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1.

Bu Standart, "Ekmek ve Ekmek
isimlendirilir.

Çeşitleri Standardı" olaı·ak

BİRİNCİ KISIM

Tefsir

1/2020

2.

Bu Standartta metin başka türlü gerektirmedikçe;
"A", bu Standaıi kapsaınmda yer alaıı üıiinlerclen kontrole konu
olaıı bir tanesinin etiketinde belirtilen ağırlığını anlatır.
"Ambalajlama/Aınbalaj", ekmeğin üreticiden son tüketiciye
ulaştırılması aşamasında; taşınması, koruıınıası, saklanması ve
satışa sunulması için kullaııılan ve ekmeğin fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik yapısını konıyaıı malzemeyi anlatır. Bu standart
kapsammda yer alan gıdalarm aınbalajlaı·ı Tüketicilerin
Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen
Yasası'ıllll 96'ncı madclesiniıı(2)'nci fıkrasının (G), (H), (I), (J)
ve (K) beııtleriııde öngörülen tüzüklerde yer alan kurallara uygtın
olur.
"Buğday Unu", yabancı maddelerden (buğday unu dışındaki
böcek ve böcek parçalm-ı ile kalıntıları, hayvansal atık ve
kalıntıları, yabancı ot tolıuıııları gibi orgaııik maddeler ile taş,
kum, toprak ve metal gibi iııorgaııik maddeler) temizlenmiş ve
tavlmımış buğdayların tekniğiııe uygun olaı·ak öğütülmesiyle elde
edilen unları anlatır.
"Çavdarlı Ekmek", buğday umma en az % 30 orannıda çavdar
unu, çavdar kuması , çavdar kırığı, çavdar ezmesi veya bunların
karışımı ilave edilip tekniğiııe uygun olarak üretilen ekmek
çeşidini anlatır.
"Çeşni

Maddesi", seıt kabuklu meyveler, kuruhılınuş meyveler,
tohumlar, bal, pekmez, tahiıı, peynir altı suyu tozu, baharat,
kavrulınuş malt unu, çikolata, yuıııuıta, patates gibi yenilebifü
diğer ürünleri anlatır.
"Coğrafi İşaret", belirgin biı· niteliği, ünü veya diğer özellikleri
itibarıyla coğrafi kaynağının buhmduğıı bölge, coğrafi smırları
belirlenmiş özel yöre veya istisnai durumlarda ülke adı ile
özdeşleşmiş biı· üıiinü gösteren menşe adım ve mahreç işaı-etiııi
yağlı

anlatır.

"Diğer

Ekmek Çeşitleri", tost ekmeği, sandviç ekmeği, francola,
pidesi, pide isimleri ile satılan, bir veya biı-den fazla tahıl
unu, tahıl ezmesi, tahıl tanesi, tahıl kırması, tahıl iııniği, soya
Kıbrıs

1914
unu, baklagil unlan, kepek, bitkisel yağ, süt ve/veya süt üıünleri,
bitkisel lif veya diğer çeşni ınaddeleriııden bir veya birkaçınııı
ilave edilmesinden soma tekniğiııe uygun olarak üretilen ekmeği
anlatır.

"Ekmek", buğday uını11a ; su, tuz, maya (Sacclıaromyces
cerevisiae) gerektiğiııde şeker, enziınler, enzim kaynağı olarak
malt mm, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip
bu
karışımın
tekniğine
uygı.m
olarak
yoğrulması,
şekillendirilmesi, ferıneııtasyoııa bıralalması ve pişiı"ilınesi ile
yapılan üıüııü anlatır.

"Ekmek Çeşitleri ", ekmek taııımmda geçen bileşenlere ilave
olarak tahıl üıünlerini ve istenildiğinde çeşni maddeleıini de
içeren ve tekniğine uygı.m olarak üretilen ekmekleri anlatır.
"Ekşi", geleneksel veya endüstriyel yöntemlerle buğday veya
diğer tahıl unları kullanılarak lıazırlanınış ve doğal ekşi hamur
bakterileri ile fermente edilmiş toz veya sıvı fonnclaki üıiinü
anlatır.
"Ekşi Hamur Elanekleri", tahıl mılanna su, tuz, maya, geleneksel
veya endüstriyel yöntemlerle elde edilen ekşi veya ekşi hamur
ilavesiyle hazırlanan hamurun tekııiğiııe uygun olarak
yoğrulması, şekillendiıilmesi, fermantasyona bırakıhnası ve
pişirilmesi ile üı-etilen elanek ve ekınek çeşitleıini anlatır.
"Gıda Güve11ifüliği Kriteri", piyasada yer alan üıiinlere
uygı.1lanan ve bir üıiinün veya bir gıda paıtisiniıı kabul
edilebifüliğini taııımlayan kriteri anlatır.
"Karışık Tahıllı Ekmek", buğday unu, tanı buğday unu veya
bmılaım kaı·ışımına, her biriııden en az % 5 oraııında olınak
üzere; mısır, aı-pa , yulaf, çavdar, piı·inç, darı, tritikale unlan,
lamıalan, kırık taneleri veya ezmeleriı1den en az üçü ilave edilip
telaıiğiııe uyguıı olarak üretilen ekmek çeşidini anlatır.
"Kepek", gıda aınaçlı kullanılaıı buğday kepeği ve diğer tahıl
kepekleriııi anlatır.

"Kepekli Elanek", buğday ununa en az % 1O en fazla % 3O
oranıııda kepek ilave edilip tekniğiııe uygı.ııı olarak üretilen
elanek çeşidiııi anlatır.
"M" , nmmıııe ağırlığllll anlatu-.
"1-1ısırlı Elanek", buğday muma en az % 20 mısır unu ve/veya
ınısu- iımiği ilave edilip telaıiğiııe uygun olaı·ak üretilen elanek
çeşidiııi anlatır.

"Mihobiyolojik kriter", bir gıdanııı, biı· gıda paıtisiııin veya
işlemiıı
kabul edilebilirliğiııi belirlemede esas alman;
mihoorganizınalarııı vaı·lığının/yokluğmıun veya sayısıııın veya
bunların toksinlerinin ve metabolitleriııin miktarının kütle,
hacim, alan, paıti veya birim başına belirlendiği kıiteri anlatır.
"N", mııımııe büyüklüğünü anlatır.
"Numune", büyük bir paıtiden veya maddeden söz konusu paıti
veya maddenin belirli biı· özelliği lıakkıııda bilgi sağlamak ve
bnıılann üretiminin gerçekleştirildiği işlem hakkında alıııacak
kaı·ara esas teşkil etmek amacıyla farklı yöntemler kullaııılarak
seçilen bir veya birden fazla birimden oluşan seti aıılatır.

1915
"Paıti", ayııı koşullar

altmda belirli bir işlemden sağlanan ve
bir üretim periyodu içerisinde belirli bir yerde üretilen,
üıilıılerin bir gnıbunu veya setini aıılatır.
"Su", Çevre Yasası'nm 17. Madde (2.) fıkrasmın verdiği yetki ile
hazırlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Tüzüğünde yer alan
özelliklere uygun olan suları anlatır.
"Şeker", Tüketicilerin Konmmasına İlişkin Gıdalarm Resmi
Kontrolü ve Hijyen Yasası'nın 83 'üncü maddesinin kendisine
verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan Şeker Staııclardı'ııcla yer
alan kurallara uygun olur.
"Tahıl", buğday, arpa, mısıı-, pirinç, çavdar, elan, yulaf ve
tritikaleyi aıılatır .
"Taın Buğday Ekmeği" , tam buğday unundan tekniğine uygun
olarak üretilen ekmek çeşidini anlatır.
"Tam Buğday Unlu Ekmek", buğday ununa en az% 60 oranında
tam buğday unu ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen
ekmek çeşidini anlatır.
"Taın Buğday Unu", yabancı maddelerden (buğday unu
dışındaki böcek ve böcek paı·çaları ile kalmtıları, hayvansal atık
ve kalmtıları, yabancı ot tolımnları gibi organik maddeler ile taş ,
kum, toprak ve metal gibi inorganik maddeler) temizlenmiş
buğdayların, tavlanaı·ak veya tavlanınadan, buğday taııesinin
bütün anatomik kısımlarını içerecek şekilde telaıiğine uygun
olarak öğütülmesiyle elde edilen unu anlatır.
"Yabancı Madde" , bu standaıt kapsamında yer alan üıiinlerin
üretiminde kullanılmasına izin verilen maddeler ile lıaıııurun
yapışmasıııı engellemek aınacıyla kullanılan razmol, kepek ve
bitkisel yağ dışmda bulunmaması gereken her türlü maddeyi

tanımlı

18/2012

1/2020

anlatır.
"Yulaflı Ekmek", buğday muma en az %15 oranında yulaf unu,
yulaf kııınası, yulaf kırığı, yulaf ezmesi veya bunların kaı·ışıını
ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen ekıııek çeşidini
anlatır.

Amaç

3.

tüketime sunulaıı ekmek, ekmek çeşitleri,
ekmek çeşitleri ve ekşi lıannır ekmeklerinin tekniğine
uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve
pazarlaıınıasını sağlaınak üzere bu üıiiııleriıı özellikleriııi
belirlemektir.

Bu

Standardın aıııacı

diğer

Kapsam

4.

veya buğday umma diğer tahıl
ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer
ekmek çeşitleıi ile ekşi haımır ekmeklerin tanıınlaııınası, üıiin
özelliği , bileşimi veya yapısı içiıı temel gereksinimleri, ham
madde kalitesi ve üıiin kalitesi ile ilgili kuralları, asgari teknik ve
hijyen kriterleıi, kullaımı1111a izin verilen katkı maddeleri,
bulaşanların azami liınitleri, ambalajlaı11a kurallaı·ı, izlenebifülik
ile ilgili kuralları, nakliye ve depolama esaslan, özel etiketleme
kuralları, sımnııı ve reklam ile ilgili kuralları, ınııınme alına ve
analiz yöntemleri ile ilgili kuralları kapsar.

Bu Standart,

buğday uııuııdaıı

unları karıştırılarak yapılmış

1916
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Ekmek Üretiminde

5.

Unların Özellikleri

Ekmek ve Elanek

staııdaıt

kapsammda yer alan ekmeklerin üretiminde
unu ve/veya tam buğday unu
aşağıdaki fıhalarda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.
(1) Buğday unu yabancı tat ve kohı içermez.
(2) Un içerisinde yabancı madde buhuıınaz .
(J) Buğday uıılaı-ı kendine özgü renk ve göıiinüşte olur.
(4) Buğday unları ve gıda amaçlı buğday kepeğiııe ait kimyasal
özellikler bu Standarda ekli EK-I'e uygun olur.
(5) Tam buğday unu hariç olmak üzere buğday unlarının en az
% 98 ' i 212 nıihonluk elekten geçer.
(6) Buğday, çavdaı- veya arpadan lıazırlamnış enzim aktivitesi
ürünleri
malt
diğer
veya
unu
malt
yüksek
ile vital buğday gluteni tekııolojik amaçlarla buğday ununa
gerektiği kadar katılabilir.
(7) Net un ağırlığı %14,5 nem esasma göre hesaplanır.
(8) Özel amaçlı buğday unlarma baklagil unları tekııolojik
aınaçlarla gerektiği kadar katılabifü.

Bu

kt11lanılan

Kullanılan

6.

( 1)

Çeşitlerinin

ekıneldik buğday

Duyusal

bakımdan; ekınek:, ekınek çeşitleri, diğer

çeşitleri

ve

ekşi

hamur

ekmekleriııin dış

ekmek
ve iç özellikleri

aşağıdaki şekildediı·.

Özellikleri

(A)

kendiııe

iyi pişmiş ve kabarmış ,
kokuda ve kabuk rengi
homojen olur, basık ve yanık

bakıldığında

Dışındaıı

has

göıünüşte,

dağılımı olabildiğiııce

olmaz.
(B)

Kesildiği

zaman iç
mümkün

hamunıııısu, yapışkan

(2)

(3)

kısmı

süngeriııısi

olduğunca

yapıda,

olur,
ve kabuk-iç aynını olmaz,
, tuz, katkı
yabancı madde ve karışmaınış halele un_
maddeleri ile bunlarm topaklaı1 bulunmaz.
(C) Ekmek içi homojen, kendine has renk, tat ve koh."llda
olur, yabaııcı tat ve koku hissedilmez.
(Ç) Bu Standart kapsammda olup dondlmıhnuş lıaınur
farklı metotlarla üretilen
tekııolojisi ile veya
pişmemiş, yaı-ı pişmiş veya soğutulmuş , son pişinııe
işlemi henüz yapılnıaınış üıiinleriıı özellikleriııiıı, son
pişiıme işlemi taınamlandıktan sonra bu Standaıt
lıüh.ilınlerine uygun alınası gerekiı·.
Kimyasal bakımdan; ekıııek, ekmek çeşitleri ve diğer
ekınek çeşitleriııin kimyasal özellikleri bu staııdaı·da ekli
EK-II' de yer alan tabloya uygun olur.
Ekmeğin diğer özellikler aşağıda beliıtilnıiştiı·.
(A) Ekmek tanımına giren üıiin, değişik şek.il verilerek,
üzerinde çeşni maddesi kullanılarak üretilmesi
dunıımuıda, ekınek çeşidi ve diğer ekmek çeşitleri
olarak değerlendirilmez.
(B) Muhtelif ağırlıldarda üretilen ekıneklerin etiketinde
gözenekler

homojen

1917
(C)

Elan ek ve Ekmek

7.

(1)

Çeşitlerinde

Kullanımına İzin

Verilen Katkı
Maddeleri

(2)

1/2020

Ekmek ve Ekmek

8.

(1)

Çeşitlerinde

Kullamınına İzin

Verilen Aroma
Vericiler Ve Aroma
Venne Özelliği

(2)

Taşıyan Gıda

Bileşenleri

1/2020

Ekmek ve Ekmek

Bu standart kapsamıııdaki ürünlerde ekıneğiıı biriııcil
bileşeni olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, malt vb. 'ni taklit
eden aroma vericiler kullamlamaz.
(l)'iııci fıkraya aykırı olınaınak kaydıyla, bu Standart
kapsamıııda yer alan üıiiıılerde, Tüketicilerin Konııunasıııa
İlişkin Gıdalarııı Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası'nııı
59 'uncu, 60 ' ıncı ve 61 'iııci maddesi ile 96'ncı maddesinin
(2)'nci fıhasıııııı (F) bendiııcle öngöıiilen "Aroma vericiler
ve aroma veıme özelliği taşıyan gıda bileşenleriııe ilişkiıı
ayrıntılı kuralları düzenleyen tüzük" hırallanna uygun
aroma vericiler hıllamlır.

Bu Standaı't kapsaımnda yer alaıı üıünlerdeki bulaşaıılaıuı
miliarlan, Tüketicilerin Korumnasıııa İlişkiıı Gıdaların Resmi
Kontrolü Ve Hijyen Yasası'ııın 70'iııci maddesinde yer alan
kmallaı· ile Tüketicileriıı Konııunasıııa İlişkin Gıdalaı'ın Resmi
Kontrolü Ve Hijyen Yasası'ııın 96 ' ncı maddesiııiıı (2)'nci
fıkrasının (o) bendiııde öngöıiileıı "Gıda bulaşanlan ve
bulaşaıılmın seviyeleriııin resmi kontrolü için numune alına ve
analiz yöntemlerine ilişkin ayrıııtılı k.7.Irallaı't düzeııleyen tüzük"
kurallarıııa uygun olm,

10.

Bu

ve

Bulaşan Liınitleri

1/2020

Ekmek ve Ekmek
Çeşitlerinde Pestisit

Bu Standart kapsamında yer alan üıiinlerde sadece, bu
Standarda ekli EK-III'de yer alan katkı maddeleri
belirlenen limitler dahilinde kullanılabilir.
Bu Standarda ekli EK-III' de yer alan katla maddeleri ve
belirlenen limitler, Tüketicilerin Konııunasıııa İlişkin
Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası'nın 96'ncı
maddesinin (2)'nci fıkı-asının (C) bendinde öngöıiilen
"Gıda
katkı
maddelerine ilişkiıı ayrıntılı hıralları
düzenleyen tüzük" yüıiirlüğe giriııceye kadar geçerlidir.

9.

Çeşitleriııde
Bulaşaıılar

net ağırlığı beliı1ilıneliclir.
Bu Standart kapsamında piyasaya arz edilen üıiinler
ağırlıkça " - % 2" tolerans değeri ile üretilir. Ağırlık
kontrolü amacı ile yapılan resmi denetimlerde, en az
altı adet ekmeğin oı1alaına ağırlığı esas alınır.

Standaıt kapsaınıııda

yer alan

üıiiıılerdeki

pestisit

kalıntı

ınik.iarlan, Tarımsal İlaçlat'lll Denetimi Hakkında Yasa'da yer

Kalıntısı

alan kurallara uygun olur.

64/1987
28/1989

82/2007
Ekmek ve Ekmek

11.

(1)

Çeşitleri İçiıı

Mikrobiyolojik
Kriterler
1/2020

Bu

Staııdaıi

güvenilirliği

(2)

kapsamında

kriterleri bu

yer

alan üıiinleriıı gıda
ekli Ek-IV' e uygun

Staııdarda

o !malıdır.
Analiz sonuçlmı, bu Standarda ekli Ek-IV'de belirlenen
kriterlere uygun olmaması halinde gıda işletınecisi,

1918

(3 )

Ekmek ve ekmek
Çeşitleri Üreten
İşyerleri İçin Hijyen
Gereklilikleri

12.

Ekmek ve Ekmek

13.

(1)

kapsanıındıı yer alan füünleri üreten
bu sfandıırda ekli EK-V' de beliıtileıı hijyen
gereklilikleri ile ilgili lnırallara uymıılıdır.
Bu standarda ekli EK-V' de beliıiileıı hijyen gereklilikleri
Tüketicileriıı Konmınasına İlişkin
ile ilgili kurallar,
Gıdalaım Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası'nm 96 ' ncı
nıaddesiniıı (1 )'iııci fıkrasmın (C) bendiııde öngörülen
"Hijyen gereklilikleriııe ilişkin ayrıntılı k:mallan
düzenleyen tüzük" yürürlüğe girdiğiııde tüzük ile birlikte
geçerlidir.

Bu

Standart

işletmecileri ,

(2)

(1)

yer alan üıiinleriıı yalnızca ,
izin veri!iı-.
Bu Standaıi kap s amında yer alan gıdalarm ambalajları
Tüketicileriıı Konuunasma İlişkin Gıdaların Resmi
Konh'olü Ve Hijyen Yasası'nm 96'ncı ınaddesiııiıı (2)' nci
fıkrasmın (G), (H), (I), (J) ve (K) bentleriııde öngörülen
tüzüklerde yer alaıı kmallara uygun olur.

Bu Standart

kapsaınında

ambalajlı olaı·ak satılmasına

Çeşitlerinin
Aın balaj !anması

Ekmek ve Ekmek

Tüketicilerin Konımnasına İlişkin Gıdaların Resmi
Konh·olü ve Hijyen Yasası ' 11111 7'nci maddesinde belirtilen
tedbirleri alıı-.
Bu Standarda ekli EK-IV' de yer alan gıda güvenliği
kriterleri, Tüketicilerin Konuıınasına İlişkin Gıdaların
Resmi Konh·olü Ve Hijyen Yasası ' mn 96 'ncı maddesinin
(l)'inci fıkrasının (A) bendinde öngörülen "Mikrobiyolojik:
kriterlere ilişkin ayrıntılı hırallan düzenleyen tüzük"
yüıiirlüğe girinceye kadar geçerlidir.

(2)

14.

Bu Standart

kapsanımda

yer alan

üıiinleıin etiketleıınıesinde;

Çeşitlerinin

Tüketicileriıı Konllllnasıııa İlişkiıı Gıdalarm Resmi Konh·olü Ve

Etiketlenmesi

(2)'nci fıhasınm (A)
Etiketleme ve Tüketicileri
Bilgilendiırneye İlişkin Ayrıntılı Kuralları Düzenleyen Tüzük"
ve aym fıkraııın (B) bendiııde öııgöıiilen "Beslemne ve Sağlık
Beyanlarma İlişkiıı Ayrıntılı Kuralları Düzenleyen Tüzük"te yer
alaıı kmallar ile birlikte aşağıdaki hırallar da uygulanır.
( 1) Tüketicileriıı Konmnıasına İlişkiıı Gıdalaı·ın Resmi
Kontrolü Ve Hijyen Yasası ' nın 42'nci ınadde s iııde yer alan
zorunlu etiket bilgileri etikette yer almalıdır.
(2) Bu Standart kapsanımda yer alan ve geleneksel hali ile tuz
ilave edilerek üretilen ürünleriıı bileşiıniııe tuz eklenmediği
takdirde "Tuz ilave edilıneıni ştiı'" ifadesi etikette yer
alabilir.
(3) Bu Standaıt kııpsamında yer alan üıiinlere, undan gelen de
dahil olıııak üzere lıiçbiı· katkı maddesi katılmaz ise etiket
üzerinde ekmek adı ile birlikte "katkısız" ifadesi

1/2020

1/2020

Hijyen

Ya sası ' nııı 96 ' ncı ınaddesiııin

beııdiııde

öngöıiilen

" Gıda

kullanılabilir.

(4)

Bu Standart

kapsamıııdaki

yöresel/ülkesel adlan ile bilinen
haklara aykırı olmamak

üıiinler, coğrafi işaretten doğan

1919
kaydıyla

bu isimlerle üretilebilir.

Taşıma ve
Depolama

15.

Ekmek ve elanek çeşitlerinin taşmnıası ve depolanması
Tüketicilerin Konmıııasma İlişkin Gıdaların Resmi Konh·olü Ve
Hijyen Yasası'nm 96 ' ncı maddesinin (1 )'inci fıla-asmın (C)
bendinde öngörülen "Hijyen gereldiliklerine ilişkin ayrmtılı
kuralları düzenleyen tüzük" kurallarına uygun olm.

Nummıe

16.

(1)

Alma Ve
Analiz Metodlan

Bu Standart kapsamında yer alan üıiinler ıçın ağırlık
kontrolleri amacıyla numune alımı ve ağırlık koııh·olü, bu
Standarda ekli EK-VI'da belirtilen kurallara uygun olarak
yapılır.

(2)

Bu
Standart kapsammda
yer
alan ürünlerden
mikrobiyolojik kontrol amacıyla numune alımı, bu
Standarda ekli EK-VII' de beliıiilen kurallara uygun olarak
yapılır .

Bu Staııdaıi kapsammda yer alan üıiinlerclen (l)'iııci ve
(2)'nci fıkrada beliıiilen amaçlar dışıııdaki mıımuıe alımı,
Tüketicileriıı Konuımasma İlişkin Gıdalaı·m Resmi
Kontrolü Ve Hijyen Yasa s ı' nın 96 ' ııcı maddesinin (2)'nci
fıkrasının (O) bendinde öngöıiilen "Gıda bulaşanları ve
bulaşanların seviyeleriııin resmi kontrolü için numune alına
ve analiz yöntemlerine ilişkin ayrmtılı kuralları düzenleyen
tüzük" kurallarına uygun olur, ulusal veya uluslaı·arası
kabul göımüş analiz metotları uygulanır.

(3)

ÜÇÜNCÜ KISIM
Geçici Iviadde

1.

Bu

Standardın yürürlüğe giriş

tarihinden önce faaliyet gösteren
bu Standardın yüıiirlüğe giriş tarihinden
itibaren üç ay içerisinde bu Standaıt kurallaı'llla uymak
gıda

işlehııecileri;

zorundadır.

Geçici :Madde

2.

Besiıı Katkı

( 1)

Maddeleri Tüzüğü ' nün lO 'cu maddesi uyarınca;
Tüketicilerin Konıılllıasına İlişkiıı Gıdalaı·m Resmi
Konh·olü Ve Hijyen Yasası'nm 96 ' ncı nıaddesiııin (2) 'nci
fıkrasııllll (G), (H), (I), (J) ve (K) bentleriııde öngöıiilen
tüzükler yüıiirlüğe giriı1ceye kadar TGK Gıda ile Temas
Eden 1ıfadde ve Malzemelere Dair Yönehnelik, Gıda ile
Temas Eden Plastik Madde ve l:VIalzeıneler Tebliği, Gıda
ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeleriı1

Bileşenlerinin

(2 )

Migrasyoıı

Testiııde

kullanılan

Gıda

Benzerleri Listesi Tebliği , Gıda ile Temas Eden Aktif ve
Akıllı Madde ve Ivlalzemeler Tebliği,. Rejenere Selüloz
Filmlerden Üretilmiş , Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeler Tebliği ' ııe uygunluk sağlanır.
Tüketicileriıı Konuıınasma İlişkin Gıdalarm Resmi
Konh·olü Ve Hijyen Yasası'nın 59 'uncu, 60'ıııcı ve 61 ' iııci
maddesi ile 96'ncı maddesinin (2) 'nci fıkrasının (F)
bendinde öngöıiilen "Aroma vericiler ve aroma venne

1920
özelliği taşıyan gıda bileşenlerine ilişkin ayrıntılı km-alları

(3)

düzenleyen tüzük" yüıiirlüğe girinceye kadar TGK Aroma
Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda
Bileşenleri Yöııetmeliği ' ne uygunluk: sağlanmalıdır.
Tüketicilerin Konmrnasına İlişkin Gıdaların Resmi
Kontrolü Ve Hijyen Yasası'nm 70 'inci maddesinde yer alan
kurallar ile Tüketicilerin Konınmasıııa İlişkin Gıdaların
Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 'nın 96 'ncı maddesinin
(2) 'nci fıhasının (O) bendinde öngöıiilen "Gıda bulaşanları
ve bulaşanların seviyelerinin resmi kontrolü için numune
alma ve analiz yöntemlerine ilişkin ayrıntılı kuralları
düzenleyen tüzük" yürürlüğe girinceye kadar TGK
Bulaşanlar Yönetmeliği ve TGK Gıdalardaki Mikotoksin
Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alına, Nuıııuııe
Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği, TGK
Gıdalarda Eser Elementler Ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi
Kontrolü İçin Numune Alıııa, Numune Hazırlama Ve
uygunluk
Tebliği 'ne
Kriterleri
Metodu
Analiz
sağlanmalıdır.

(4)

(5)

Tüketicilerin Konuıınasıııa İlişkin Gıdalarnı Resmi
Kontrolü Ve Hijyen Yasası'nın 96'ncı ınadclesiııin (2) 'nci
fıkrasının (A) bendinde öngöıitlen " Gıda Etiketleme ve
Tüketicileri Bilgilendinııeye İlişkin Ayrıntılı Kuralları
Düzenleyen Tüzük" yürürlüğe giriııceye kadar TGK Gıda
Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetıneliği'ne
uygunluk sağlaııınalıdır.
Tüketicileriıı

Konuınıasına

İlişkiıı

Gıdaların

Resıııi

Kontrolü Ve Hijyen Yasası'nııı 96'ncı maddesiııiıı (2) 'nci
fıkrasının (B) bendinde öngöıiilen "Beslenme ve Sağlık
Beyanlarına İlişkiıı Aynntılı Kuralları Düzenleyen Tüzük"
yüıiirlüğe girinceye kadar TGK Beslenme ve Sağlık
Beyanları Yönetnıeliği'ne uygmıluk sağlaııır .

Yüıiitıne

Yetkisi

Yüıiirlüğ:e Giriş

17.

Bu

Standaıt Sağlık Bakanlığı tarafındaıı yüıiitür.

18.

Bu

Standaıt

Resmi Gazete'de yayımlandığı tarilıinden başlayın-ak

yüıiirlüğe giı·er.

1921
EK-I
Buğday Unları ve Gıda Amaçlı Buğday Kepeğiııe Ait Kimyasal Özellikler

Nem%
Üıiin

(m/ın)

En çok

ÖzelAmaçl
Unu

%Kül
Kın ' de

Sedimantasyon
(mL)

(111/111)

14,5 Aranmaz

Buğday

%Asitlik
Beklemeli
Sedimantasyo ¼Protein(ll Kın'de
(sülfürik
Miktarı
11
(mL)
Kın'de
asit
(en az) cinsinden)
en çok

Aranmaz

Aranmaz

7

0,07

Düşme
Sayısı

(Sn)
Enaz

Aranmaz

Ekmeklik
Unu

14,5

0,7<%K
ül~ 0,8

Enaz 30

En az 30

10,5

0,07

250

Tam
Unu

14,5

Enaz
1,2

Aranmaz

Aranmaz

11

0,09

Aranmaz

12

Aranma
z

Aranmaz

Aranmaz

Aranmaz

Araımıaz

Aranmaz

Buğday

Buğday

Gıda
Amaçlı
Buğday

Kepeği
(!J

,
Kunmıacldede ( en az) (N x 5. 7)
1/o Pıoteın Miktaıı

o·

EK-II
Ekmek, Ekmek Çeşitleri ve Diğer Ekmek Çeşitlerinin Kimyasal Özellikleri
Ürün
Ekmek
Tam Buğday Ekmeği
Tam Buğday Unlu Ekmek
Çavdarlı Ekmek:
Kepekli Ekmek
Yulaflı Ekmek
Mısırlı Ekmek
Kıbrıs Pidesi
Diğer Ekmek Çeşitleri

Rutubet % (m/111) en çok

38
42

42
43
43
43
42

----

----

Tuz % (nı/111) en çok (kunı
maddede)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5

1922
EK-III
Ekmek ve Ela.nek Çeşitlerinde Kulla111111ına İzin Verilen Katkı Maddeleri
Kategori 1:
Ekmek,
Ekmek
E-kodu

Ekşi

Hamur Ekmeği, Tam Buğday Ekmeği,

~,\dı

Tanı Buğday

Dipnotlar

Maksimum
ıniliar(ıng/1

veya

ıng/kg)

E260

Asetik asit

quaııtıım

satis

E261

Potasyum asetatlar

q11antıım

satis

E262

Sodyum asetatlar

quantum satis

E263

Kalsiyum asetat

quantımı

satis

E 270

Laktik asit

quantımı

satis

E300

Askorbik asit

quarıt11111

satis

E 301

Sodyum askorbat

qııantıım

satis

E 302

Kalsiyum askorbat

quantum satis

E471

Yağ asitlerinin 1110110- ve
digliseritleri

quantum satis

E472a

Yağ

asitlerinin 1110110- ve
asetik asit
esterleri

q11aııtum

satis

E 472d

Yağ asitlerinin 1110110- ve
digliseritlerinin taıiarik asit
esterleri

q11aııtum

satis

E472e

Yağ asitlerinin mono- ve
digliseritlerinin 1110110- ve
diasetil tartarik asit esterleri

qııantımı

satis

E472f

Yağ

asitlerinin ıııono- ve
ve
asetik asit kanşıınlanmn
esterleri

quantımı

satis

digliseritleriniıı

digliseritleriniıı taıiarik

Unlu Ela.nek, Kepekli

Sınırlamalar/

~stisnalar

1923
Kategori 2:
Kategori-lKapsaınındaki

E-kodu

Adı

Ekmek Çeşitleri Hariç Diğer Ekmek Çeşitleri
Maksimum

Dipnotlax

Sıııırlamalar/istisnalar

m:ildar(ıng/1

veya mg/kg)
Grup I

Katkı

(6)

maddeleri
E 150ad
E 200202

E280283
E280283

Karameller
Sorbik asit potasyum
sorbat
Propiyonik
asitpropiyonatlar
Propiyonik
asitpropiyonatlar

sadece malt ekmeği

quantımı

satis
2000

(1) (2)

3 000

(1) (4)

sadece hazır ambalajlı dilimli
ekmek ve hazır ambalajlı çavdar
ekmeği ve perakende satış için
amaçlanan eııeıjisi azaltıhnış ekmek
elcınek

2 000

(1) (4)

hazır

Sadece

Sadece

ambalajlı

dilimli

ve çavdar ekmeği
enerJısı

azaltıhnış

ekmek,

kısmen pişirilmiş hazır ambalajlı
ekmek, hazır ambalajlı sandviç
ekmeği , toıiilla

ve pide ve hazır
holler ve damk

ambalajlı polsebrod,

E280283
E 338452
E450
(ix)
E 481482
E483

Propiyonik
asitpropiyonatlar

1 000

Fosforik
asit fosfatlardi-.tri-ve
polifosfatlar
Magnezyum
dihidrojen
difosfat

20000

(1) (4)

(1 )(3)

ambalajlı

ekmek

Sadece soda ekmeği (sodyum
ekmek)

bikarbonatlı

15000

(3) (5)

Stearol-2laktilatlar

3000

(1)

Stear:il

4000

taıiarat

flutes
Sadece hazır

..

"tortilla"

(1): Katkı macldelen tek başma veya bırlıkte kullanılabılır.
(2): l\ıla.ksiımun miktar, bu maddelerin toplamı için geçerlidir ve bu nıi1.iarlar serbest asit cinsinden ifade edilir.
(3): lv!aksiıııunı miktar P205 cinsinden ifade edilir.
(4): Propiyonik asit ve tuzlan. İyi Üretim Uygulamalanıu/ GMP takiben gerçekleş en fenııentasyon işlemi sonucu
bazı fermente füiiıılerde bulunabilir.
(5): Fosfatlanıı toplam miktarı (E 338-452) için belirlenen maksimum miktarı geçemez.
(6): Gıda Katkı Maddeleri Gıup I

1924
Grnp I
Adı

E-kodu

Maksimum

E 170

Kalsiyum karbonat

quaııtuı11

satis

E260

Asetik asit

quaııtw11

satis

E 261

Potasyum asetatlar

quaııtuııı

satis

E262

Sodyum asetatlar

quantwıı

satis

IE 263
IE 210
IE 290

Kalsiyum asetat

quantıım

satis

Laktik asit

quantum satis

Karbon dioksit

qııantuııı

1E 296

Malik asit

q11antu111 satis

1E 300

Askorbik asit

q11antu111 satis

E 301

Sodyum askorbat

quantııııı

satis

E302

Kalsiyum askorbat

quantııııı

satis

iP lOJ.

.Ad,C\ı-hik- <>Pirlin rn,n "'·"irli

'" ,mA•••••

,•rıtf,,

IE 306
IE 307

Tokoferoke zengin

qııantııııı

satis

Alfa-tokoferol

qııantııııı

satis

E308

Gaına-tokoferol

quantıım

safis

E309

Delta-tokoferol

qııantımı

satis

E322

Lesitinler

qııan/11111

satis

E325

Sodyum laktat

quantııııı

satis

1E 326

Potasyum laktat

q11aııtııııı

satis

IE 327
IE 330

Kalsiyum lakiat

q11aııtw11

satis

Sitrik asit

qıımıtwıı

satis

IF 111

Soclvıırn sitnıt1",·

mırmt11111

sntis

IE 332

Potasyum sitratlar

qııaııtwıı

satis

E 333

Kalsiyum sitratlar

qııaııtııııı

satis

E334

Tartarik asit (L(+)-)

qııaııtııııı

satis

E335

Sodyum

qııantıım

satis

E 336

Potasyum tartaratlar

E 337

Sodyum potasyum taıiarat quantwn satis

E350

Sodyum malatlar

qııantıım

satis

E 351

Potasyum malat

quaııtımı

satis

E352

Kalsiyum malatlar

quaııtuııı

satis

E354

Kalsiyum tartarat

quaııtu111

satis

taıtaratlar

satis

q11ant11111 satis

1925
E 380

Triaınonyum

E400

sitrat

qııant11111

satis

Aljinik asit

qııantııın

satis

E401

Sodyum aljinat

quaııtıım

satis

E402

Potasyum a\jinat

quantıım

satis

E403

Amonyum aljinat

quantum satis

E404

Kalsiyum aljinat

qııaııtuııı

satis

E406

Agar

qııantıım

satis

E407

Karragenan

qııantıım

satis

E407a

İşlenmiş euclıeuma deniz

quantııın

satis

E410

Locust beaıı gum /

quantuın

satis

E412

Guar gam

qııantuııı

satis

E413

Tragacanth / Kitre

quantuııı

satis

E414

Gam arabik (akasya

E415

Ksantan gam

qua11tı1111

satis

E417

Tara gam

qııarıtuı n

satis

E418

Jellangaın

qııantum

satis

E422

Gliserol

qııantuın

satis

E425

gamı
gamı)

IK.onjak
Konjakgam
(i)
(ii) Konjak
glukomannan

q ııanruııı s atis

l0g/kg_, tek başına
veya ôırlikte

E440

Pektinler

qııantıım

satis

E460

Selüloz

qııantu111

satis

E461

Metil selüloz

qııantum

satis

E462

Etil selüloz

q11aııtu111

satis

E463

Hidroksipropil selüloz

quaı1tuı11

satis

E464

Hidroksipropil metil

quaııtuın

satis

E465

Etil metil selüloz
Sodyum karboksi metil
selüloz, Selüloz gam

qumıtuııı

satis

lE 466
E469

Enzimatik hidrolize
karboksi metil selüloz

E470a

Y ~ asitlerinin
so yum, potasvunı ve
kalsivıım tnzlah

E470b

Yağ

asitlerinin

q11aııtu111

satis

quaııtuııı

satis

qumıtııı11

satis

quaııtımı

satis

1926
IE471

Ya§: asitlerinin 1110110ve ôigliseritleri

IE472a

Ya§: asitlerinin ınonove aigliseritler:i:nin
asetiK asit esterleri
Ya§ asitlerinin moııove igliseritlerinin
laktiR asit esterleri
Yağ asitlerinin ınonove aigliseritleri:nin
sitrik-asit esterleri
Yağ asitlerinin 1110110ve ai~seritlerinin
tartan · asit esteri eri
Yağ asitlerinin 1110110- ve
dig1iseıitlerinin mono- ve
diasetil taıiarik asit
esterleri

E472b
IE472c
IE472d

1E 472e
E472f

Yağ

asitlerinin 1110110- ve
tartarik

quantımı

satis

qııantum

satis

qumıtuııı

satis

quaııt11111

satis

q11a11tuı11

satis

quantımı

satis

q ııaııtuııı satis

digliseıitlerinin

E500

Sodyum karbonatlar

qııaııtunı

1E 501
1E 503
1E 504
1E 507

Potasyum karbonatlar

quantum satis

Amonyum karbonatlar

q11a11tuın

Magnezyum karbonatlar

quantw11 satis

Hidroklorik asit

qııa11tw11

satis

E508

Potasyum klorür

qııantıım

satis

E 509

Kalsiyum kloıiir

quantııın

satis

E511

Magnezyum kloıiir

quant11111 saris

E 513

Sülfürik asit

qııantımı

satis

E 514

Sodyum sülfatlar

quantuııı

satis

IE 515

Potasyum sülfatlar

qumıtw11

satis

E 516

Kalsiyum sülfat

q11aııtııııı

satis

E 524

Sodyum hidroksit

qııantııııı

satis

E 525

Potasyum hidroksit

quantı1111

satis

E526

Kalsiyum hidroksit

qııaııtııııı

satis

E527

Amonyum hidroksit

qııaııtııııı

safis

E528

Magnezyum hidroksit

qııaııtuııı

satis

1E 529

Kalsiyum oksit

qııantıım

satis

IE 530

Magnezyı.1111

qııantıım

satis

IE 570

Yağ

qııantımı

satis

IE 574

Ghıkonik

qııantum

satis

oksit

asitleri
asit

satis

satis

1927
E575

Glukono-delta-lakton

qumıtwıı

satis

E576

Sodyum glukonat

quaııtwn

satis

E577

Potasyum ghıkonat

quaııtwıı

safis

E578

Kalsiyum glukonat

quaııtum

satis

E 640

Glisin ve sodyum tuzlan

quantwn satis

E920

L-sistein

qııant11111

E938

Argon

q11ant11m satis

E939

Helyum

qııantuın

satis

E941

Azot

quantıım

satis

E 942

Azot oksit

qııantımı

satis

E948

Oksijen

quantum satis

E949

Hidrojen

qııantuııı

satis

E 1103

İnveıiaz

qııantuııı

satis

E 1200

Polidekstroz

qııarıtıım

satis

E 1404

Okside edilmiş nişasta

qııantuın

satis

E 1410

Monoııişasta

q11a11tuııı

satis

E 1412

Dinişasta. fosfat

E 1413

Fosfatlandınlınış dinişasta qııantwıı

satis

E 1414

Asetillendirilıniş diııişasta

qııanh1111

satis

E 1420

Asetilleııclirilıniş nişasta

quan/11111 satis

E 1422

Asetillendirilıniş dinişasta

qııa11tuı11

E 1440

Hidroksi propil nişasta

qua11t11111 satis

E 1442

Hidroksi propil diııişasta

qua11tıı111

satis

E 1450

Nişasta

q11a11tuı11

satis

E 1451

Asetilleııdiı·ilmiş

q11aııtıı111

satis

fosfat

satis

quantum satis

sodyum ok.ieııil
okside

satis

edilıııiş nişasta

E 620

Glutaıııik

E 621

Monosodyum glutamat

E 622

Monopotasyuın

E623

Kalsiyum diglutamat

E624

Monoamon:yuın glutaınat

E625

Magnezyum diglutamat

E626

Guanilik asit

asit

10 g/kg, tek başına veya
birlikte, glutaınik asit
cinsinden

glutamat

500 mg/kg, tek başına

1928
E627

Disodyum guanilat

E 628

Dipotasyum guanilat

E619

Kalsiyum guanilat

E630

İnosinik asit

E 631

Disodyı.ıın

E632

Dipotasyı.1111

E633

Kalsiyum inosinat

E634

Kalsiyum 5'ribonükleotitler

E635

Disodyum 5·'ribonük:leotitler

E420

Sorbitoller

E421

Mannitol

E953

İzonıalt

E965

Maltitoller

E966

Laktitol

E967

Ksilitol

E968

Eritritol

veya t:mtlkte,

asıt cmsındeıı

guanıhk

inosinat
inosinat

~ııantuın satis
tatlaııdııma amacı
ışmda)

1929
EK-IV
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri

Gıda Güvenilirliği

Mikroorganizmalar/
toksinler/ metabolitler

Kriterleri

Nmnune alma
plam (1)

Limitler (2)

Referans metot

(3)

11

C

!ll

M

Sünme (rop) sponı (4)

5

2

4,5xl0 3

l,lxl04

Maya ve h.iif

5

2

102

103

Sa1monel1a

5

o

0/25 g-mL

L. 111onocytoge11es

5

o

0/25

g-ınL

Tennotolerant
Camp;,/obacter spp.

5

o

0/25

g-ınL

E coli 0157

5

o

0/25

g-ınL

Koagulaz pozitif
stafilokoklar

5

2

102

103

EN/ISO 6888-1
veya 2

B. cereus

5

2

10 2

103

EN/ISO 7932

Sülfit indirgeyen anaerob

5

2

102

103

ISO 7937

(1) n: Nmmıııe
(2) Aksi

sayısı;

c:

nı ıle

beliıtilınedikçe

besiyeriııde)

ISO 7698
EN/ISO 6579
EN/ISO 11290-1

ISO 16654

..

M lıımtı arasmda değere sahıp ohııasma ızm verılen m1111U11e sayısı
limit kob/g-mL olarak değerlendirilir. kob: Koloni oluşturan birim

(3) Beliıtilen Standaıilann yayınılanmış en son halleri
(4) En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

kullaııılu.

(katı

1930
EK-V
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üreten İşyerleri İçin Hijyen Gereklilikleri

1. TEJ\!IEL HİJ'fEN KURALLARI
1.1 Genel Şaıtlar
İşyerleri, daima temiz ve iyi dmı.ıında bulundunılınalı, tasarımı, yerleşimi ve boyutları
açısından

yeterli temizleme ve dezenfekte
yer alan genel şartlan taşımalıdır.

işlemleri yapılınasma elverişli alınalı

ve

aşağıda

• İşyeriııin çevresinde, işyerini etkileyecek kirletici unsurlar (toz, koku vb.) olmamalıdır.
• Üretim alaııında lıiçbiı· evcil hayvan barındırılmamalı, bitki yetişfüilınemelidir.
• Hijyenle ilgili işlemlerin kusmsuz bir
alam bulunmalıdır.
• Yüzeyler;
yoğunlaşmış

şekilde yapılmasına

imkan verecek yeterli

birikmesine, yabancı macldeleriıı gıda maddelerine
sıvı veya küf oluşumuna yol açmayacak şekilde tasarlanınalıdıı-.

üzeriııde kiı·

• Zararlıların,

çalışma

bulaşmasına,

işyerine girişi öııleıııııeliclir.

bölümlerinde fiziksel tehlike oluşturabilecek malzemeler
kullanılınaınalı, bu bölgelerdeki pencere camları plastik filmler ile kaplaııınalıdır.
•

Özellikle

hazırlama

• Hanmıadde, yardımcı madde ve mamul maddelerin uygun sıcaklık ve rutubette muhafazası
için yeterli kapasiteye sahip işleme ve muhafaza koşullan oluştıınılmalı, sıcaklık ve nıtııbet
değerleri ölçülerek kayıt altına alıııınalıdır.
• Atık su kanallaı·ı ile alet ve ekipman kolay tenıizlenebifü olmalıdır.
• İşyeri içerisine hijyeııi esas alan uyarıcı yazılar asılmalıdır.

1.2 Personel Tuvaletleri ve

Soyuımıa

Alanlan

• İşyerlerindeki tııvaletlerin suyu sürekli alınalı, kaııalizasyon bağlantısı bulunmalı, hiçbir
şekilde üretinı ve depo alanlaıuıa doğnıdaıı açılınanıalıdır.
• Tuvalet mekanlaı·ıııda, sabun dispenserleıi, hijyenik el kmutına (örneğin tek
peçeteler veya el havlu ıuloları) ve dezenfektan dispenserleri bulunmalıdır.
• Tuvalet önlerinde dezenfeksiyonu

sağlayacak

kııllanıııılık

ayak paspası bulundunılmalıdır.

• Personele üzeriııi değişebilmesi için personel soyı.ıııına alanlan sağlanmalıdır. İş ve sokak
kıyafetleıinin ayn ayn saklaııabileceği şekilde soyunma dolapları olınalıdır.

1931
1.3 El Yık.ama Evyeleri
• İşyerinin uygun noh.ialannda gerekli sayıda temiz, sağlam ve çalışır dununda el yıkama
evyeleri bulumııalıdır.
• El

yıkıuna

evyelerinde gıda işlemlerinde kullamlan araç ve gereçler yıkaıımıunalıdır.

• El yıkama evyelerinde soğuk su ve gerekli dnnnıılarda sıcak su
hijyenik el kumtına için gerekli malzemeler buluııdnrulmalıdır.

bağlantısı

ile el

yıkama

ve

1.4 Havalandımıa
• İşyerleri ve tuvalet mekanları yeterli havalandırma düzeneğine sahip olmalıdır.
• Havalaııdmna sistemleri., dmnan, koku, is ve buharlaşmayı giderecek, ısıyı muhafaza
edecek, toz, kir ve zararlı girişini önleyecek özellikte alınalı; filtreleri ve diğer parçaları
temizlemek veya değiştirmek üzere rahatça erişilebilecek bir şekilde kunılıııalıdır.
• Pişinne ve
• Temiz

1.5

buharlı ısıtıcılardan çıkan hava işyeri oıtmmndan uzaklaştırılmalıdır.

olınayan

bir alandan temiz bir alana olabilecek hava

akımlarından kaçuıılmalıclır

Aydınlatma

• İşyeri gün ışığına eşdeğer bir şekilde doğal veya yapay olarak aydınlatılıııalıdır.
• Aydınlatma

aı·açları ıımhtenıel

tehlikelere karşı koruyucular ile koıumnalıdır.

• Kullanılacak ışığlll şiddeti ve rengi mamul üretimini etkilemeyecek özellikte

olınalıdır.

1.6 Su
• İşyerinde; sürekli, içme suyu kalitesinde, sıcak ve soğuk su bulunmalıdır.
• Buz ve buhar "içilebilir nitelik.ieki sudan" üretilıııelidir.
• Varsa su

tmıkları; yağmm, kuş,

yapılabilecek

böcek vb. girişine karşı konımalı ve kontrolü kolayca
yerde buluınnalı, düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

• İşyerinde kullanılan su, laboratuvarda periyodik m·alıklarla kontrol eclilnıeli/ettirilınelidir.

1.7

Atık

Su Kanalizasyon Sistemleri:

1932
• Atık su kanalizasyon sistemleri, gıda maddelerinin olumsuz olarak etkilenmesini önleyecek
ve tesis edilmiş olınalıdıı-.

şekilde tasarlanmış

1.8 Temizlik Gereçlerinin, Kimyasal Madde ve Dezenfeksiyon Maddelerinin Saklanması
• Temizlik gereçleri ve kimyasal maddeler
uygun kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
•

Gıda

gıda

maddelerinin

bulunduğu

üretim yerlerinde kullanılan kimyasal madde ve dezenfektanları
ve/veya kayıt altına alınmış olmalıdır.

alanlar

dışmda,

Sağlık Bakanlığı

taraföıdan izinlendirilmiş

2. l.ıXETİl'vfİN YAPILDIĞI :MEK.A.NLAR
2.1 Genel Şaıtlar
• Gıda ınaddeleriııin
hariç) gıda maddesi

hazırlandığı , kullamldığı
üretiınine

veya işlendiği alanlaı· (ofisler ve yemekhane
uygun hijyenik koşullan sağlayacak şekilde tasarlanmış ve

bmılınuş olmalıdır.

• Üretim alanındaki pencere ve kapılar kapalı tutulmalıdır.

2.2 Zeminler
• Zeıııiıı

kaplaıııalaı-ı sağlam, kay111ayı

olmalıdır. Kaplaıııalaı-

su geçiımez,

önleyici, teıııizlemuesi kolay ve dezenfeksiyona uygun

aşınmaya karşı dayanıklı, yıkanabilir olınalıdır.

• Üretiı11 alaıımda yeterli sayı ve boyutta drenaj kanalı bulunmalıdır.
•

Atık

karşı

su kanalları zmarlı girişiııe, kohı yayılmasına ve atıkların kanaldan geri
güvenilir, teıııizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

dönüşüne

2.3 Duvar Yüzeyleri
• Duvar yiizeyleri

püıiizsiiz, teınizlenıııesi

kolay ve

gerektiğinde

dezenfekte edilebilir

olınalıdır.

• Duvar yüzeyleri, su
dirençli olınalıdn·.

2.4 Tavanlar

geçınneyen açık reııldi

malzemeden

yapılmalı

ve

aşınmaya karşı

1933
• Tavanlar ve tavan yapıları kir birikmesine, nem
vermeyecek şekilde olmalıdır.

yoğunlaşmasıııa

ve küflenmeye

ızın

• Tavanların periyodik olarak bakımları yapılmalıdır.
• Tavan yüksekliği üretilen ürüne ve alet ekipmana uygun olmalıdır.

2.5 Pencereler
• Pencereler temiz hıtulnıalı, kir birikmesini önleyecek
malzemeden yapılmış olmalıdır.

şekilde

ve

çüıilıneye karşı dayanıklı

• Dış mekana açılan pencerelerde kolay temizlenebilen sineklikler kullanılmalıdır.
• Kırılmaya karşı camlar dayanıklı

olmalı

veya

kınlınaya karşı

gerekli önlemler alııunalıdır.

2.6 Kapılar
• Kapılar temiz tutulınalı, kir birikmesini önleyecek
malzemeden yapılmış olınalıdır.

şekilde

ve

çüıiinıeye karşı dayanıklı

• Kapıların yüzeyi düz ve su geçirmez özellikte olmalıdır.
• Kapılar temizlenmesi kolay ve dezenfek.ie eclilebilir olıualıdır.

2. 7 Yüzeyler
•

Haınıuadde, yarı

mamul ve

maıınıl

maddelerle temas eden yüzeylerde çatlak ve

yarıklar

buluıınıanıalıdır.

• Yüzeyler temizlenebilir, dezenfekte edilebilir yapıda ve korozyona karşı

dayanıklı olıııalıdır.

2.8 Gıda Maddeleri Üretiminde Kullaııılan Alet ve Ekipmaııııı Temizleıııııesinde Kullanılan
Evyeler
• El

yıkama

yıkama

evyelerinden ayn bir yerde tüm alet ve
yerleri yapılınalıdıı·.

ekipmanlarııı yıkamnası ıçm

• Yıkama yerleıinde sıcak ve soğı.ık su bağlantıları bulunmalıdır.
• Yıkama yerleri ve evyeler sürekli temizlenmeli ve dezenfekte

edilınelidir.

uygun

1934
3. TEKNİK DONANThıl, ıv1AKİNE, ALET VE EKİP11AN
3. 1 Genel Şartlar : Gıda maddeleri ile temas eden teknik
şaıtlara uygun olmalıdır.

donamın,

alet ve ekipman

aşağıdaki

• Gıda maddelerinde kullanımına izin verilen alet ve ekipmanlar, tek kullanımlık kap ve
ambalajlar hariç, temizlik ve dezenfek:siyona imkan verecek şekilde yapılmış olmalıdır.
• Makine, alet ve ekipmanlar kullandıktan hemen sonra bekletilmeden temizlenmelidir.
• Gıda maddelerinin üretiminde uygun alet ve ekipman kullanılmal+clır.
• Girdi hazırlama kaplan gıdanın yapısıııa ve üretim teknolojisine uygun olmalıdır.
• Üretim alanlarnıda, üretimde kııllanılmayaıı alet, ekipman, makine ve malzeme
bulmıdmulnıaınalıdır.

3.2 Alet, Ekipman ve Makineler
• Gıda maddeleri ile doğnıdan temas eden makineler ve aletler
temizlenebilir, dezenfekte edilebilir olmalıdır.
• Makine ve aletlerin işlemleri doğru
ve kayıt altına almmalıdır.

3 .3

Yardmıcı

yaptığına

(örneğin

mikserler)

dair düzenli kalibrasyon kontrolleri yapılmalı

Ekipmanlar

• Yardııncı ekipmanların buhmdurulduğu mekanlar kolayca temizlenebilir olınalıdır.
• Temizlik için, saklama mekanı veya
atık su kanalı bulunmalıdır.

yakııı

çevresinde bir içme suyu

bağlantısı

ve zeminde

• Yıkanmış ve yıkanmamış karışını kapları elle sadece alttan ve dıştan hıtulıııalıdll'.
• Atıkların taşııımasrııda kullanılan kaplar üretimde kııllaııılaıı diğer kaplardaıı faı·k!ı renk.1:e ve
içindeki maddelerden etkilenmeyen yapıda olınalıdrr. Yardnncı ekipmanların zemin ile teması
eııgellemnelidir

4. TEMİZLİK VE DEZEN"FEKSİYON
4. 1 Genel Şaıilm
• Kaplaı·, aparatlar, makineler, alet ve ekipmaıılar kullanılmadan önce ve
uygun şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
• Temizlik için içme suyu kalitesinde su kullamlnıalıdır.

kullanıldıktan

sonra

1935
• Sağlık Bakanlık tarafından kullaıııınına izin verilmiş,
kimyasal madde ve/veya dezenfektanlar kullaııılmalıdır.
• Temizlik ve dezenfektan maddeleri,
kaplara koııulmaımıhdır.

gıda

gıda

maddesi veya

endüstrisine uygun

gıdanm

üretiminde

deteı:iaıı,

kullanılan

• Temizlik ve dezenfektan maddelerin kullanımları esnasında, gereldi ve uygun olan dozaja,
sıcaldığa ve etki süresine dikkat edilmelidir. Söz konusu temizlik ve dezenfektaıı
maddelerinin imalatçıları tmafından kullanını usulleri hakkıııda yapılan önerilere uyı.ılınalıdır.
• Temizlik ve dezenfektan maddelerinin

bulunduğu

kaplar kolay

aıılaşılabilecek şekilde

işaretlenmiş olmalıdır .

• Temizlik işleminden soııra kullanılan tüm temizlik araçları temizlenmelidir.
• Soğutucu batarya ve köıiikler genellikle küf sporlan için bir
dikkatli bir şekilde temizleme işlemine tabi tutulınalıdır.

Adımlaı-ı

4.2 Temizlik ve Dezenfeksiyon
sırayı izlemelidir:

- Kaba Temizlik: Kaba kirler kum veya
- Temizlik:

Sıcak

oıtam meydaııa getirdiğinden,

Temizleme ve dezenfeksiyon

ıslak

bir

adımlan aşağıdaki

şekilde ortaıııdaıı uzaklaştırılır.

su ve gerekiyorsa deteıjaıı ile yapılır.

- Temizlik Sonrası Durulama:
su ile yapılır.

Deteıjan kalıııtılarıııın gıda

ile

buluşnıasıııı

önlemek için

sıcak

- Dezeııfeksiyon: İzinli dezenfektan maddeler bıllaııılaı·ak yapılır.
- Dezenfeksiyon

Sonrası Dmulaına:

Dezenfeksiyon tekniğine göre içilebilir nitelikteki su ile

yapılır.

4.3 Temizlik ve Dezenfeksiyon Planlaı·ı İşyeriııde temizlik ve dezenfeksiyon planı
oluştmı.ılmalıdır.

5. GIDA MADDESİ ATIKLARI
• Atıklar gıda nıaddeleriniıı bulunduğu mekanlardan yığılı1ıalara
mümkün olduğunca çabuk bir şekilde uzaklaştınlınalıdır.

meydaıı vemıemek ıçın

• Atıklar üzerleri öıiülebilen kaplar içinde toplanınalıdır.
• Vardiya

sonlarında

veya

işyeri

mesaisi bitiıninde

atık

kaplar boşaltılmalı ve temizlellllıelidiı·.

1936
•

Atık

kaplan

sıkıca

kapatılmış

olmalı,

gereh.iiğiııde

dezenfekte edilebilir

dunmıda

bulunmalıdır.

• Gıda maddelerinin olumsuz etkilenmemesi için gıda maddelerinin sevkiyatı ile atık ortadan
kaldırma işlemlerinin kesişmemesi sağlanmalıdır.

6. ZARARLILAR İLE l'vIÜCADELE
• Dış mekana açılan tüm boşluklarda zararlılara karşı gerekli önleyici tedbirler alırıınalıdır.
• Zararlıya mamz kalmış manıuller imha edilmelidir.
• Üretim alanlarında uygmı aralıklarla mekanik veya yapışkanlı fare tuzakları yerleştirilmeli,
tuzaklar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
• Zararlı ile mücadele programı hazırlamalı etkin bir şekilde uygulamnalıdır.
• Zararlılara karşı kullanılan ilaçlar
mekanlarda saklanmalıdır.

gıda

maddeleri ile temas etmeyecek

• Periyodik olarak ilaçlama yapılmalı veya bir ilaçlama
•

Eğer

Yapılaıı

fiımasmdan

ilaçlama işyeri tarafmdan yapılacak ise bu konuda gerekli
ilaçlama kayıt altma almmalıdır.

destek

şekilde

ve

ayrı

almmalıdır.

eğitim almnıış olınalıdır.

7. l)RETİI\1 KURALLARI
7.1 Genel

Şaıtlar

• Hanmıadde, yan ınaınul ve gıda ile temasta bulunaıı ambalaj nıalzemeleıi , gıda ınevzuatma
uygun olınalı ve sadece üretim/ithalat izinli olması duıunrnnda işyeriııe kabul edilmelidiı·.
• Halllll1adde, yan mamul ve mamul maddeler, işlenme, clepolanıa , nakliye vb. sırasmda
meydana gelebilecek olumsuz etkilerden (kirlenme, aşırı yüksek sıcaldık, haşere vb.)
konınnıalıclır.

• Raf ömıü dolıımş lıaımnadde, yarı manml ve nıaınul maddeler tüketiın ve
Söz konusu üıüııler imha edilıneliclir ve üretimde kullanılmamalıdır.

7.2 Haımnaclde ve
•

Gıda

Yaı·dımcı

Madde Tenıiııi

maddelerinin kabulü sırasmda;

-

Zararlı

-

Yabancı

olup

olmadığı,

cisimlerin olup

olmadığı,

satışa suırnlaınaz.

1937
-

Ambalajların

hasar görüp

gönnediği,

- Etiket bilgilerinin uygun olup

olmadığı,

- Sevkiyat araçlarmın hijyen şartlarını
Soğuk

-

zincirde

taşınması

koşullarda taşınıp taşmmadığı,
Gıda

•

taşıyıp taşımadığı,

gereken gıda maddelerinin
kontrol edilmelidir.

maddelerinin mevzuata uygun

olmaması

(yaş

maya, krema vb.) uygun

dunıırnuıda

bu maddeler

ışyerıııe

almmamalıdır.

• Yapılan girdi kontrolleri kayıt

altına alınmalıdır.

7.3 Gıda Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Şaıtlar
• Ambalaj malzemeleri

Sağlık Bakanlığından

• Ambalaj malzemeleri dış

7 .4

Gıda

oıtaından

izinli olınalıdır.

etkilenmeyecek şekilde korunıııalıdu-.

Maddelerinin Muhafazası

• Ambalajlı veya

ambalajsız

hiçbir

gıda

maddesi zemin ile

doğrudaıı

temas etmemelidir.

• Koku, kirlenme ve ınikrobiyolojik yönden birbirilerini olumsuz olarak etkileyebilecek
maddeleri ayn yerlerde muhafaza edilmelidir.
• Haıııınadde ve katkı maddeleri uygun muhafaza

şaıtlaı·ında

muhafaza

gıda

edilıııelidir.

• Depolaı·da ilk giren ilk çıkaı· prensibi uygulaıunalıdır.
• Soğuk olarak muhafaza edilmesi gereken gıda maddelerinin bulunduğu depolarda
ve rutubet kontrolleri düzenli olaı·ak yapılmalı ve kayıt altına alınınalıdır .
•

Dökıııe gıda maddeleıi (ambalajsız

ağızları kapalı

olarak ve zeminle

sıcaklık

olanlar) uygun muhafaza şaıtlarında , uygun sıcaklıkta ,
temas etmeyecek şekilde muhafaza edilınelidir.

doğrudan

• Üretim amaçlı h.7.Jllanılıııayan gıda maddeleri (örneğin personel yiyecekleri) üretimde
maddeleri ile birlikte muhafaza edilmemelidir.

lı..7.!llanılan gıda

7.5

Gıda

Maddelerinin Taşınması

• İşyeri, gıda maddeleri taşınnıasmda, gıda güvenilirliği ve insan sağlığına yönelilc gerekli
tedbirleri almak zorundadır.
• Taşıma işleminde kullaıulacak araçlar temiz

olınalı

ve dezenfekie edilmelidir.
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•

Gıda

maddeleri, gerekli hijyen ve ımılıafaza koşullan sağlanarak taşınmalıdır. Taşıma
maddelerinin taşııımasıııa uygun olmalı , sadece gıda maddelerinin taşımnasında

kapları, gıda

kullanılınalıdrr.

7.6

Çiğ Ymınırtalann Kullanımı

:

üzerinde ve içlerinde salmonella gibi sağlığı tehdit eden bakteriler
Bu bakterilerin çalışanların elleri veya mutfakta bulunan eşya ve iş
gereçleri ile yayılmaları ve diğer gıda maddelerine/yiyeceklere bulaşmaları tehlikesi
bulunmaktadır. Bu nedenle, ısıtılınamış yumurta yiyeceklerinin üretilmesi srrasıııda özel
hijyen şaıtlarıııa titizlikle uyulmalıdır. Ymmutaııın dış kabuğıuıa clokunulcluğunda eller
dezenfekte edilıneliclir.
•

Yuımırtalar, kabuklanııın

banndırabilınektedir.

8. PERSOr.ı'EL HİJYENİ
8.1 Genel

Şaıtlar

• İşyeriııde çalışan kişiler hijyen şaıtlarnıa büyiik bir titizlikle uymak zon.uıdadırlar.
• Takı (kolye. küpe, 1.iinye, yiizük, bilezik, kol saati) takılınaınalıdır.
• Uygmı ve temiz
giymelidir.

iş kıyafetleri,

• Sokak kıyafeti ve sokak

koruyucu giysiler (bone,

ayakkabıları

galoş, ağız

maskesi, eldiven vb.)

ile üretim alanına girilmemelidir.

• İş kıyafetleri işyeri dışında giyilıııeınelidir.
• Erkeklerde saçlar tercihen kısa olmalı, sakal
ve ağız maskesi kullaıımalıdır.

olıııaınalıdır.

Saçlar mutlaka bone içinde

tutulmalı

• İşyeriııde çalışaıılaı111, mevzuata uygun olaı-ak düzenli sağlık kontrolleri (poıtör muayenesi,
akciğer filmi, burun-boğaz 1.iiltüıü, sanlık) yapılıııalıdır. Hasta personel işyerinde
çalıştırılmamalıdır. Poıtör muayene sonuçlaı·ı işyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi
taı·afından değerlendirilerek işyeri yönetimine bildirilmeli ve sonuçlarm uygunsuz olıııası
dunıınuncla acilen gerekli tedbirler alllllııalıdır.
maddelerinin üretildiği ve bulunduğu alanlaı-a
Bu gibi kişiler, hastalıklan ve beliıtileri (özellikle ishal ve ateş) lıakkıııcla
işyeri yetkilisi ve/ veya sonunlu yöneticisini acilen bilgilendirmelidir.

• Hastalanan ve

hastalık taşıyaıı kişilerin gıda

ginııeleri yasaktır.

veya deri yaralaıınıalaı-ı olan kişilerin, üretiın ve
engellenmelidir. Basit çizikler gibi clunmılaı·da yara bandı
(örneğin su geçirmeyen plaster, parmak sargısı) kullanarak çalışmalıdır. Yara bandı , gıda
işyerleri için özel ohırak hazırlanmış ve mavi renkli olmalıdır.

• Enfeksiyonlu yaralan, deri

enfeksiyonları

satış aşaıııalannda çalışmaları

1939
• Çalışanlar için dinlenme bölümleri varsa bu bölümler imalattan ayn bir yerde olmalıdır.
• Üretim alanında açık renk elbise giyilmelidir.

8.2 El Hijyeni
• Oje ve yapay tırnak kullanılmamalı,

tırnaklar kısa kesilmiş

ve temiz olmalıdır.

• Üretime başlamadan önce, üretim esnasında ve üretimden sonra eller iyice yıkanmalı ve
dezenfekte edilmelidir ve uygun şekilde kurulanmalıdır.
• Tuvaletten sonra eller iyice yıkanmalı ve dezenfekte

edilınelidir.

8.3 İşyeri Davranış Kuralları: Çalışanlar aşağıdaki davraııış k.1.1rallanna uymak zonmdaclır .
• Gıda maddelerine doğru öksürülmemeli ve

aksırılıııaınalıdır.

• Üretim alanında yenilip içilıneıneli, sakız çiğnenmemeli ve sigara içilmemelidir.
• Eller işyeri elbiseleri ile kunılanınaınalıdır.
• Gıda maddelerine sadece yıkanmış ve dezenfekte edilmiş el ile temas edilmelidir.

9. PERSONEL EĞİTİ1\1İ
• Personele

gıda mevzuatı

ve

çalışına alanı

ile ilgili konularda gerekli

eğitim veıilnıeli

ve

kayıtları tuh1lınalıdır .

• Üretimin hijyen kmallanna uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda personelin
sürekli eğitim alınası sağlaııınalıdır .
• İşyerinin bir eğitim plaııı olıııalı ve bu planda yıl boyu yapılması planlanan eğitimlerin
isimleri ve tarilıleri beliıiilıııelidir. Özellikle hijyen eğitimleri yılda en az bir kez tela"arlanınalı
ve planda sıklığı beliıiilınelidir.
• Eğitim veıilnıesinirı sağlaııınasıııdaıı işyeıi yetkilisi sorumludur.
• İşyeri sahibi/yetkilisi, çalışanlarm işyeri talimatlarıııa uyup uymadığını düzenli olarak
denetlemelidir.
• Eğitimle ilgili kayıtlar tutulmalıdır.
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EK-VI
Ağırlık Kontrolleri Amacıyla Nunnnıe Alımı

Ve Ağırlık Kontrolü

l. Üıilıılerin ön ağırlık kontrolü, denetim yapılan işletmede en az altı adet ekmek üzerinden
yapılır. Taıtılaıı ekmeklerin toplam ağırlığı, tartılan ekmek sayısına bölünerek oıtalaına ağırlık
hesaplanır. Yapılan ön ağırlık kontrolünün sonuçlan Tutanağa yazılır. Ön ağırlık kontrolünde
oıialama ağırlığuı nyguıı olması halinde ımımme alınmaz. Ön ağırlık kontrolünün sonuçlarına
göre uygunsuzluk görülmesi dunmmııda, aşağıdaki prosedür uygulaııır:
(1) Gıda işletmesinden, parti oıtalamasıııı temsil edecek şekilde en az altı adet ekmek,
numune olarak alınır.
(2) Nmrnmelerin ilgili laboratuvara fırın çıkış saatinden sonraki altı saat içerisinde
ulaştırılması esastır.

(3) Fırın çıkış saatinden sonraki ilk iki saat içerisinde ekmek nuınunesi alınmaz.
(4) Numune alına hıtanağıııa üretimi yapılan ekmeğin gıda işletmecisi tarafından beyaıı
edilen gramajı ve tespit edilebilınesi halinde fırın çıkış saati yazılır.
2. İlgili laboratuvar, fırııı çıkışından en geç altı saat sonra ağırlık tayinini, "0,1" gram
hassasiyette dtjital kalibreli terazi ile yapar. Taıtım sonuçlarına göre oıtalama ağırlığııı uygun
olması halinde tespit edilen değerler analiz sonucu olarak kabul edilir.
3. Laboratuvar taı·afından fırın çıkışından itibaren altı saat içerisinde ağırlık kontrolü
yapılamaması durumunda veya taıiım sonuçlarına göre uygunsuzluk görülınesi duı1ınıunda
veya fınn çıkış saatinin bilinmemesi halinde aşağıdaki prosedür uygulamr:
(1) Ağırlık tayini, 0,1 gram hassasiyette dijital kalibreli terazi ile yapılır.
(2) Taıtım sonucunda tespit edilen değerin uygun bulunması halinde taıtım sonucu
analiz sonucu olarak (M) kabul edilir.
(3) Taıtım sonucunda tespit edilen değerin uygunsuz olıııası dunıırnnıda aşağıdaki
prosedür uygulanır:
- Nmrnınede, her ekmek için ayn ayrı taıiıın ve nıhıbet analizi yapılır. Ağırlığı Mı,
ıuhıbet oraııı R olaı·ak tespit edilen ekmeğin bu Standartta müsaade edilen en fazla nıtubet
oraııı (Rınax) esas111a göre ağırlığı (M) aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır:
Mı x 100
M= - - - - - - - 100 - (Rmax - R)
Mı: Ekıneğin rutubet tayinine başlandığı anda tespit edilen ağırlığı (g).
R: Ekmek rutubeti(%) (m/m).
Rmax'. Numune alınan ekmek çeşidi için Standartta müsaade edilen en fazla ıuhıbet oranı
(%) (ın/m).
4. Üıiinlerclen alman ımımınelerin; oıtalama ağırlığı toleraııs değerlerin dışında olaınaz.
5. Üıünlerdeıı;
(1) Alıııaıı ınııınıııelerin ortalaına ağırlığı en az" A- (A x 0,02)" olur.
(2) Alınan numunelerin oıtalanıa ağırlığı "[(Ml +M2+ ... Jvlıı)/n]" olarak hesaplanır.
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EK-VII
Mikrobiyolojik Analiz A.ınacıyla Numune Alımı
1) EK-IV'de belirlenen numune

alına planları

ve analiz

metotları

referans metot olarak

k'1lllamlır.

(2) Kriterlerin sağlandığını garanti etmek amacıyla ımmnne alınması gerektiğinde bu
numuneler; üretim alanlarından ve üretimde kullanılan ekipmanlardan alımr. Buna göre;
a) Nuınmıe almada, ISO 18593

sayılı

standart, referans metot olarak kullaııılır.

b) İnsan sağlığı açısından Listeria monocytogenes riski oluşhırabilecek tüketime hazır
üreten gıda işletmecisi, mınmne alına planlarının bir parçası olarak üretim alanlanndaıı
ve ekipınaı1larından da numune alır.
gıda

(3)

Gıda işletmecisi

kayıtlarıyla

HACCP ilkelerine dayalı etkili bir üretim yaptığını geriye dönük
gösterebiliyorsa, EK-IV'de belirlenen munune alına planlarındaki nmmuıe sayısı

azaltılabilir.

(4) Analizin aınacı., özellikle bir işlemin veya bir gıda paıtisinin kabul edilebilirliğini
belirlemek ise EK-IV'de beliıtilen nuımme alına planlaı·ı en düşük sayı olmak kabul edilir.
(5) Gıda işletmecisi, bu Standartta belirtilenlerin dışında diğer bir numune alına ve analiz
metodunu kullanabifü. Ancak bn takdirde, kullandığı metotlmııı en az eşdeğer garantiyi
sağladığını Bakanlık yetkilisine kanıtlamak zorundadır. Buna göre;
a) Bu metotlar, alternatif numune
içerebilir.

alına aşamalarını

ve yem analiz

metotlarıııııı

kullaımnını

b) Alternatif analiz metotlarınııı kullananı; EK-IV'de verilen referaııs metotlaı·a karşı
ve EN/ISO 16140 sayılı standaıi veya diğer uluslaı·arası kabul göımüş benzer bir
standaıt da yer alan protokoller doğrultusuııda sertifıkalaııdınlmış tescilli bir metot olınası
halinde kabul edilir.
oııaylaııınası

(b) bendinde taılllnlanaıı onaylaı11nış ve seıtifikalaııdırılınış
analiz metotlanııı k.L11lanmak isterse, bu metotlar uluslaraı·ası kabul
eclilıniş protokollere göre onaylanır ve kullanımları Bakaıılık tarafındaıı yetkilendirilir.
c)

Gıda işletmecisi,

metotların dışmdaki
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