve yine satìû noktalarìnda
uygun ûartlarda saklanmasì çok önemlidir. Zira eøer satìû
noktasìnda ürün, uygunsuz koûullarda muhafaza edilirse
(ör: güneû ìûìøìna veya ìsìya maruz kalìrsa, aûìrì nemli
ortamda bulunduøundan etiket veya ambalajìna zarar
gelirse vb.), yapìsì ve özelliøi bozulabilir ve bu durum
tüketiciye kadar yansìyabilir. Bu tip durumlara karûì satìû
noktasì önceden, gerek ürün ambalajìnda ve etiketinde
belirtilecek uyarì yazìlarì ile, gerekse uygun sözleûme ve
bildirimlerle uyarìlmalìdìr.

Her bal kazanìna ayrì bir parti numarasì verilmeli ve bu
parti numarasìndan giderek, ürünle ve içerisine giren
hammaddeyle ilgili tüm bilgilere ulaûìlmalìdìr.
Üretilen her farklì parti ürün, piyasaya sunulmadan önce
Türk Gìda Kodeksine uygunluk açìsìndan mutlaka analiz
ettirilmelidir. Ayrìca piyasaya sunulan her parti üründen en
az üç numune, analiz raporu ile beraber saklanmalìdìr.
Ürün ambalajlarì (cam kavanoz, plastik tüp, teneke vb.)
gìdada kullanìma uygun malzemelerden yapìlmìû olmalì
ve her ürünün kapaøìnda garanti bandì bulunmalìdìr.
Garanti bandì bulunmayan ürünlerin kapaklarì
kolayca açìlabileceøinden ve bunun tespiti mümkün
olmayacaøìndan, herhangi bir problem olduøunda yasal
açìdan sorun yaratabilir.
Ürün etiketleri, Türk Gìda Kodeksi Bal Tebliøi ve diøer ilgili
tebliølere uygun olmalìdìr. Etiketlerde aûaøìdakiler mutlaka
belirtilmelidir:
1 Gìda maddesinin adì
2 Balìn orijini (çiçek veya salgì “çam” balì olarak)
3 Balìn toplandìøì yìl, üretim tarihi olarak
4 Balìn ambalajlandìøì tarih ise dolum tarihi olarak
5 Balìn piyasaya sunuluû ûekli (süzme, petekli vs.)
6 Üretici veya paketleyici firmanìn ticari adì, tescilli
markasì, adresi ve üretildiøi yer
7 Net miktarì
8 Son tüketim tarihi
9 Parti ve/veya seri numarasì
10 Üretim izin tarihi ve sayìsì
11 Orijin ülke (Türk Malì veya TM olarak)
12 Kullanìm bilgisi ve/veya muhafaza ûartlarì

Üründeki garanti bandìnìn satìû noktasìnda da
korunmasìna özellikle dikkat edilmelidir. Garanti bandì
bulunmayan ürünlerin satìn alìnmamasì konusunda
tüketici uyarìlmalìdìr. Zira garanti bandì açìlmìû ve/veya
orijinal ambalajìndan çìkartìlarak baûka bir ambalaja
konularak satìûa sunulmuû ürünler güvenli deøildir.
Ürüne hem mikrobiyal, hem fiziksel hem de kimyasal
bulaûma olabileceøi gibi, içerisine baûka ürün konularak
taøûiû yapìlmasì bile söz konusu olabilir. Satìû noktasì
bu ûekilde riskli hale gelmiû ürünü, sizin markanìz
ya da adìnìzla pazarlayamayacaøì, aksi halde tüm
sorumluluøun kendisine ait olacaøì konusunda uyarìlmalì
ve bilgilendirilmelidir. Gìda iûletmecisi; ithal ettiøi, ürettiøi,
iûlediøi, imal ettiøi veya daøìtìmìnì yaptìøì gìdanìn gìda
güvenliøi ûartlarìna uymamasì durumunda, ürününü
pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri
bilgilendirmek zorundadìr.
Gìda maddesinin toptan veya perakende satìû ve/veya
daøìtìm faaliyetlerinden sorumlu kiûiler; gìda güvenliøi
ûartlarìna sahip olmayan ürünleri pazardan geri çekmek,
yetkili merciler tarafìndan alìnan tedbirler ile ilgili olarak
iûbirliøi yapmak, gìdanìn izlenebilirliøine katkìda bulunmak
zorundadìr.
Süzme ya da petekli ballarìn uygun ûekilde
ambalajlanmadan ve etiketlenmeden pazara sunulmasì
durumunda izlenebilirliøin saølanmasì ve sorumlularìn
tespit edilmesi mümkün deøildir. Satìû noktalarì bu gibi
durumlarda tüm sorumluluøun kendilerine ait olacaøì
konusunda uyarìlmalìdìr.
Satìû sonrasì üründe ortaya çìkabilecek bir soruna karûì,
parti ve/veya seri numarasìndan hem ürüne yapìlan
tüm iûlemlere, hem de üründe hangi arìcìlarìn ballarìnìn
kullanìldìøì bilgilerine ulaûabilmek gereklidir. Dolayìsìyla
ürünün son tüketim tarihi sonuna kadar, o partiye ait
tüm bilgi ve belgeler ile numuneler, uygun koûullarda
muhafaza edilmelidir.

17

BAL SEKTÖRÜ àÇàN àYà HàJYEN UYGUL AMAL ARI REHBERà
Tablo 4. Farklì iûlem aûamalarìnda ortaya çìkabilecek tehlikeler ve önleme yöntemleri
Tehlike

Önlem

ùleri uygulama tavsiyeleri

Ham bal satìn alma
Mayalar ve fermantasyon

Satìn alma aûamasìnda üründe nem kontrolü yapìlarak nem oranì %20’nin veya
maya sayìsì 1000 cfu/gr (bir gramdaki koloni sayìsì) üzerinde olan ballar satìn
alìnmayabilir. Eøer satìn alìnìyorsa;
1.10°C’nin altìnda depolanabilir.
2. Pastörizasyon yapìlabilir.

Aøìr metal bulaûmasì

Türk Gìda Mevzuatìna uygun ambalajlardaki (laklì teneke, varil vb.) ürünler satìn
alìnmalìdìr.

Kir, toz vb. bulaûmasì

Ambalajlar depoya alìnmadan önce kirli, tozlu ambalajlarìn üzerleri
temizlenmelidir.

Veteriner ilacì, bitki koruma
ürünleri, naftalin kalìntìlarì

1. Sürekli aynì arìcìlarla çalìûìlarak, arìcìlarìn denetim ve kontrolü yapìlmalìdìr. (ilaç
ve naftalin kullanìp kullanmadìøì vb.).
2. Balda kalìntìya sebep olan maddeleri kullanmayan arìcìlarìn ballarì alìnmalìdìr.
3. Kalìntì analizi yapìlmìû ve uygun çìkmìû ürünler satìn alìnmalìdìr.
4. Arìcìdan analiz belgesi ve kimyasal kullanmadìøìna dair yazìlì taahhüt talep
edilebilir. Bu durumda arìcìnìn beyanì analizlerle doørulanmalìdìr.
Her durumda satìn alìnan ballarda geriye dönük arìcì bazìnda izlenebilirlik
saølanmalìdìr.

Satìnalma aûamasìnda tüm bal
tenekelerinden numune alìnìp, arìcì
bazìnda, laboratuvar analizleri ile
üründe kalìntì kontrolü yapìlabilir.
Hile tespit edilen ve/veya 30 ¬g/
kg üzerinde kalìntì tespit edilen
ballar, iûyerince Tarìm ve Köyiûleri
Bakanlìøìnìn Tarìm úl ve/veya úlçe
Müdürlüklerine bildirilmelidir

Ham bal depolama
Mayalar ve fermantasyon

Bu risk satìn alma aûamasìnda yapìlan nem kontrolü ve/veya maya sayìmì ile
büyük ölçüde önlenmiûtir.

Nem oranì %20’nin üzerinde ballar,
10°C’nin altìnda depolanabilir.

HMF artìûì

Depolama esnasìnda HMF deøerinin artabileceøi göz önüne alìnarak balì tercihen
25ºC’nin altìnda bir sìcaklìkta depolamak ve depoda mümkün olduøunca ilk giren
ilk çìkar kuralìnì uygulayarak bekleme süresini kìsaltmak gerekir. Depodaki ürünü
ayrìca direkt ìsì ve güneû ìûìøìndan da korumak gereklidir.

Depoda sìcaklìk ve bekleme süresi
kontrolü saølanabilir (Sìcaklìk
kayìtlarì, depo giriû çìkìû kayìt
formlarì)
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Tablo 4. Farklì iûlem aûamalarìnda ortaya çìkabilecek tehlikeler ve önleme yöntemleri (devamì)
Tehlike

Önlem

ùleri uygulama tavsiyeleri

HMF artìûì (Kristalleûmiû
ballarìn sìvìlaûtìrìlmasì iûlemi
sìrasìnda bala uygulanan ìsìl
iûlem HMF artìûìna neden
olabilir.)

Isìl iûlem öncesi ve sonrasì balda HMF analizi yapìlarak artìûìn takip edilmesi
gerekir. Ürünün son tüketim tarihi, HMF deøerinin, oda sìcaklìøìnda (24ºC) ayda
0.5-1 puan artabileceøi göz önüne alìnarak hesaplanmalìdìr.

HMF artìûìnì minimumda tutmak
için kìsa süreli pastörizasyon
iûlemi (65–70 ºC, 10–15 dk.)
uygulanabilir. Bu iûlemde bal hìzlì
bir ûekilde ìsìtìlìp soøutulduøu
ve ìsìnìn homojen daøìlìmì
saølandìøìndan, hìzlì HMF artìûì
gözlenmez.

Son ürüne aøìr metal veya
kimyasal bulaûmasì (Ürüne
aøìr metal veya kimyasallar,
ürünün temas ettiøi
yüzeylerden, bu yüzeylerin
temizliøinde kullanìlan
kimyasallardan veya sudan
bulaûabilir.)

1. Ürünün temas ettiøi tüm yüzeylerin (kazan, boru hattì, kullanma suyu hattì,
dolum hattì vb.), tamamen gìdaya uygun paslanmaz çelik malzemeden yapìlmìû
olmasì gerekir.

1. Ürünün ve ürünle temas eden
suyun geçtiøi tüm yüzeyler 316
AISI kalitesinde paslanmaz çelikten
yapìlabilir.
2. Yìkama suyunun, içme suyu
kalitesinde olup olmadìøì sudan
periyodik olarak alìnan numunelerde
yaptìrìlan testlerle tespit edilebilir.

Bal dolum ve paketleme

2. Bal ambalajlarìnìn ve ambalaj kapaklarìnìn, sadece gìdalarda kullanìmìna izin
verilen, Türk Gìda Kodeksine uygun malzemelerden seçilmesi gerekir.
3. Ayrìca yüzey temizliøinde mümkünse sadece sìcak su kullanìlmasìna ve
temizlikte kullanìlan suyun içme suyu kalitesinde olmasìna dikkat edilmelidir.
Eøer kimyasal temizleyici kullanmak gerekir ise durulamanìn etkin bir ûekilde
yapìldìøìndan emin olmak gerekir.

Son üründe C.botulinum
sporlarì bulunmasì

Ürün etiketine “1 yaûìn altìndaki bebeklere bal yedirilmesi tavsiye edilmemektedir”
ibaresi yazìlarak tüketici bu konuda uyarìlabilir.

Son üründe yabancì madde
bulunmasì (cam, metal
parçalarì vb.)

1. Dolum öncesi bal içeriøindeki polenler tutulmayacak ûekilde filtrelerden
geçirilerek, yabancì maddeler uzaklaûtìrìlmalìdìr.
2. Bal filtreleri gìdaya uygun malzemelerden seçilmeli düzenli olarak patlama ve
yìrtìlmalara karûì kontrol edilmelidir.

1. Ambalajlar dolum öncesi yìkama,
hava üfleme ..vb. otomatik bir
sistemle temizlenerek doluma
alìnabilir.
2. Metal detektörü kullanìlabilir.

3. Tüm bal ambalajlarì, içeriøinde cam ya da metal varlìøìna karûì kontrol edilerek
doluma alìnmalìdìr.
4. Bal dolumu tamamen dìû ortama kapalì bir sistemle yapìlmalìdìr. Böylece
filtrasyon sonrasì dìû ortamdan bala yabancì madde karìûmasì önlenmiû olur.
Nakliye-daøìtìm/ satìû
HMF artìûì (Ürün mamul
deposunda veya satìûta veya
tüketicide iken HMF artìûì
gerçekleûebilir.)

1. Ambalajlì ürünlerin depolama alanlarì oda sìcaklìøìnìn (24ºC) çok üzerinde
olmamalì ve depoda mümkün olduøunca ilk giren ilk çìkar kuralì uygulanarak,
bekleme süresi kìsaltìlmalìdìr. Depodaki ürünü ayrìca direkt ìsì ve güneû ìûìøìndan
da korumak gereklidir.

Depoda sìcaklìk ve bekleme
süresi kontrolü saølanabilir (veri
kayìt cihazì, depo giriû çìkìû kayìt
formlarì).

2. Ürün etiketine, ürünün oda sìcaklìøìnda saklanmasì gerektiøi ve zamanla HMF
deøerinin artabileceøi, ìsì ve ìûìøìn bu deøiûimleri hìzlandìracaøì belirtilmelidir
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5. Bölüm: Ön gereksinimler ve ileri
uygulama tavsiyeleri
Bu bölümde yer alan iyi hijyen uygulamalarì, ön
gereksinimler ve ileri uygulama tavsiyeleri olarak iki
bölümde ele alìnmìûtìr. Ön gereksinimler bir iûletmenin
gìda güvenliøi açìsìndan taûìmasì ve yapmasì gereken
minimum uygulamalarì kapsamaktadìr. úleri uygulama
tavsiyeleri ise ISO:22000, HACCP gibi gìda güvenliøi
sistemlerine geçiû aûamasìnda firmaya yardìmcì olacak
bilgileri kapsamaktadìr.
5.1. ùûletmenin inûasì ve yerleûimi
5.1.1. ùûletme çevresi;
úûletme çevresinde her türlü kokuya yol açacak çöp ve atìk
yìøìnlarì, su birikintileri ve zararlì canlìlarìn yerleûmesine
uygun ortamlar olmamalìdìr.
Ön gereksinimler
úûletmenin kurulduøu bölgede havayì kirleten hiçbir
sanayi atìøì bulunmamalì, tesis, kötü koku, sis, toz
ve diøer bulaûanlarìn yakìnìnda olmamalìdìr. (Bal,
ortam havasìndaki kokularì emici özelliøe sahip
olduøu ve tüketiminde duyusal özellikler önemli bir
faktör teûkil ettiøi için, fabrikanìn kimyasal, yanìk, is,
sanayi, aøìr metal kokularìnìn kaynaøìndan uzakta
kurulmasì gerekir.)
úûletmeye ait çevredeki yollar dìûarìdan úûletme
içerisine çamur…vb.bulaûmasìnì önleyecek ûekilde
dizayn edilmiû olmalìdìr ( beton, parke taû, asfalt
vb.).
úûletmede kullanìlacak suyun kaynaøì (artezyen,
ûebeke vb.), kanalizasyon sisteminden uzak ve
etkilenmeyecek ûekilde kurulmuû olmalìdìr.
Çöp sahasì veya çöp konteynìrì üretim alanìndan
uzakta yer almalì, çöpler kapalì bir ortamda
olmalìdìr.

ùleri uygulama
tavsiyeleri

5.1.2. ùûletmenin taûìmasì gereken asgari teknik ve
hijyenik ûartlar;
Ön gereksinimler

ùleri uygulama
tavsiyeleri

Yeterli sayìda etkin bir drenaj sistemine sahip tuvalet
bulunmalì, tuvaletler ve soyunma odalarì üretim
alanlarìna doørudan açìk olmamalìdìr.
úûletmede, zemin, duvar, tavan, kapì ve pencereler
temizlik ve dezenfeksiyona uygun, kolay
temizlenebilir özellikte, düz yüzeyli, pürüzsüz, çatlak
olmayan, su geçirmez, yìkanabilir, geçirgen olmayan,
koku yapmayan, zararlì yerleûmesine izin vermeyen,
saølìøì olumsuz yönde etkilemeyecek ûekilde
tasarlanmalì ve uygun malzemelerden yapìlmìû
olmalìdìr. úûletmedeki tüm açìlabilir pencerelere tel
(sineklik) takìlarak zararlì giriûi önlenmelidir.

Zemin, duvar,
tavan, kir
tutmayan
malzemelerden,
kapì ve
pencereler ahûap
hariç paslanmaz
malzemeden
olabilir.

Bina, tesisat, malzeme, alet ve ekipmanìn onarìm,
boya, badana ve periyodik bakìmlarì aksatìlmadan
yapìlmalìdìr.
Üretim ve depo alanlarìndaki tüm camlar kìrìlmaya
karûì film tabakasìyla kaplanarak korunmalìdìr.
Camlarìn listesi yapìlmalì ve günlük olarak camlar
kontrol edilip, kìrìk, çatlak camlarìn kayìtlarì
tutulmalìdìr.

Bkz. EK2. Cam
Kontrol Formu

úûletmede tüm kapìlar kapalì tutulmalì ve depo
büyük giriû kapìlarìnda personel için ayrì geçiû
kapìlarì bulunmalìdìr. Dìûarìya açìlan tüm
kapìlarìn altìndan zararlì giriûi, özel koruyucular ile
engellenmelidir.

Kapì altì
süpürgelik
koruyucular
kullanìlabilir.

Üretim alanì atìk suyun akìûìna uygun olarak eøimli
yapìlmalìdìr. Atìk su logar sistemine verilmelidir.
Fabrikada atìk su ile temiz suyun hatlarì ayrì olmalì
ve karìûmalarì önlenmelidir.
úmalatta yer alan ekipman ve makineler iû akìûìna
uygun olarak, temizlik ve bakìmìn kolaylìkla
yapìlacaøì ûekilde yerleûtirilmelidir (Ekipmanìn
yanlarìnda ve içinde çalìûmaya, temizlik ve bakìm
yapmaya uygun olmalìdìr).

úûletme dìûìnda açìk alanda malzeme stoklamasì
yapìlmamalìdìr.

úûletmede makinelerin ve ekipmanìn yerleûimi,
atìklarìn kolaylìkla logara ve atìøa gideceøi ûekilde
tasarlanmalìdìr.

úûletmenin çevresiyle beraber tasarlanmasìnda;
kolay temizlenebilmesine, çevresel kirlilikler ile zararlì
ve hayvanlarìn giriû ve barìnmasìnìn önlenmesine
dikkat edilmelidir.

Yerleûim birimleri (üretim, depo, tuvalet, mutfak,
soyunma odalarì..vb.) günlük ve haftalìk kontrollerle
olasì bulaûmaya karûì korunmalìdìr.

Binalar, saølam ve dayanìklì inûa edilmeli, dìû
etkenlere karûì korunmalì (çatì, binanìn dìû cephe
izolasyonu vb.) gìdalara herhangi bir kimyasal,
fiziksel ya da biyolojik tehlike oluûturmamalìdìr.

Ürün güvenliøini saølamak için bal ile temas eden
tüm alet, ekipman ve yeniden kullanìlabilir kaplar
paslanmaz çelik..vb. kolay ve iyi temizlenebilir, toksik
olmayan, korozyona neden olmayan, dayanìklì,
dezenfekte edilebilir, pürüzsüz ve kalìntì bìrakmayan
malzemeden yapìlmìû olmalìdìr.

EK3. Örnek
Temizlik Kontrol
Formu

Üretim alanì direkt dìûarìya açìk olmamalìdìr. Ürüne
dìûarìdan herhangi bir bulaûma olmasì önlenmelidir.
Üretim ve depo alanlarìnda duvar kenarlarì kìrìlmayì
önleyecek ûekilde yuvarlatìlmìû veya koruyucu bir
malzeme ile kaplanmìû olmalìdìr.
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Paslanmaz
metal koruyucu
önerilir.
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5.1.3. Aydìnlatma ve havalandìrma
Ön gereksinimler

ùleri uygulama
tavsiyeleri

Çalìûma ortamìnda yeterli ìûìklandìrma
yapìlmalìdìr (gün ìûìøì). Lambalar,
kìrìlma durumunda cam parçacìklarìnìn
düûmesini önleyecek ûekilde muhafazalì
olmalìdìr.
Ortama dìûardan toz vb. kirleticilerin
girmesine karûì uygun bir havalandìrma
tesisatì bulunmalìdìr. Havalandìrma
sistemi üretim ve depo ortamìnda oluûan
ìsì, nem ve buharì da dìûarìya atacak
ûekilde tasarlanmalìdìr.

Mikrobiyolojik açìdan
duyarlì alanlarda
pozitif hava basìncì
oluûturulmalìdìr.
Havalandìrma kanallarìnda
sìk ve sìkì koruma olmalì ya
da filtre bulundurulmalìdìr.
Havalandìrma
kanallarì paslanmayan
malzemeyle korunmalìdìr.
Havalandìrma kirli havanìn
karìûmasìnì önleyecek
ûekilde olmalìdìr.

5.3. Su tedariki
Ön gereksinimler
Kuruluûta, gerektiøinde kullanìlmak
üzere, bulaûmalara karûì korunmuû, su
depolama ve daøìtìm tesisleri/tesisatì
bulunmalìdìr.
Üretimde kullanìlan su, Saølìk Bakanlìøì
tarafìndan yayìnlanan únsani Tüketim
Amaçlì Sular Hakkìnda Yönetmelik’te
belirtilen içme suyu kriterlerine uygun
olmalìdìr. Suyun sürekli ve yeterli olmasì
saølanmalìdìr.

Su ìsìtma ve depolama iûlemi
yapìlìyorsa suyun basìnç
ve sìcaklìøìnìn kontrolü için
uygun tesisat bulunmalìdìr.

Bal paketleme tesislerinde, balla temas
eden yüzeylerin temizliøi için, içme suyu
kalitesi kontrol programì bulunmalìdìr.
Bu amaçla kullanìlan su 3 veya 6
aylìk dönemlerde kimyasal, fiziksel ve
mikrobiyolojik testlere tabi tutularak
kontrol edilmelidir.

Suyun kalitesi tesis
laboratuvarìnda veya resmi
laboratuvarlarda haftalìk
ve aylìk kontrollere tabi
tutulabilir. Su kalitesi, su
kaynaøì ile fabrikadaki çeûitli
kullanìm yerlerinden alìnacak
numunelerle mikrobiyolojik,
fiziksel ve kimyasal açìdan
deøerlendirilerek kayìt altìna
alìnabilir. ùebeke suyunda
senede bir kez aøìr metal
analizi yapìlmalì ya da bir
su analiz laboratuvarìna
yaptìrìlmalìdìr.

ùebeke suyu yerine artezyen vb. su
kullanìlìyorsa uygun arìtma sistemi
olmalìdìr. Klorlama iûletmede yapìlìyorsa
toplam serbest klor miktarì kontrol
altìnda tutulmalìdìr. Su temizleme
iûlemlerinde kullanìlan kimyasallar,
ilgili mevzuata ve gìda iûletmelerinde
kullanìma uygun olmalìdìr.

Klor deriûimi uygunsuzluøunu
gösterebilecek ûekilde
tasarlanmìû, doøru klor
miktarìnìn otomatik
eklenmesini saølayacak
ölçüm cihazì bulunmalìdìr.
Toplam serbest klor miktarì
sìklìkla test edilmelidir ya
da bu test otomatik olarak
üzerinde kayìt edici ile alarm
bulunan cihaz tarafìndan
yapìlmalìdìr.

5.2. Çalìûma ortamì ve sosyal tesisler de dahil
olmak üzere tesislerin yerleûimi
Ön gereksinimler

ùleri uygulama tavsiyeleri

úûletme üretim, depo, depolarda
hammadde (bal), yardìmcì malzemeler
(ambalaj malzemeleri, kapak, koli, vb.)
sevkìyat, idari birimler ve sosyal alanlar
(tuvalet, soyunma odalarì, yemekhane
gibi) birbirinden ayrì olmalìdìr.

Balla ilgili kimyasal ve kalìntì
analizlerinin yapìlabilmesi
için laboratuvar bulunmasì
tavsiye edilir. Laboratuvarlar
üretim bölümlerine
doørudan açìlmamalìdìr.
Hammadde, yardìmcì
malzeme ve mamul madde
deposu olmak üzere
birbirinden ayrì üç depo
bulunmasì önerilir.

ùleri uygulama tavsiyeleri

Kullanìm suyunda herhangi bir
uygunsuzluk tespit edildiøinde yapìlacak
düzeltici faaliyetler belirlenmelidir.

Tuvaletler gìda üretim alanlarìna
doørudan açìlmamalìdìr. Tuvaletlerde
hijyenik kullanìm ile ilgili talimatlar
asìlmalìdìr. Tuvaletlerde sìvì el
sabunu, kâøìt havlu, çöp kutusu ve el
dezenfektanì bulundurulmalìdìr. Çìkìûìnda
dezenfektanlì paspas bulundurulmalìdìr.
Personel için soyunma, dinlenme odalarì
bulunmalì ve üretimden ayrì olmalìdìr. Bu
alanlarda hijyenik kurallarì hatìrlatìcì uyarì
levhalarì bulunmalìdìr. El yìkama talimatì
asìlmalìdìr.
Gerekli görülen yerlere el yìkama
musluklarìnìn bulunduøu lavabolar
takìlmalìdìr. Lavabolarìn atìk
borularì kapalì olarak atìk sistemine
baølanmalìdìr. Bu ünitelerde kâøìt havlu
ve çöp kutularì bulunmalìdìr.

Elle kumanda edilmeyen,
fotoselli, ayak pedallì..vb.
musluklar ve çöp kutularì
kullanìlabilir.

úûyerinde uygun nitelik ve yeterlilikte ilk
yardìm malzemesi bulundurulmalìdìr.
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5.4. Atìklarìn uzaklaûtìrìlmasì
Ön gereksinimler

ùleri uygulama tavsiyeleri

Gìda atìøì ve diøer atìklar,
biriktirilmeden gìdanìn bulunduøu
ortamdan uzaklaûtìrìlmalìdìr.

5.6.1. Girdi-tedarikçi kontrolü
Ön gereksinimler

úûyerine ait kapalì sìvì atìk sistemi
korozyondan etkilenmeyen, temizlik
ve bakìmlarì kolayca yapìlabilecek
ûekilde düzenlenmeli, koku kapaklì
ve sìvì atìk miktarìnì kaldìrabilecek
biçimde olmalìdìr.

Ham ballardan numune alìnìrken
ya da ham balìn dolumu sìrasìnda
ambalajlarìnìn dìû yüzeyinin temiz
olmasìna ve balla temas etmemesine
dikkat edilmelidir.
Yeterli sayì ve büyüklükte, aøìzlarì
kapalì ve sìzdìrmaz, gerektiøinde
pedallì, madeni veya plastik
çöp kovalarì ve bunlarìn içinde
çöp torbalarì bulundurulmalìdìr.
Kullanìlan çöp kovalarì kolay
temizlenmeye ve gerektiøinde
dezenfeksiyona uygun olmalìdìr.

Atìk malzeme kaplarì, sìzdìrmaz ve
kolayca ayìrt edilebilir ûekilde etiketli
olmalìdìr.

5.5. Alet ve ekipmanìn uygunluøu, temizlik ve
bakìmì
Minimum gereksinimler

Tedarikçiler tetkikleri, tabi
tutulmalì ve bir tedarikçi
deøerlendirme sistemi
olmalìdìr. Tedarikçi
tetkikleri soru listesiyle
veya yerinde tetkik
yaparak gerçekleûtirilebilir.
Tedarikçiden analiz belgesi
talep edilebilir.

5.6.2 Depolama
Hammadde, mamul madde ve yardìmcì
maddeler, alet ve ekipman, bal ile temas
eden madde ve malzeme ile temizlik
madde ve malzemelerinin muhafaza
edildiøi yerler birbirinden ayrì olmalìdìr.
Ürünler bulaûmanìn ve bozulmanìn
önleneceøi koûullarda ayrì ve palet
yüksekliøinde zeminle ve duvarla temas
etmeyecek ûekilde depolanmalìdìr.

Bal için kullanìlan ekipman ve
cihazlar sadece bal için kullanìlmalì
ve etiketli olmalìdìr.

Basìnç sìcaklìk ve akìû kaydetme
cihazlarì olmalìdìr

Balìn güvenliøi üzerine etkisi olan
tüm ölçüm aletleri minimum yìlda
bir kez kalibre edilmeli ve kayìtlarì
saklanmalìdìr. Eøer laboratuvar
mevcutsa buradaki ölçüm cihazlarì da
kalibrasyon programìna alìnmalìdìr.
(EK. 4. Kalibrasyon Takip Formu)

Yazìlì bir koruyucu bakìm/
kalibrasyon programì uygulamada
olmalìdìr. Programda ekipman
ve aletler, koruyucu bakìm
talimatlarì birlikte listelenmelidir.
Programda ekipmanìn bakìmlarì/
kalibrasyonlarì, sìklìøì ve deøiûmesi
gereken parçalarìn isimleri,
sorumlusu, izleme yöntemi, izlemedoørulama aktiviteleri, uygun
düzeltici faaliyetler ve kayìt alma
faaliyetleri tanìmlanmalìdìr.
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Balìn temas ettiøi ambalajlar, gìda
mevzuatìnda yer alan; Gìda Maddeleri
úle Temas Eden Ambalaj Malzemeleri
ile ilgili mevzuata uygun malzemelerden
yapìlmìû olmalìdìr. Her malzemenin
üretim izni bulunmalìdìr.

Ön gereksinimler

Ekipman ve aletler bala herhangi
bir bulaûmayì önleyecek ûekilde
kurulmalìdìr. Cihaz içinde
ve çevresinde yeterli boûluk
bulunmalìdìr. Cihaz, temizleme,
sanitasyon, bakìm ve inceleme
için uygun olmalìdìr. Gerektiøinde
parçalara ayrìlabilmelidir.

Bakìm sìrasìnda üretim yapìlmamalì,
ortamda ürün bulundurulmamalìdìr.

Ham bal kabulü, üretim bölgesinden ayrì
bir yerde yapìlmalìdìr.

ùleri uygulama tavsiyeleri

Balla temas eden yüzeyler, emici
olmayan, toksik olmayan, pürüzsüz,
baldan etkilenmeyen ve sürekli
temizleme ve sanitasyona dayanìklì
olmalìdìr.

Cihazlar ve ekipmanlar düzenli olarak
bakìma tabi tutulmalì ve kayìtlarì
saklanmalìdìr.

ùleri uygulama tavsiyeleri

Ham bal kabul yerlerinde balìn
tozlanmasìnì ve bulaûmayì engelleyecek
koruma tedbirleri alìnmalìdìr.

Katì atìklarìn iûyerinden
uzaklaûtìrìlìncaya kadar toplanacaøì,
uygun ûekilde yapìlmìû, yìkama ve
dezenfeksiyona uygun, kapalì bir katì
atìk depolama yeri olmalìdìr.
Katì atìk depolama ve naklinde
kullanìlan malzeme, alet ve ekipman
tek kullanìmlìk veya kolayca
yìkanabilir olmalì, imalathanede diøer
iûlerde kullanìlmamalìdìr.

5.6. Satìn alìnan ürünlerin, destek hizmetlerinin,
atìklarìn ve ürünlerle ilgili faaliyetlerin yönetimi

úade ürünler veya ûüpheli ürünler,
görülebilir bir ûekilde etiketlenmeli, ayrì
veya özel bir alanda, tutulmalìdìr (Ek6Uygun olmayan ürün formu).
Ambalaj malzemeleri, bulaûma
riskine maruz kalmayacak biçimde
depolanmalìdìr. Toza karûì ambalajlar
kapalì tutulmalìdìrlar.

ùleri uygulama tavsiyeleri
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5.7.3. Gìdalarìn ambalajlanmasì ve paketlenmesi

5.6.3. Taûìma
Minimum gereksinimler

ùleri uygulama tavsiyeleri

Ön gereksinimler

Ürünler araçlarla hijyenik koûullarda
taûìnmalìdìr. Zararlì varlìøì, görsel kirlilik,
ürünlerin hasarlì olup olmadìøì kontrol
edilmelidir.

Ürünün streçlerinin/
kolilerinin parçalanmamasì
için taûìma iûlemleri
forkliftlerle/transpalentlerle
eøitimli kiûiler tarafìndan
uygun ûekilde yapìlmalìdìr.

Ambalajlamada kullanìlacak madde
ve malzemelerde bulaûma kaynaøì
olmamalì, bunlar bulaûma riskine maruz
kalmayacak ûekilde depolanmalì ve
kullanìlacaøì zamana kadar (üretimde)
koruyucu ambalajlarì açìlmamalìdìr.

Araç ve/veya konteynìrlar gìda
haricinde baûka bir ûeyin taûìnmasìnda
kullanìlmalarì durumunda, bulaûmayì
önlemek için yüklemeler arasìnda iyice
temizlenmeli ve gerektiøinde dezenfekte
edilmelidir.

Araç taûeronlarìndan
ürünün taûìnmasì sìrasìnda
istenen hijyenik koûullarì
saølayacaklarìna dair taahhüt
alìnmalìdìr.

Ambalajlama ve paketleme iûlemleri
ürüne bulaûmayì önleyecek ûekilde
yürütülmelidir. Ambalaj içerisinde
yabancì madde olmamasìna dikkat
edilmeli ve kìrìlmaya karûì önlem
alìnmalìdìr.

Depoda ya da piyasaya gönderilirken
üründe, kìrìlma/sìzìntì gözlenmesi
durumunda ürüne dìûarìdan herhangi bir
bulaûma olmasì riskine karûì kìrìlmalì/
imha edilmeli, sìzìntì durumuna göre bu
ürünler diøer ürünlerden ayrì bir yerde
tutulmalìdìr.

ùleri uygulama tavsiyeleri

Ambalajlama ve paketleme malzemeleri,
bu iûlemlerin yapìlacaøì oda veya
alanlara hijyen kurallarìna uygun olarak
getirilmelidir.
Girdi kontrolü madde 5.6.1.’de
belirtildiøi gibi yapìlmìû olmalìdìr.

5.7. Çapraz bulaûmanìn önlenmesi
5.7.1. Personel saølìk kontrolü
Minimum gereksinimler

ùleri uygulama tavsiyeleri

Üretimde çalìûacak personel saølìk
raporu almadan çalìûtìrìlamaz.
Üretimde çalìûanlarìn periyodik saølìk
kontrolleri, ilgili mevzuata (Saølìk
Bakanlìøì Temel Saølìk Hizmetleri
Genel Müdürlüøü’nün 2005/9 sayìlì
genelgesine) göre yapìlarak saølìk
karnelerine iûlenmelidir.

5.7.2. Ziyaretçi kontrolü
Ön gereksinimler

ùleri uygulama tavsiyeleri

Üretim alanìnda, ziyaretçilerin neden
olacaøì bulaûmayì önleyici tedbirlerin
alìnmasì gerekir. Bu amaçla ziyaretçilere
verilmek üzere önlük, galoû ve bone
bulundurulmalìdìr.
Ziyaretçilerin, çalìûanlar için konulan
tüm kurallara uymasì saølanmalìdìr.
Ziyaretçilere son bir hafta içerisinde
bulaûìcì hastalìk geçirip geçirmediøi
sorulmalì ve kayìt altìna alìnmalìdìr.
úûletme, sistemde bakìm iûlemleri
sìrasìnda ürün güvenliøi için oluûturacaøì
tehlikeleri ve yasal gereklilikleri
düûünerek gerekli tedbirleri almalìdìr.
úûyerinde bakìm iûlemleri için
çalìûanlarìn hijyen kurallarìna uymalarì
gerekmektedir.

úekil 7: Üretim alanìna girmeden önce ve tuvalet sonrasìnda eller
ûekildeki gibi yìkanmalìdìr.
Ziyaretçi kayìtlarì (giriû/
çìkìûlarì) tutulmalìdìr.
Ziyaretçi saølìk kontrol formu
doldurtulabilir.
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5.8. Temizlik ve dezenfeksiyon koûullarì
Ön gereksinimler

ùleri uygulama tavsiyeleri

Gìda iûletmecisi/sorumlu yöneticisi
tarafìndan hijyen kontrol programlarì
yapìlmalì, yapìlan temizlik ve
dezenfeksiyon iûlemleri ilgili formlara
kaydedilmelidir. Temizlik programì
yazìlì olarak herkesin görebileceøi bir
yere asìlmalìdìr.

EK-8’de örnek temizlik planì
verilmiûtir.

Kimyasallarìn zemin, duvar,
Kritik alanlar, malzeme, alet ve
pencerelerde anti bakteriyel
ekipmanìn temizlik ve dezenfeksiyon
etkinliøi test edilebilir.
ûekli ve sìklìøì önceden talimatlarla
belirlenmelidir. Hazìrlanmìû temizlik
programìna göre üretim, ambalajlama,
depo alanlarìndaki zemin, malzeme,
alet ve ekipman ile duvarlar iyice
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
úûletmede, gìda iûletmelerinde
kullanìmìna izin verilmiû uygun
deterjan, kimyasal ve/veya
dezenfektanlar kullanìlmalìdìr. Saølìk
Bakanlìøìndan onaylì kimyasallar
kullanìlmalìdìr. Kullanìlan temizlik
materyalleri kullanìldìøì yere göre
tanìmlanmalìdìr.

Uygun ekipmanda CIP (Cleaning
in place- yerinde temizlik) sistemi
kullanìlmalìdìr. CIP için kimyasal
kullanìlmasì gerekli ise, kimyasalìn
yüzeyde kalìntì bìrakmayan
özellikte, gìda iûletmelerinde
kullanìmì Saølìk Bakanlìøìnca
onaylanmìû olmasìna dikkat
edilmelidir. Kalìntìnìn yüzeyde
kimyasal bìrakmadìøì ve
durulamanìn etkinliøi, analizlerle
doørulanmalìdìr.

Bala temizleyici kimyasal madde
bulaûmamasì için bal ile temas
eden yüzeylerin temizlik ve
dezenfeksiyonunda su kullanìlmalìdìr.
Bu amaçla bal kalìntìlarì ìlìk su
(yaklaûìk 40ºC) ile temizlendikten
sonra, en az 75 ºC’de sìcak su veya
buhar ile dezenfekte edilmelidir. Sìcak
suyun her noktaya temas etmesi
saølanmalìdìr.

Hijyen programìnìn etkinliøi
kontrol edilmeli ve gerektiøinde
temizlik uygulamalarì
geliûtirilmelidir. Mikrobiyolojik
kontrol için hava ve yüzeylerde
küf, maya, toplam aerobik
bakteri sayìmì ve personel
elinden Koliform (E.coli v.b), ve
toplam aerobik bakteri kontrolü
yapìlabilir.

úûletmede temizlik programì
oluûturulmalì, uygulanmalì,
izlenmeli, kontrol edilmeli ve kayìtlarì
korunmalìdìr.

Temizlik ürünlerinin güvenli
kullanìmì için kurallar
oluûturulmalì ve ilgililer bu konuda
eøitilmelidir.
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Ön gereksinimler

ùleri uygulama tavsiyeleri

Zararlì mücadelesi Saølìk Bakanlìøì’ndan
onaylì ilaç firmalarì tarafìndan veya bu
konuda eøitim almìû uzman sertifikalì
kiûilerce yapìlmalìdìr. Zararlìlarla
mücadele için sürekli ve yeterli bir
program olmalìdìr. Program etkin ve
güvenli olmalìdìr. Zararlìlarla mücadele
ilaçlarì veya saølìøì tehlikeye sokabilecek
diøer maddeler, üzerlerinde toksik
etkileri ve kullanìmlarì açìsìndan uyarìlar
bulunan uygun etiketler taûìmalì, sadece
bu amaç için kullanìlan kilitlenebilir
odalar veya dolaplarda saklanmalìdìr.
Bunlar, bu konuda eøitilmiû personel
tarafìndan nakledilmeli ve kullanìlmalìdìr.
(Ek7. Yìllìk úlaçlama Takip Formu)

Yazìlì bir zararlì kontrol
talimatì bulunmalìdìr.
Programda;
Varsa kontrolü yapan ûirketin
ismi ve iûletmenin zararlì
kontrolüyle ilgili kiûi ya da
zararlì kontrolü programìndan
sorumlu kiûisi, kullanìlan
kimyasallarìn listesi, ürün
güvenlik bilgi formlarì ve
uygulama yöntemi, tuzaklarìn
haritasì, denetim sìklìøì,
programìn etkililiøinin
doørulanmasì için zararlì
taramasì ve kontrolünün tipi
ve sìklìøì belirtilmelidir.

Kapì ve pencerelere veya iûyerinin
iç kìsìmlarìna yapìlacak uygun
donanìmlarla, zararlìlarìn giriûini
engelleyecek önlemler alìnmalìdìr.

Üretim alanlarìna giriû çìkìûlarda,
ayakkabì kaynaklì bulaûma
önlenmelidir. Üretim giriûlerinde,
içinde dezenfektan bulunan havuz
veya paspas bulunmalìdìr.

Temizleme ve sanitasyon ekipmanì,
amacìna uygun olarak tasarlanmìû
olmalì ve doøru bir ûekilde
kullanìlmalìdìr.

5.9. Zararlìlarla mücadele

Kimyasallar etiket bilgilerine veya
kulanìm kìlavuzuna göre kullanìlmalìdìr.
Kimyasal ilaç uygulamalarì, yasal
sìnìr deøerleri aûìlmayacak ûekilde
gerçekleûtirilmelidir.

úûyeri personelinden en az bir kiûi
iûletme temizliøinden sorumlu olarak
görevlendirilmelidir.

Temizlik ve sanitasyon sìrasìnda bal ya
da ambalaj malzemelerine herhangi
bir bulaûma olmasì önlenmelidir.

úekil 9: Üretim alanìna giriûte uyarìcì yazìlar asìlmalìdìr. Kritik
noktalarìn temizlik planlarì ilgili yerde asìlì olmalìdìr.

Zararlì kontrol programìnìn etkinliøi
izlenmeli ve kayìtlarì saklanmalìdìr.

úekil 10: Zararlìlarla mücadele için tüm dìûa açìlìr pencelerde
sineklik bulunmalì ve gerekli yerlere zararlì öldürücüler asìlmalìdìr.

5. BÖLÜM: ÖN GEREKSàNàMLER VE àLERà UYGUL AMA TAVSàYELERà

5.10. Personel hijyeni

5.12 ùzlenebilirlik

Ön gereksinimler

ùleri uygulama
tavsiyeleri

Üretim alanìnda çalìûan personelin, kiûisel
temizliøine yüksek derecede özen göstermesi
gerekir. Tìrnaklar kìsa kesilmiû olmalì,
eller sürekli temiz tutulmalì, açìkta yara
olmamalìdìr.
Çalìûìrken baûlìk, maske, bone, eldiven ve
ayak giysileri gibi uygun koruyucu giysiler
giyilmelidir. Bu giysiler kolay temizlenebilir
olmalì ve temiz tutulmalìdìr.
Üretim alanìnda herhangi bir ûey yemek,
tütün kullanmak, sakìz çiønemek, tükürmek
ve gìdalara doøru hapûìrmak, öksürmek gibi
davranìûlarìn yapìlmamasì gerekir. Kiûisel
eûyalar ve giysiler gìdalarìn iûlendiøi alanlarda
bulundurulmamalì, üretim alanìnda hiçbir takì
takìlmamalìdìr. Ayrìca bunlarla ilgili uyarìcì
levhalar bulundurulmalìdìr.
Gìdalarla taûìnma ihtimali olan bir hastalìøa
yakalanmìû veya yara, deri enfeksiyonlarì
ve ishal gibi hastalìøì olan kiûilerin, gìdalarì
iûlemesine veya gìdalarìn iûlendiøi alana
girmesine izin verilmez.
Personel eldiven kullanìyorsa, eldiven temiz
tutulmalìdìr.
Bal ile temasì olma ihtimali bulunan personel,
hastalìøìnì veya belirtilerini ve mümkünse
sebeplerini iûyeri sahibine bildirmek
zorundadìr.
Çalìûan personelin, istihdam edildiøi birime
ve görevin niteliøine uygun iû giysisi giymesi
ve kiûisel temizliøine özen göstermesi
saølanmalìdìr. Bu konuda uyarìcì yazìlar
asìlmalì, gerekli eøitimler verilmelidir.

Personelin kiûisel hijyeni
düzenli olarak kontrol
edilip kayìt altìna alìnabilir
(Ek 5-Personel Temizlik
Kontrol Formu) .

Personel saølìk kontrol
formu ve mavi yara bandì
gibi uygulamalarla saølìk
sorunu olan personel takip
edilip, kayìt altìna alìnabilir.

Ön gereksinimler

ùleri uygulama
tavsiyeleri

Gìda maddesinde öngörülen veya ortaya
çìkmasì beklenen herhangi bir maddenin
tespit edilmesi için hammadde temini,
üretim, iûleme, depolama, daøìtìm, satìû ve
tüketim ile ilgili tüm aûamalarda izlenebilirlik
saølanmalìdìr. Tüm ürünler parti/seri numarasì
ve dolum tarihi ile takip edilmelidir. Son
üründen arìcìya kadar geri dönülebilmesi
için her aûamada düzenli kayìt tutulmalìdìr.
(Satìn alìnan her bal, arìcìsìna ve cinsine
göre numaralanìp sonraki tüm aûamalarda
bu numara ile takip edilebilir. Eøer son ürün
birkaç arìcìnìn balìnìn karìûìmìndan oluûuyorsa,
o ürünün hangi arìcìlarìn ballarìndan oluûtuøu
bilinmeli ve kayìt altìna alìnmalìdìr)
Gìda ile temasta bulunan madde ve
malzemenin temin edildiøi kaynak belirli
olmalìdìr. Ürünün daøìtìm ve satìûìnìn yapìldìøì
yerler belirli ve kayìtlì olmalìdìr.
Son üründe bir problem olduøunda ürünün
En az yìlda bir kez
piyasadan nasìl toplanacaøìna dair plan veya izlenebilirlik sistemi gözden
program olmalìdìr.
geçirilmeli, sistemin
çalìûtìøì doørulanmalì ve
kayìt altìna alìnmalìdìr.

úekil 11: Üretim alanìna girmeden önce takìlar çìkarìlmalìdìr.

5.11 Eøitim
Ön gereksinimler

ùleri uygulama
tavsiyeleri

Üretimin hijyen kurallarìna uygun biçimde
yapìlmasì ve kiûisel hijyen konusunda
personelin sürekli eøitim almasì saølanmalìdìr.
úûletmenin bir eøitim planì olmalì ve bu
planda yìl boyu yapìlmasì planlanan
eøitimlerin isimleri ve tarihleri belirtilmelidir.
Özelikle hijyen eøitimleri yìlda en az bir kez
tekrarlanmalì ve planda sìklìøì belirtilmelidir.
Eøitim verilmesinin saølanmasìndan iûyeri
yetkilisi sorumludur. Eøitim hizmeti ilgili
bakanlìklardan, dernek veya sivil toplum
örgütlerinden, üniversitelerden ve konusunda
uzman danìûmanlìk firmalarìndan da.. vb.
alìnabilir.

Temizlik maddelerinin
kullanìmì, iû güvenliøi,
zararlì kontrolü, gìda
güvenliøi, kalite vb.
konularda eøitimler
düzenlenerek personelin
toplam kalite bilinci
geliûtirilmelidir. Ek-10’da
örnek bir eøitim planì
verilmiûtir.

úekil 12: Üretim alanìna girmeden bone, galoû takìlmalì, önlük
giyilmelidir. Dìû alanda giyilen kìyafet ve ayakkabìlarla üretim alanìna
girilmemelidir.
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6. Bölüm: Ekler
Bu bölümde örnek bir akìû ûemasì ve bazì formlar verilmiûtir. Bal iûletmesinin bu form ve ûemalarì ihtiyaca göre
çoøaltmasì mümkündür.
Ek 1:
Örnek akìû ûemasì
Kabul

Ham Bal

Ambalaj Malzemeleri

Balìn Stoklanmasì

Ambalaj Malzemelerinin
Stoklanmasì

Harmanìn Hazìrlanmasì
Ambalajlarìn ùncelenmesi
Ön Isìtma
Filtrasyon
Ham Bal Kazanìna Dolum
HMF Kontrolü
Pastörizasyon
Filtrasyon
HMF Kontrolü
Dolum
Kapak Kapama
Kodlama
Etiketleme
Garanti Bandìnìn Takìlmasì
Paketleme
Kolileme
ùstifleme

26

Kavanozlarìn besleme
hattìna konmasì

Cam Sayìsì

Camlar

Kontrol Eden

º: Uygun X: Uygun Deøil

Yardìmcì Malzeme Deposu

Nakliye

Üretim

Hammadde Deposu

Laboratuvar

Mamul Depo

Ay

Yìl

Ek 2: Cam kontrol formu

1

2

3

4

............................
1

2

3

4

............................
1

2

3

4

............................

CAM KONTROL FORMU

2

Üretim úefi

1

3

4

............................
1

2

3

4

............................
1

2

3

4

............................

6. BÖLÜM: EKLER
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Ek 3: Tuvalet temizlik kontrol formu
Bay / Bayan
Tarih: ........../........../....................

TUVALET TEMùZLùK KONTROL FORMU

Gün Saat

Günlük

Haftalìk (Dezenfeksiyon)

Çöp
kovalarì
Sìvì
kontrolü Kâøìt
Sabun
Tuvalet ve
havlu
Kontrolü Temizliøi temizliøi kontrolü

Duvarlar Çöp
Kapìlar Kutularì

Camlar

Temizliøi Yapan
úmza

Kontrol Eden
úmza

Pazartesi

08:30
14:00
17:00

Salì

08:30
14:00
17:00

Çarûamba

08:30
14:00
17:00

Perûembe

08:30
14:00
17:00

Cuma

08:30
14:00
17:00
Açìklamalar

Onay

28

Açìklama

Dijital
Termometre

Su Banyosu

Hassas Terazi

Birim / Cihaz

Yìl

+

XX

PL

04

PL

Ocak

XX

PL

08

Mart

Bu ay içinde cihazìn
kalibrasyonu planlandì.

úubat

Ek 4: Kalibrasyon takip formu

XX

Mayìs

XX

+

Eylül

Ekim

PL Tarih Cihazìn kalibrasyonu
yapìldì

Haziran Temmuz Aøustos

PL Tarih Kalibrasyon günü
kesinleûti

Nisan

KALùBRASYON TAKùP FORMU

PL
-

Kasìm

ùlgilenen
Kiûi / Firma

Cihazìn kalibrasyonu yapìlmadì.
ùleri baûka bir aya planlandì.

Aralìk

6. BÖLÜM: EKLER
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Ek 5: Örnek personel temizlik takip formu
Tarih:

ùsim ve Soyadì

º: Uygun X: Uygun Deøil
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PERSONEL TEMùZLùK KONTROL FORMU
Saç

Sakal

El
Temizliøi

Tìrnak

Kìlìk
Kìyafet

Terlik /
Ayakkabì

Genel
Temizlik

Onay

6. BÖLÜM: EKLER

Ek 6: Örnek uygun olmayan ürün formu

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN FORMU
Tarih:

Vardiya:

Uygunsuz Olan Ürün Adì:
Uygunsuzluøun Açìklamasì: .......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Verilen Karar: .................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Uygunsuzluøu Tespit Eden:
..........................................................................................................................

Uygunsuzluk ùçin Verilen Karar:
..........................................................................................................................
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Ek 7: Zararlì ilaçlama takip formu

..................

ùlaçlama Tarihi
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ùlaçlamayì Yapan

YILI ùLAÇLAMA TAKùP FORMU
ùlaçlamayì Yapan - úmza

Açìklama

ùlaçlanan Alan

6. BÖLÜM: EKLER

Ek 8: Tuvalet temizlik planì

TUVALET TEMùZLùK PLANI
Temizlenecek Yüzey

Ne Zaman

Ne ùle

Kim

Kontrol

Zemin

Her gün

Temizleyici ve
dezenfektan katìlmìû
sìcak su ile yìkanìr.

Temizlik elemanì

ùdari iûler sorumlusu

Pencereler

Haftada bir kez

Uygun olan temizlik
malzemesi ile pencereler
silinir.

Temizlik elemanì

ùdari iûler sorumlusu

Kapìlar

Haftada iki kez

Uygun olan temizlik
malzemesi ile silinir,
suyla durulanìr.

Temizlik elemanì

ùdari iûler sorumlusu

Duvarlar

Haftada bir kez

Dezenfektanlì sìcak su
ile yìkanìr.

Temizlik elemanì

ùdari iûler sorumlusu

Her gün

Uygun olan temizlik
malzemesi ile ovulur,
durulanìr.
Çamaûìr suyu ile
dezenfekte edilir.

Temizlik elemanì

ùdari iûler sorumlusu

Sürekli kirlendikçe

Uygun olan temizlik
malzemesi ile ovulur,
durulanìr. Çamaûìr suyu
ile dezenfekte edilir.

Temizlik elemanì

ùdari iûler sorumlusu

Her gün kirlendikçe

Çöp kovalarì doldukça
boûaltìlìr, çöp poûeti
geçirilerek kullanìlìr.
Kovalar dezenfektanlì
sìcak su ile yìkanìr.

Temizlik elemanì

ùdari iûler sorumlusu

Tuvaletler

Lavabolar

Çöp kovalarì
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34

Eøitime Katìlacak
Bölüm / Personel

Üretim Personeli

Üretim Personeli

Üretim Personeli

Üretim Personeli

Personel Hijyeni-1

Personel Hijyeni-1

ùyi Üretim Teknikleri

Zararlì Kontrolü

Eøitim
Süresi
(Adam/gün)
Eøitmen / Kurum

Planlanan Tarih

Eøitim Planì

Gerçekleûen Tarih

...................................................................................................................................................

Eøitimin Konusu

2009 Yìlì

Ek 9: Eøitim planì örneøi

Açìklama
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6. BÖLÜM: EKLER

Ek 10: Örnek hijyen kontrol listeleri
ùûletmenin inûasì ve yerleûimi
ùûletme çevresi

Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

Fabrika kurulan bölge, havayì kirleten sanayi atìøì, kötü koku, sis, toz ve diøer bulaûanlardan uzak mì?
Tesise ait çevredeki yollar dìûarìdan tesisin içerisine çamur... vb. bulaûmasìnì önleyecek ûekilde
(beton, parke, taû, asfalt vb.) dizayn edilmiû mi?
Fabrikada kullanìlacak suyun kaynaøì (artezyen, ûebeke vb.), kanalizasyon sisteminden uzak ve
etkilenmeyecek ûekilde kurulmuû mu?
Çöp sahasì veya çöp konteynìrì üretim alanìndan uzakta mì? Çöpler kapalì bir ortamda mì?
Fabrika dìûìnda açìk alanda malzeme stoklamasì önleniyor mu?
Bina ve tesisler; kolay temizlenebilmesi, çevresel kirlilikler ile zararlì ve hayvanlarìn giriû ve
barìnmasìnìn önlenmesine göre çevresiyle beraber tasarlanmìû mì?
Binalar, saølam ve dayanìklì inûa edilmiû mi? Binalar, dìû etkenlere karûì korunmalì mì (çatì,
binanìn dìû cephe izolasyonu vb.); gìdalara herhangi bir kimyasal, fiziksel ya da mikrobiyolojik
tehlike oluûturma ihtimali var mì?
ùûletmenin taûìmasì gereken asgari teknik ve hijyenik ûartlar
ùûletmede, zemin, duvar, tavan, kapì ve pencereler temizlik ve dezenfeksiyona uygun, kolay
temizlenebilir ûekilde tasarlanmìû ve uygun malzemeden yapìlmìû mì?
Bina, tesisat, malzeme, alet ve ekipmanìn onarìm, boya, badana ve periyodik bakìmlarì
aksatìlmadan yapìlìyor mu?
Üretim ve depo alanlarìnda duvar kenarlarì, kìrìlmayì önleyecek ûekilde yuvarlatìlmìû veya koruyucu
bir malzeme ile kaplanmìû mì?
Ürün güvenliøini saølamak için bal ile temas eden tüm alet, ekipman ve yeniden kullanìlabilir
kaplar, paslanmaz çelik..vb. malzemeden yapìlmìû mì?
Üretim alanì direkt dìûarìya kapalì mì? Ürüne dìûarìdan herhangi bir bulaûma riski engellenmiû mi?
ùmalatta yer alan ekipman ve makineler iû akìûìna uygun olarak, temizlik ve bakìmìn kolaylìkla
yapìlacaøì ûekilde yerleûtirilmiû mi?
Yeterli sayìda etkin bir drenaj sistemine sahip tuvalet bulunuyor mu? Tuvaletler ve soyunma odalarì
üretim alanlarìna doørudan açìk mì?
ùûletmedeki tüm açìlabilir pencerelere tel (sineklik) takìlarak zararlì giriûi önlenmiû mi?
ùûletmenin taûìmasì gereken asgari teknik ve hijyenik ûartlar
Üretim ve depo alanlarìndaki tüm camlarìn, kìrìlmaya karûì film tabakasìyla kaplanarak, korunmasì
saølanmìû mì?
Üretim ve depo alanlarìndaki camlarìn listesi yapìlmìû mì; günlük olarak kontrol edilip, kìrìk, çatlak
camlarìn kayìtlarì tutuluyor mu?*
Tesiste tüm kapìlar kapalì tutuluyor mu?
Depo ve büyük giriû kapìlarìnda personel için ayrì geçiû kapìlarì bulunuyor mu?*
Dìûarìya açìlan tüm kapìlarìn altìndan zararlì giriûi, özel koruyucular ile engelleniyor mu?
Üretim alanì atìk suyun akìûìna uygun olarak eøimli yapìlmìû mì? Atìk su logar sistemine verilmiû mi?
Fabrikada atìk su ile temiz suyun hatlarì ayrì ûekilde çekilerek karìûmalarì önlenmiû mi?
Yerleûim birimleri (üretim, depo, tuvalet, mutfak, soyunma odalarì..vb.) günlük ve haftalìk
kontrollerle olasì bulaûmaya karûì korunuyor mu?
Aydìnlatma ve havalandìrma
Çalìûma ortamìnda yeterli ìûìklandìrma yapìlmìû mì? (gün ìûìøì).
Lambalar, kìrìlma durumunda cam parçacìklarìnìn düûmesini önleyecek ûekilde muhafaza edilmiû mi?
Ortama dìûardan toz vb. kirleticilerin girmesine karûì uygun bir havalandìrma tesisatì oluûturulmuû mu?
Havalandìrma sistemi, üretim ve depo ortamìnda oluûan ìsì, nem ve buharì da dìûarìya atacak
ûekilde tasarlanmìû mì?
Mikrobiyolojik açìdan duyarlì alanlarda pozitif hava basìncì oluûturulmuû mu?*
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Çalìûma ortamì ve sosyal tesisler de dâhil olmak üzere tesislerin yerleûimi
Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

ùûletmede üretim, depo, depolarda hammadde (bal), yardìmcì malzemeler (ambalaj
malzemeleri, kapak, koli, vb.) sevkìyat, idari birimler ve sosyal alan (tuvalet, soyunma
odalarì, yemekhane gibi) birbirinden ayrì ûekilde mi planlanmìû?
Tuvaletler gìda üretim alanlarìna doørudan açìlmayacak biçimde mi yerleûtirilmiû?
Tuvaletlerde hijyenik kullanìm ile ilgili talimatlar asìlmìû mì?
Tuvaletlerde sìvì el sabunu, kâøìt havlu, çöp kutusu ve el dezenfektanì bulunuyor mu?
Tuvalet çìkìûìnda dezenfektanlì paspas bulunuyor mu?
Personel için soyunma, dinlenme odalarì var mì? Bu yerler üretimden ayrì mì?
Personel için soyunma, dinlenme odalarìnda hijyenik kurallarì hatìrlatìcì uyarì levhalarì
ve el yìkama talimatì asìlì mì?

Su tedariki
Kuruluûta, gerektiøinde kullanìlmak üzere, bulaûmalara karûì korunmuû su depolama
ve daøìtìm tesisleri/tesisatì bulunuyor mu?
Üretimde kullanìlan su, yönetmelikte belirtilen içme suyu kriterlerine uygun mu?
Suyun sürekli ve yeterli olmasì saølanabiliyor mu?
ùûletmede kullanìlan suyun kalitesi periyodik olarak kontrol ediliyor mu?
úebeke suyu yerine artezyen vb. su kullanìlìyorsa uygun arìtma sistemi var mì?
Klorlama iûletmede yapìlìyorsa toplam serbest klor miktarì kontrol altìnda tutuluyor mu?
Su temizleme iûlemlerinde kullanìlan kimyasallar, ilgili mevzuata ve gìda
iûletmelerinde kullanìma uygun mu?

Atìklarìn uzaklaûtìrìlmasì
Gìda atìøì ve diøer atìklar, biriktirilmeden gìdanìn bulunduøu ortamdan uzaklaûtìrìlìyor mu?
ùûyerine ait kapalì sìvì atìk sistemi, korozyondan etkilenmeyecek, temizlik ve bakìmlarì
kolayca yapìlabilecek ûekilde düzenlenmiû mi?
Katì atìklarìn iûyerinden uzaklaûtìrìlìncaya kadar toplanacaøì, kapalì bir katì atìk
depolama yeri mevcut mu?
Katì atìk depolama ve naklinde kullanìlan malzeme, alet ve ekipman tek kullanìmlìk mì
veya kolayca yìkanabiliyor mu?
Katì atìk depolama ve naklinde kullanìlan malzemelerin imalathanede diøer iûlerde
kullanìlmasì engelleniyor mu?
Atìk malzeme kaplarì, sìzdìrmaz ve kolayca ayìrt edilebilir ûekilde etiketli mi?

Alet, ekipman uygunluøu, temizlik ve bakìmì
Bal ile temas eden yüzeyler, emici olmayan, toksik olmayan, pürüzsüz, baldan
etkilenmeyen ve sürekli temizleme ve sanitasyona dayanìklì özelliøe sahip mi?
Ekipman ve aletler bala bulaûmayì önleyecek ve çevresinde temizlik için gerekli alan
olacak ûekilde yerleûtirilmiû mi?
Bal için kullanìlan ekipman ve cihazlar sadece bal için mi kullanìlìyor?
Balìn güvenliøi üzerine etkisi olan tüm ölçüm aletleri düzenli kalibre edilip, kayìtlarì saklanìyor
mu?
Laboratuvar ölçüm cihazlarì da kalibrasyon programìna alìnmìû mì?
Cihazlar ve ekipman düzenli olarak bakìma tabi tutulup, kayìtlarì saklanìyor mu?
Yazìlì bakìm ve kalibrasyon programlarì var mì?*
Yapìlan tüm tamir ve bakìm çalìûmalarì kayìt altìna alìnìyor mu?*
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Satìn alìnan ürünlerin, destek hizmetlerinin, atìklarìn ve ürünlerle ilgili faaliyetlerin yönetimi
Girdi-Tedarikçi Kontrolü

Evet

Hayìr

Yorum

Evet

Hayìr

Yorum

Evet

Hayìr

Yorum

Evet

Hayìr

Yorum

Evet

Hayìr

Yorum

Ham bal kabul yerinin temizliøi uygun mu? Bala bulaûmalarì önlemek için gerekli önlemler alìnmìû mì?
Bal tenekeleri bulaûmayì önlemek için kullanìm öncesi temizleniyor mu?
Ham balìn kabulü, üretim bölgesinden ayrì bir yerde mi yapìlìyor?
Balìn temas ettiøi ambalajlar, gìda mevzuatìnda yer alan, ilgili mevzuatlara uygun malzemelerden yapìlmìû
mì?
Bal ve balìn temas ettiøi ambalajlarìn uygunluøu gerekli kontrollerle ve belgelerle saølanìyor mu?
Tedarikçiler, soru listesiyle veya yerinde tetkik yapìlarak tetkik ediliyor mu?*

Depolama
Hammadde, mamul madde ve yardìmcì maddeler, alet ve ekipman, bal ile temas eden madde ve
malzeme ile temizlik madde ve malzemelerinin muhafaza edildiøi yerler birbirinden ayrì mì?
Ürünler; bulaûmanìn ve bozulmanìn önleneceøi koûullarda ayrì ve palet yüksekliøinde, zeminle ve duvarla
temas etmeyecek ûekilde depolanmìû mì?
ùade ürünler veya ûüpheli ürünler, görülebilir bir ûekilde etiketleniyor ve özel bir alanda tutuluyor mu?
Ambalaj malzemeleri, bulaûma riskine maruz kalmayacak biçimde depolanìyor mu?
Toza karûì, ambalajlar kapalì tutuluyor mu?

Taûìma
Transfer araçlarìnìn temizliøi uygun mu? Araçlara ürünler yüklenmeden önce araç temizlik kontrolleri
yapìlìyor mu?
Araçlarìn temizliøi yapìlìyor mu? Kayìtlarì tutuluyor mu?
Araç taûeronlarìndan ürünün taûìnmasì sìrasìnda hijyenik koûullarì saølayacaøìna dair taahhüt alìnìyor
mu?*
Araç ve/veya konteynìrlar, gìdalardan baûka bir ûeyin taûìnmasìnda kullanìlmalarì durumunda, bulaûmayì
önlemek için yüklemeler arasìnda çapraz bulaûmayì engelleyecek biçimde temizleniyor ve gerektiøinde
dezenfekte ediliyor mu?
Depoda ya da piyasaya gönderilirken, üründe kìrìlma gözlenmesi durumunda, ürün imha ediliyor mu?
Sìzìntì gözlenmesi durumunda ürüne dìûarìdan herhangi bir bulaûma olmasì riskine karûì, imha ediliyor
mu? Sìzìntì durumunda diøer ürünlerden ayrìlìyor mu?

Çapraz bulaûmanìn önlenmesi
Personel saølìk kontrolü
Üretimde çalìûacak personelin saølìk raporu almasì zorunlu tutuluyor mu?
Üretimde çalìûanlarìn periyodik saølìk kontrolleri, ilgili mevzuata göre yapìlarak saølìk karnelerine
iûleniyor mu?

Ziyaretçi kontrolü
Üretim alanìnda, ziyaretçilerin neden olacaøì bulaûmayì önleyici tedbirler alìnìyor mu? Üretim alanìna
giriûte ziyaretçilere verilmek üzere önlük, galoû ve bone bulunduruluyor mu?
Ziyaretçilerin, çalìûanlar için konulan tüm kurallara uymasì saølanabiliyor mu?
Ziyaretçilere son bir hafta içerisinde bulaûìcì hastalìk geçirip geçirmediøi sorulup, kayìt altìna alìnìyor mu?
Bakìm iûlemleri sìrasìnda üründe yasal ve gìda güvenliøi açìsìndan oluûabilecek tehlikeler düûünülerek
gerekli tedbirler alìnìyor mu?
Bakìm sìrasìnda ortamdaki ürünler uzaklaûtìrìlìyor mu?
Bakìm sìrasìnda üretim durduruluyor mu?*
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Temizlik ve dezenfeksiyon koûullarì
Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr

Kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipmanìn temizlik ve dezenfeksiyon iûlemlerinin
belirtildiøi plan/talimatlar oluûturulmuû mu?
Temizlik planlarì/talimatlarì herkesin görebileceøi bir yere asìlmìû mì?
Temizlik ve dezenfeksiyon iûlemleri plan/talimatlara uygun olarak gerçekleûtiriliyor ve
kayìt altìna alìnìyor mu?
Kullanìlan ekipmanda CIP sistemi var mì? Düzenli olarak CIP yapìlabiliyor mu?*
CIP sonrasì temizlik kimyasalì kalìntì kontrolü yapìlìyor mu?*
Kimyasallarìn kullanìmì kontrollü olarak yapìlìyor mu? ùlgili kayìtlar tutuluyor mu?*
ùûletmede kullanìlan temizlik kimyasallarì gìda iûletmelerinde kullanìmìna izin verilmiû
uygun özellikte mi?
Kullanìlan temizlik materyalleri kullanìldìøì yere göre tanìmlanmìû mì?
Bal ile temas eden yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için su mu kullanìlìyor?
Dezenfeksiyon amacìyla kullanìlan suyun sìcaklìøì kontrol ediliyor mu?
Temizliøin etkinliøi mikrobiyolojik olarak kontrol ediliyor mu? Mikrobiyolojik kontrol
sonuçlarì uygun mu?*
ùûyeri personelinden en az bir kiûi iûletme temizliøinden sorumlu olarak
görevlendirilmiû mi?
Üretim alanlarìna giriû çìkìûlarda, ayakkabì kaynaklì bulaûma önlenmesi açìsìndan
üretim giriûlerinde, içinde dezenfektan bulunan havuz veya paspas bulunuyor mu?
Temizlik ve sanitasyon sìrasìnda bala ya da ambalaj malzemelerine herhangi bir
bulaûma olmasì önlenmiû mi?
Temizleme ve sanitasyon ekipmanì, amacìna uygun olarak tasarlanmìû mì ve doøru
bir ûekilde kullanìlìyor mu?

Zararlìlarla mücadele

Zararlìlarla mücadele programì uygulanìyor mu?
Tüm yemleme ve fiziksel önlem noktalarì için yerleûim planì oluûturulmuû ve sürekli
kontrol altìnda tutuluyor mu? Kullanìlan kapan, elektrikli sinek tutucu ve fiziksel
önlemler için düzenli temizlik ve bakìm faaliyetleri yürütülüyor mu?
Zararlìlarla mücadele ilaçlarì veya saølìøì tehlikeye sokabilecek diøer maddeler,
üzerlerinde toksik etkileri ve kullanìmlarì açìsìndan uyarìlar bulunan uygun etiketler
taûìyor mu?
Zararlì mücadele ilaçlarì kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanìyor mu?
Zararlì mücadele ilaçlarìnìn nakledilmesi ve kullanìlmasì bu konuda eøitilmiû personel
tarafìndan mì yapìlìyor?
Kimyasallar üretici firma kurallarìna göre kullanìlìyor mu?
Kapì ve pencerelere veya iûyerinin iç kìsìmlarìna yapìlacak uygun donanìmlarla
zararlìlarìn giriûini engelleyecek önlemler alìnmìû mì?
Zararlì kontrol programì kayìtlarì saklanìyor mu?
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Personel hijyeni
Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

Evet

Hayìr Yorum

Gìdalarìn üretildiøi alandaki personel, genel hijyen kurallarìna uyuyor mu? (Temiz
kìyafetler, tìrnaklar kìsa ojesiz, temiz eller vb.)
Personel, üretim alanìnda baûlìk/bone ve galoû/özel ayakkabì kullanìyor mu?
Personel, balìn temas ettiøi yüzeylere deøebileceøi yerlerde eldiven kullanìlìyor mu?
Üretim esnasìnda takìlar çìkarìlìyor mu?
Üretim alanìnda ve depolarda sigara içilmesi, yiyecek içecek tüketilmesi engelleniyor
mu?
Kiûisel eûya ve giysilerin, gìdalarìn iûlendiøi alanlarda bulundurulmasì engelleniyor mu?
Gìdalarla taûìnma ihtimali olan bir hastalìøa yakalanmìû veya yara, deri enfeksiyonlarì
ve ishal gibi hastalìøì olan kiûilerin, gìdalarì iûlemesine veya gìdalarìn iûlendiøi alana
girmesine ve çalìûmasìna izin veriliyor mu?
Bal ile temasì olma ihtimali bulunan personel, hastalìøìnì veya belirtilerini ve
mümkünse sebeplerini iûyeri sahibine bildiriyor mu?
Çalìûan personelin, istihdam edildiøi birime ve görevin niteliøine uygun iû giysisi
giymesi ve kiûisel temizliøine özen göstermesi saølanìyor mu?
Personelin hijyen kurallarìnì öørenmesi ve uymasì için uyarìcì yazìlar asìlìp, gerekli
eøitimler veriliyor mu?

Eøitim

Üretimin hijyen kurallarìna uygun biçimde yapìlmasì ve kiûisel hijyen konusunda
personele düzenli eøitim veriliyor mu?
ùûletmenin bir eøitim planì var mì? *

ùzlenebilirlik

Gìda maddesinde öngörülen veya ortaya çìkmasì beklenen herhangi bir maddenin
tespit edilmesi için; hammadde temini, üretim, iûleme, depolama, daøìtìm, satìû
ve tüketim ile ilgili tüm aûamalarda izlenebilirlik saølanabiliyor mu?
Tüm ürünler parti numarasì ve dolum tarihi ile takip ediliyor mu?
Son üründen arìcìya kadar geri dönülebilmesi için her aûamada düzenli kayìt
tutuluyor mu?
Gìda ile temasta bulunan madde ve malzemenin temin edildiøi kaynak belli mi?
Ürünün daøìtìm ve satìûìnìn yapìldìøì yerler belirli mi ve kayìtlarì tutuluyor mu?
Son üründe bir problem olduøunda ürünün piyasadan nasìl geri çaøìrìlacaøìna
dair plan veya program var mì?
ùzlenebilirlik sistemi, yìlda en az bir kez gözden geçiriliyor mu?
ùzlenebilirlik sisteminin çalìûtìøì doørulanìp, kayìt altìna alìnìyor mu?
* úleri uygulamalar kapsamìnda deøerlendirilecek parametreler.

39

BAL SEKTÖRÜ àÇàN àYà HàJYEN UYGUL AMAL ARI REHBERà

Ne tür yardìm alabilirsiniz?
úûletmeniz ile ilgili her türlü sorun ve soru için internette
Tarìm ve Köyiûleri Bakanlìøìnìn http://www.tarim.gov.
tr, http://www. kkgm.gov.tr adreslerinden, merkezde
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüøünden, bulunduøunuz
ilde bulunan Tarìm ve Köyiûleri Bakanlìøì Tarìm úl/úlçe
Müdürlüøünden yardìm talep edebilirsiniz.

Her türlü bilgi ve baûvuru için:
Tarìm ve Köyiûleri Bakanlìøì
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüøü
Akay Cad. No: 2 Bakanlìklar 06100 Ankara
Tel No: (0312) 417 41 76
Faks No: (0312) 419 83 25
Bal Paketleyicileri,
ùhracatçìlarì ve Sanayicileri Derneøi
Altunizade Mah. Kìsìklì Cad. Tekinak úû Merkezi
No: 1 Kat: 2 D: 7 Baølarbaûì/Üsküdar-ústanbul
Tel: (0216) 651 86 81-82 Faks: (0216) 651 86 83
E-posta: balder@balder.org.tr
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Teekkür

Kaynaklar:

Bu kitapçk, uzun süreli, yo€un ve titiz bir çalmann
ürünü.
Alannda uzman, yetkin kiilerden oluan bir çalma
grubunun özverili çabalaryla gerçekletirildi.
Kitapçk, böylelikle, sektörümüzdeki önemli bir ihtiyac
karlyor; eksikli€i gideriyor:
Bal paketleyen kurulularmzn daha sa€lkl, güvenli,
hijyen koullara uygun üretim için uymalar gereken
koullar belirliyor; gerekli teknik bilgileri ve standartlar
ayrntl biçimde ortaya koyuyor. Tüketiciye güvenle
tüketebilece€i ürünler sunulmasna katk sa€layacak
bilgiler içeriyor.
Balder olarak, gerçeklemesinden büyük memnuniyet
duydu€umuz bu çalmaya önayak olanlara, destek
verenlere ve eme€i geçenlere, sektörümüz adna teekkür
ederiz.
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