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“Ateşten kaçamazsın, tam pişersin 

olgunlaşırsın, pişmiş somun gibi sofranın 

başköşesine geçersin.             

 Aziz olursun ağırlanırsın, sofra kuruldu mu 

kardeşler benimserler seni, ekmek gibi cana 

yardımcı olursun derken can kesilirsin”… 

Mevlana 
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 SUNUŞ 

COVID-19 pandemisi küreselleşme çağında insanlığın karşılaşmış olduğu 

ortak bir sorundur. Mevcut durumda, kim olduğunuzdan bağımsız olarak, 

eldeki kaynakların, deneyimlerin ve alınan derslerin paylaşılması, tek 

kazanma şansımızdır.  

Bu savaş daha yeni başladı. 

Güvenli fırınlar, sağlıklı insanlar 

Fırıncılık, pastane ve unlu mamulleri üreten tüm işyerleri, genel ve özel hijyen şartlarını yerine 

getirebilmesi  açısından uygun alana sahip olmalıdır. Fırın ve pastane ürünleri üretim ve satış 

yerleri ve dağıtım alanları; çok sayıda çalışanın 

bulunduğu ve toplumunun neredeyse 

tamamına hitap eden işletmelerdir. Bu nedenle 

hem çalışanlar hem de gelen müşteriler, 

Coronavirüs salgını zamanlarında güvenli ve 

sağlıklı bir ortamın sağlanmasına ihtiyaç 

duyarlar. 

Ekmek” yüzyıllardır sofralarımızın vazgeçilmezi, 

ana yiyeceği olarak  tüketilen gıdalar arasında 

yer almaktadır. Sağlıklı ve güvenilir koşullarda üretim ve satışı halk sağlığı üzerinde önemli 

paya sahiptir .Fırıncılık ve pastane mamulleri üretim yerlerinin, mevzuatın gerektirdiği 

hijyenik şartları uygun ve güvenilir ürün hizmeti sunması ile tüketicilerin gıda kaynaklı sağlık 

risklerine karşı korunması sağlanabilecektir. 

Bütün dünyayı sarsan bu pandemi döneminde personeliniz  ve müşterileriniz  Covıd-19  ile 

karşı karşıya kalabilir  bu durum ciddi kayıplara neden olabilir. 

Tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine 

uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere gerekli 

tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır. Bu kılavuzda,  “Fırıncılık, pastane ve unlu mamulleri 

üreten tüm işyerleri” için Coronavirüsle mücadele yolları ve alınması gereken tedbirler yer almaktadır. 

 

 

Hijyen uygulamaları olmazsa olmazdır! 
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Bütün dünya, Coronavirüs nedeniyle pandemi 

olarak kabul edilen büyük ve son derece 

tehlikeli bir salgınla mücadele etmektedir. 

Türkiye de kritik  olarak nitelendirilen ve yeterli 

önlem alınmadığı takdirde tehlikenin daha 

büyüyeceği öngörülen ülkelerden biri 

konumundadır.  Bu kapsamda çeşitli 

kısıtlamalar, sınırlamalar ve yasaklar gelmekte 

ve bunların artması öngörülmektedir. 

Tüm bu koşullara karşın, toplumsal yaşamın 

mümkün olan en az sıkıntıyla sürdürülebilmesi 

gerekmektedir.  

 Bunu sağlamanın yolu da yolu, insanların 

temel gıda ve diğer ihtiyaçlarının 

karşılanmasından geçmektedir. İşte, tam 

bu noktada, karşımıza bu ihtiyaçların 

karşılandığı Fırın ve pastane 

ürünleri üretim ve satış Noktaları 
çıkmaktadır. Bu noktalar, hemen herkesin 

sıklıkla uğramak zorunda oldukları 

yerlerden biri olduğundan, buralarda 

alınacak önlemlerin halk sağlığının 

korunmasına önemli bir katkı sağlayacağı 

açıktır. 

Bu doğrultuda alınacak önlemler dört temel amacı kapsayacak 

şekilde düzenlenmelidir 

  

 

 

  

Müşterilerin işletmeye 

Covid-19 taşımalarının 

önlenmesi 

Güvenli hijyenik 

ortamının işletmede  

sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

Müşterilerin  Covid-19 

riskiyle karşılaşmadan 

işletmeden çıktıkları 

güvenin yerleşmesi 

İşletme çalışanlarına 

müşterilerden geçmesi 

olası Covid-19 risklerin 

önlenmesi 

Özetlenen bu tüm önlemlerin uygulanması sonrasında hem güvenilirlik imajı güçlenen ve tercih edilir  

duruma gelen işletmeler kazanacak hem de en önemli toplumsal karşılaşma noktalarından biri olan  

Fırın ve pastane ürünleri üretim ve satış Noktalarındaki Covid-19 risklerin azaltılması 

veya ortadan kaldırılması ile halk sağlığı kazanacaktır. 

 

Fırın ve pastane ürünleri üretim ve satış 

Noktalarındaki önlem ve yönlendirmeler, aynı 

zamanda uygulamalı bir davranış eğitimi olacaktır. 

1 2 3 4 
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 Coronavirüs’e karşı fırın ve 

pastane üretim ve satış 

noktalarındaki önlemler yeterli mi? 

Virüs nedir? 

Virüsler, sadece canlı hücreleri efekte 

edebilen ve böylece replike olabilen 

mikroskobik enfeksiyon etkenleridir.  

Virüsler çok çeşitli hastalıklara yol açabilir. 

Her türlü yaşam formunu etkileyebilirler, 

çünkü çoğalmak için yalnızca bir konakçıya 

ihtiyaç duyarlar. 

 

Coronavirüs nedir? 

Coronavirüsler, yüzeyindeki taç benzeri sivri uçlardan  dolayı bu şekilde adlandırılan 

geniş bir virüs ailesidir. Bir coronavirüs dört yapısal proteinden olusur: nükleokapsid, 

zarf, zar ve çubuksu çıkıntılar (dikenler). Bu çıkıntılara Latincede taç anlamına gelen 

“corona” adı verildiginden bu virüslere coronavirus (taçlı virüs) denir. Nükleokapsid, 

zarf ve zar proteinleri tarafından olusturulan küreye benzer bir yapının içinde, genetik 

materyali bulundurur. Dikensi çıkıntılar ise virüsün enfekte edebileceği  hücreleri 

belirler ve hücrelerdeki almaçlara baglanır. 

 Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın 

olan büyük bir virüs grubudur. İnsan, yarasa, 

domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda 

bulunabilmektedirler. 

Genellikle insanlarda hafif ile orta derecede üst 

solunum yolu hastalığına neden olurlar. Ancak 

pnömani ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları 

gibi daha ciddi enfeksiyonlara da neden olabilirler.
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Coronavirüs Belirtileri Nelerdir?  

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif 

ve orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. 

Corona (COVID19-Korona) Virüsü Belirtileri:  

• Birkaç gün süren yüksek ateş (38.3°C ve üzeri),  

• Balgamlı ve/veya Kuru öksürük,   

• Boğaz ağrısı,  

• Nefes darlığı (Nefes alma güçlüğü),  

• Baş ağrısı  

Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün 

pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden 

olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az Corona / Covid-19 

(Korona) virüsü vardır.  
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COVID-19’un muhtemel çıkış kaynağı 

 

Viral solunum yolu hastalıkları 
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Corona virüs nasıl yayılır?

Coronavirüs 2 metreye kadar seyahat 

eden damlacıklarda solunum 

salgılarında bulunur, yani temas ve 

damlacık iletimleri yoluyla transferler 

olabilir.Enfekte olan insanlar hapşırır 

veya öksürürse, mikropları havadaki 

küçük damlacıklar yoluyla yayabilirler. 

Bu damlacıklar yüzeylere inebilir. 

Burun ve boğaz salgılarıyla kirlenmiş 

eller ve yüzeyler hastalığın 

yayılmasına sebep olabilir. 

 

COVID-19 yüzeylerde ne kadar kalır? 

Bulaşmayı önlemek için ellerin ve 
yüzeylerin hijyenine özel dikkat 

gösterilmelidir! 
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Coronavirüs’ten korunma yolları 

Enfeksiyonlar nasıl kontrol edilir?? 

Hasta olan kişiler öksürdüğünde ya 

da hapşırdığında, içerisinde 

bakterilerin yanı sıravirüslerin de 

bulunuğu küçük damlacıkları 

etraflarına yayarlar. Bu küçük 

damlacıklarda (<5 mikron) yer alan 

kızamık gibi bazı virüsler ise havada 

birkaç saatekadar kalabilirler. Birçok 

solunum yolu virüsü ise, genellikle 

yüzeye hızlıca konandaha büyük 

damlacıkların içinde bulunur. SARS-

CoV-2 virüsü, içerisinde yer aldığı bu 

büyük damlacıklar (10-100 mikron) 

sayesinde 2 metreye kadar yayılabilir 

ve küçük tanecikler 3 saate kadar 

havada kalabilir. Damlacıklar henüz 

havadayken, budamlacıkları soluyan 

ya da yutan kişilere virüs bulaşır. 

 Büyük damlacıklar birkaçdakika gibi 

kısa bir süre içerisinde ortamdaki 

yüzeylere ya da kişilerin 

üzerinekonarlar. Bu nedenle, örneğin 

bir koridorda öksüren ya da hapşıran 

bir kişininardından yürümek büyük 

bir risk teşkil eder, ancak aynı 

koridorda 30 dakika sonrayürümenin 

hiçbir riski yoktur çünkü damlacıklar 

bu süre içerisinde hızlıca 

yerekonmuştur ve ortamdaki hava 

değişimi de havada kalan herhangi 

bir virüsü hızlıca dilüe ederek etkisini 

azaltmıştır. 
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Virüsün yayılmasını nasıl kontrol edilir? 

İyi bir  enfeksiyon kontrolü; herkesin  potansiyel  olarak bulaşıcı  

olduğunu varsayarak   ve her zaman uygun prosedürleri takip ederek 

başlar. Virüsün yayılması   bulaşma kaynakları azaltılarak veya kontrol 

edilerek önlenebilir.  Bu durum ancak temel enfeksiyon kontrol 

uygulamalarını benimseyerek başarılabilir.  Aşağıdakiler, enfeksiyonun  

bulaşmasını azaltmaya yönelik  uygulamalardır: 

• Gıdanın muameleye tabi tutulduğu 

alanlarda çalışan bütün personelin, kişisel 

temizliğini sürdürmeye  azami itina 

göstermesi, temiz ve gerekli durumlarda 

uygun koruyucu kıyafet giymesi gereklidir.  

• İşyerinde çalışan kişiler hijyen şartlarına 

büyük bir titizlikle uymak zorundadırlar. 

• Takı (kolye, küpe, künye, yüzük, bilezik, 

kol saati) takılmamalıdır. 

• Uygun ve temiz iş kıyafetleri, koruyucu 

giysiler (bone, galoş, ağız maskesi, eldiven 

vb.) giymelidir. 

• Sokak kıyafeti ve sokak ayakkabıları ile 

üretim alanına girilmemelidir. 

• İş kıyafetleri işyeri dışında giyilmemelidir. 

• Erkeklerde saçlar tercihen kısa olmalı, 

sakal olmamalıdır. 

Saçlar mutlaka bone içinde tutulmalı ve 

ağız maskesi kullanmalıdır. 

• İşyerinde çalışanların, mevzuata uygun 

olarak düzenli sağlık kontrolleri (portör 

muayenesi, akciğer filmi, burun-boğaz 

kültürü, sarılık) yapılmalıdır. 

Hasta personel işyerinde 

çalıştırılmamalıdır. Portör muayene 

sonuçları işyeri yetkilisi ve/veya sorumlu 

yöneticisi tarafından değerlendirilerek 

işyeri yönetimine bildirilmeli ve sonuçların 

uygunsuz olması durumunda acilen 

gerekli tedbirler alınmalıdır. 

• Hastalanan ve hastalık taşıyan kişilerin 

gıda maddelerinin üretildiği ve bulunduğu 

alanlara girmeleri yasaktır. Bu gibi kişiler, 

hastalıkları ve belirtileri 

(özellikle ishal ve ateş) hakkında işyeri 

yetkilisi ve/ veya sorumlu yöneticisini 

acilen bilgilendirmelidir. 

• Enfeksiyonlu yaraları, deri enfeksiyonları 

veya deri yaralanmaları olan kişilerin, 

üretim ve satış aşamalarında çalışmaları 

engellenmelidir. Basit çizikler 

gibi durumlarda yara bandı (örneğin su 

geçirmeyen plaster, parmak sargısı) 

kullanarak çalışmalıdır. Yara bandı, gıda 

işyerleri için özel olarak hazırlanmış ve 

mavi renkli olmalıdır. 

• Çalışanlar için dinlenme bölümleri varsa 

bu bölümler imalattan ayrı bir yerde 

olmalıdır. 

• Üretim alanında açık renk elbise 

giyilmelidir. 

• Gıda ile temas eden personelin sağlıklı 

olmasının sağlanması.. 
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EL HİJYENİ  

Etkili el hijyeni patojenlerin yayılmasını 

önlemek için.  yapabileceğiniz en etkili 

önlemdir . Aşağıdaki durumlar meydana 

geldiğinde; 

 İşe başlarken, 

 Farklı iş geçişlerinde, 

 Kirli malzeme veya yüzeye 

dokunulduğunda, 

 Her tuvalet çıkışında, 

 Hapşırma veya öksürme 

sonrasında, 

 Burun silme sonrasında, 

Eller mutlaka yıkanmalıdır. 

. İşyeri Davranış Kuralları 

Çalışanlar aşağıdaki davranış 

kurallarına uymak zorundadır. 

• Gıda maddelerine doğru 

öksürülmemeli ve aksırılmamalıdır. 

• Üretim alanında yenilip 

içilmemeli, sakız çiğnenmemeli 

ve sigara içilmemelidir. 

• Eller işyeri elbiseleri ile 

kurulanmamalıdır. 

• Gıda maddelerine sadece 

yıkanmış ve dezenfekte 

edilmiş el ile temas edilmelidir. 

 

 

 

El yıkama aşamaları 
 Musluk açılır. Sıcak su elin dayanabileceği dereceye 

ayarlanır. 

 Eller dirseklere kadar ıslatılır. 

 Dezenfektanlı sıvı sabun (antiseptik) ile köpürtülerek el 

ve bilekler dirseklere kadar sabunlanır. 

 Ovuşturma ile parmak ve tırnaklar, tırnak uçları ve 

araları iyice sabunlanır. 

 Dirsekten itibaren eller suyun altında iyice durulanır 

 



 

Sayfa | 7 

 

 



 

Sayfa | 8 



 

Sayfa | 9 

 

Sosyal mesafeye yardımcı olun 

Koronavirüs salgınının yayılmasını kontrol altına almak için etkili bir 

çözüm sosyal mesafedir. Müşterileriniz arasında güven ve yardım 

oluşturmak için şunları yapabilirsiniz: 

 Temassız ödemeleri teşvik edin ve insanların mesafesini korurken 

sipariş verebilecekleri sipariş edilen ürünleri yerleştirebileceğiniz bir 

'işlem birimi' oluşturun. 

 Müşterilerin bir metre arayla durmalarını sağlamak ve müşterilerinizi 

rahatlatmak için yere görsel yardımlar (örneğin bantla) yerleştirin. 

 Giriş ve çıkış akışı için yeterli alan bırakın ve 'bir giriş, bir çıkış' 

politikası iletin. 

 İşletmenizin büyüklüğüne göre içerideki müşteri sayısını 

sınırlayın. Maksimum kişi sayısını belirtmek için kapıdaki iletişimi 

kullanın. 

 Dışarıda çizgiler olduğunda, mesafeyi tekrar korumanın önemini 

vurgulayın. 
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İşletmenin büyüklüğüne  uygun sayıda müşteriyi sosyal mesafe gözeterek; 

konulan işaretleme ve şeritler yardımıyla  içeri alın. 
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Çalışma ortamını temizleyin 

Temizlik ve dezenfeksiyon Covdi-19 etkeninin uzaklaştırılmasında oldukça 

önemlidir. İyi ve etkin temizlik ve dezenfeksiyon kişilerden, ekipmanlardan ve 

yüzeylerden bulaşabilecek virüslerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. 

Bu şekilde halk sağlığı ve gıda güveliğini etkileyecek etkenin bulaşması ve 

yayılmaları önlenecektir.   Temizlik ve dezenfeksiyon yapılırken; 

−İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl, hangi kimyasal maddeler kullanılarak, 

ne zaman ve kim tarafından yapılacağını gösteren temizlik ve dezenfeksiyon planları 

oluşturulmalıdır. 

−Farklı alanlar için farklı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır. 

Temizlik ve dezenfeksiyon planları, gıdaların içerebileceği  mikroorganizma yükü ve türü 

dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan mevzuat gereğince izin verilmiş temizlik ve 

dezenfektan maddeleri kullanılarak yapılmalıdır. 

−İşyerinde temizlik ve dezenfektan maddelerine ait güvenlik bilgileri, üretim ve son kullanım 

tarihleri bulunmalıdır. 

−İşyerinde temizlik ve dezenfektan maddeleri ile gıda maddelerini etkileyebilecek diğer 

kokulu maddeler ayrı bölümlerde muhafaza edilmeli ve işaretlenmelidir. 

Hem müşterileriniz hem de ekip  üyeleriniz için temiz bir ortam sağlamak artık 

bir numaralı önceliktir. Bu nedenle, aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı 

insanlar tarafından dokunan yüzeyleri ve nesneleri temizlemeye özellikle dikkat 

etmek önemlidir: 

Riskli Yüzeyler 

Tezgahlar  
•Ödeme noktaları 

Kapı kolları 

•Musluklar 

•Merdiven trabzanları 

•Koltuk yüzeyleri 

•Elektrik düğmeleri 

•Giriş çıkış alanları 

•Sifonlar ve tuvalet oturakları, 

riskli yüzeyler olup temizlik ve dezenfeksiyonu günlük olarak yapılmalıdır  



 

Sayfa | 12 

İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon planı oluşturulmalıdır. Yukarıdaki çabaları 

rutinin bir parçası haline getirmek için bir temizlik programı uygulayın ve 

müşterilerinizi ve personelinizi buna göre bilgilendirin. 

 

Temizlik ve Dezenfeksiyon Adımları 

Temizleme ve dezenfeksiyon adımları aşağıdaki sırayı izlemelidir: 

• Kaba Temizlik: Kaba kirler kuru veya 

ıslak bir şekilde ortamdan 

uzaklaştırılır. 

• Temizlik: Sıcak su ve gerekiyorsa 

deterjan ile yapılır. 

• Temizlik Sonrası Durulama: 

Deterjan kalıntılarının gıda ile 

buluşmasını 

önlemek için sıcak su ile yapılır. 

• Dezenfeksiyon: İzinli dezenfektan 

maddeler kullanılarak yapılır. 

• Dezenfeksiyon Sonrası Durulama: 

Dezenfeksiyon tekniğine göre 

içilebilir nitelikteki su ile yapılır

.İşlemler 

 Önce kirleri temizleyin (gerekirse),  

 Yüzeyi, bir temizleyici veya dezenfektanla 

önceden ıslatılmış tek kullanımlık bir bezle 

temizleyin,  

 Dezenfektanı yüzeye bolca püskürtün ve tüm 

yüzeyi temizleyici veya dezenfektanla ıslatan 

tek kullanımlık bir bezle yayın. 

 Dezenfektanın gerekli yüzey temas süresi 

boyunca durmasına izin verin. Gerekirse 

durulayın. 
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 Kullanılan tüm kirli malzemeler ve koruyucu 

giysiler atık torbasına konmalı ve kontamine 

materyal olarak atılmalıdır. 

 İşiniz bitince ellerinizi en az 20 saniye iyice 

yıkayın 

 

Temizlik ve Dezenfeksiyon 

• Kaplar, aparatlar, makineler, alet ve ekipmanlar kullanılmadan önce  ve 

kullanıldıktan sonra uygun şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

• Temizlik için içme suyu kalitesinde su kullanılmalıdır. 

• İlgili Bakanlık tarafından kullanımına izin verilmiş, gıda endüstrisine uygun 

deterjan, kimyasal madde ve/veya dezenfektanlar kullanılmalıdır. 

• Temizlik ve dezenfektan maddeleri, gıda maddesi veya gıdanın üretiminde  

kullanılan kaplara konulmamalıdır. 

• Temizlik ve dezenfektan maddelerin kullanımları esnasında, gerekli ve uygun 

olan dozaja, sıcaklığa ve etki süresine dikkat edilmelidir. 

Söz konusu temizlik ve dezenfektan maddelerinin imalatçıları tarafından 

kullanım usulleri hakkında yapılan önerilere uyulmalıdır. 

• Temizlik ve dezenfektan maddelerinin bulunduğu kaplar kolay anlaşılabilecek 

şekilde işaretlenmiş olmalıdır. 

• Temizlik işleminden sonra kullanılan tüm temizlik araçları temizlenmelidir. 

• Soğutucu batarya ve körükler genellikle küf sporları için bir ortam meydana 

getirdiğinden, dikkatli bir şekilde temizleme işlemine tabi tutulmalıdır. 

• Gıda işletmecisi, son ürünü insan tüketimi için uygunsuz hale getiren;  

parazitler, patojenik mikroorganizmalar veya toksinler tarafından kirletilmiş 

veya bozulmuş veya yabancı madde olduğu veya yabancı maddelerle bulaştığı 
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bilinen ham maddeleri veya bileşenleri veya işlenmiş ürünlerin üretiminde 

kullanılan diğer maddeleri işyerinde  bulundurulmamalıdır. 

Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonunönlenmesi ve 

salgın kontrolü için temel yapı taşlarıdır.  

Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm alanlarda, yalnızca 

Sağlık Bakanlığı  onaylı ürünler kullanılarak standart 

çalıştırma prosedürlerine dikkat edilmelidir. 

Çapraz kontaminasyonu önlemek için el hijyeni ve sık 

dokunan  yüzeylere özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonun 

önlenmesi ve salgın kontrolü için temel 

yapı taşlarıdır. 

Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm alanlarda, yalnızca önerilen 

ürünler kullanılarak  standart  prosedürlere dikkat edilmelidir. Çapraz 

bulaşmayı önlemek için el hijyenine ve sık dokunulan yüzeylere özellikle 

dikkat edilmelidir. 
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Hijyen açısından dikkat edilmesi gereken   

yerler 
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Kasalarda yerleşim düzeni değişikliği 

• Mümkün olduğunca temassız seçeneğine yönlendirme yapılın 

• POS cihazlarının konumunun, hem çalışan hem de müşteri  için bir ortak kullanım 

olanı olmaktan çıkarılması, cihazlarınçalışana ve müşteriye min. 1 metre mesafeye 

yerleştirilmesi 

• Kasalara gelen müşterinin kasa yoğunluğu oluşturmaması için yönlendirme yapını 

• Kasa önü bekleme mesafelerinin min. 1 metre, tercihen 2 metre olarak bantlarla ifade 

edilerek yönlendirme yapın 

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının 

yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. 

Alışverişlerde kullanılan nakit paralarelden ele 

geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini 

artırırken; temassız kartları kasa görevlisine 

vermek zorunda kalınmıyor. Dolayısıyla elden 

ele geçmeyen kartlar virüs bulaşmasına da 

engel oluyor. 
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Fırınlarda üretimde dikkat edilmesi gerekenler 
Fırıncılık, pastane ve unlu mamulleri üreten tüm işyerleri, genel ve özel hijyen şartlarını yerine 

getirebilmesi açısından uygun alana sahip olmalıdır. İşletmelerde kullanılan tüm alet-ekipmanlar 

ile yüzeyler kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir, su 

emmez ve paslanmaz nitelikte olmalıdır. Bu sayede yeterli 

ve etkin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yürütülebilir. 

Sürdürülebilir İyi hijyen uygulamalarının sağlanabilmesi için 

fırınların alt yapı ve donanımı çapraz bulaşmaları önleyecek 

şekilde olmalıdır. Örneğin, hamur yoğurma kazanı zeminde, 

ayak altında, hareketli noktada olursa, işlem esnasında 

yabancı madde bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle, üretim yapılan alanın temiz hava akışına 

uygun şekilde tasarlanması ve Belediyelerin ruhsatlandırma işlemlerinde mutlaka 5996 sayılı Gıda 

Kanunu gereklilikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için en önemli şartlar aşağıda 

özetlenmiştir: 

1. Personel Tuvaletleri ve Soyunma 

Alanları: Üretim ve depo alanlarına açılmayan 

noktada bulunmalı. 7/24 su temini, sabun ve 

dezenfektan dispenserleri, hijyenik el kurutma 

malzemeleri bulunmalıdır. Tuvalet önlerinde 

dezenfeksiyonu sağlayacak ayak paspası 

bulundurulmalıdır. Personele soyunma 

alanları bulundurulmalıdır. 

2. El Yıkama Evyeleri: İşyerinin uygun 

noktalarında gerekli sayıda temiz, sağlam ve 

çalışır durumda el yıkama evyeleri 

bulunmalıdır. Gıda işlemlerinde kullanılan araç 

ve gereçler bu lavabolarda yıkanmamalıdır. El 

yıkama evyelerinde soğuk su ve gerekli 

durumlarda sıcak su bağlantısı olmalı. El 

yıkama ve kurutma için gerekli malzemeler 

bulundurulmalıdır. 

3. Havalandırma: İşyerleri ve tuvalet 

mekanları yeterli havalandırma düzeneğine 

sahip olmalıdır. Havalandırma sistemleri, 

duman, koku, is ve buharlaşmayı giderecek, 

ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve zararlı 

girişini önleyecek özellikte olmalı; filtreleri ve 

diğer parçaları temizlemek veya değiştirmek 

üzere rahatça erişilebilecek bir şekilde 

kurulmalıdır. Pişirme ve buharlı ısıtıcılardan 

çıkan hava işyeri ortamından 

uzaklaştırılmalıdır. Temiz olmayan bir alandan 

temiz bir alana olabilecek hava akımlarından 

kaçınılmalıdır. 

4. Aydınlatma: İşyeri gün ışığına eşdeğer 

bir şekilde doğal veya yapay olarak 

aydınlatılmalıdır. Aydınlatma araçları 

muhtemel tehlikelere karşı koruyucular ile 

korunmalıdır. Kullanılacak ışığın şiddeti ve 

rengi mamul üretimini etkilemeyecek özellikte 

olmalıdır. 

5. Su: İçilebilir su niteliğinde olmalı, varsa 

su tankları; yağmur, kuş, böcek vb. girişine 

karşı korumalı ve kontrolü kolayca 

yapılabilecek yerde bulunmalı, düzenli 

aralıklarla temizlenmelidir. İşyerinde kullanılan 
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su laboratuvarda periyodik aralıklarla kontrol 

edilmeli/ettirilmelidir. 

6. Atık Su Kanalizasyon Sistemleri: Gıda 

maddelerinin olumsuz olarak etkilenmesini 

önleyecek şekilde tasarlanmış ve tesis edilmiş 

olmalıdır. 

7. Temizlik Gereçlerinin, Kimyasal 

Madde ve Dezenfeksiyon Maddelerinin 

Saklanması: Gıda maddelerinin bulunduğu 

alanlar dışında, uygun kapalı alanlarda 

muhafaza edilmelidir. Sağlık Bakanlığı 

tarafından onaylanmış ürünler kullanılmalıdır. 

8. Üretimin Yapıldığı Alan (Zemin, Duvar 

Yüzeyleri, Tavan, Pencereler, Kapılar, Tüm 

yüzeyler): İyi Hijyen uygulamalarına imkân 

veren büyüklükte ve alt yapıda olmalıdır.  

Zemin yüzeyi sağlam, kaymayı önleyici, 

temizlenmesi kolay ve dezenfeksiyona uygun,  

su geçirmez, aşınmaya karşı dayanıklı, 

paslanmaz nitelikte, yıkanabilir olmalıdır. 

Yeterli sayı ve boyutta drenaj kanalı 

bulunmalıdır. Atık su kanalları zararlı girişine, 

koku yayılmasına ve atıkların kanaldan geri 

dönüşüne karşı güvenilir, temizlenebilir ve 

dezenfekte edilebilir olmalıdır. 

Tavanlar kir birikmesine, nem 

yoğunlaşmasına ve küflenmeye izin 

vermeyecek şekilde olmalıdır. Tavanların 

periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. Tavan 

yüksekliği üretilen ürüne ve alet ekipmana 

uygun olmalıdır. Dış mekana açılan 

pencerelerde kolay temizlenebilen sineklikler 

kullanılmalıdır. Kapıların yüzeyi düz ve su 

geçirmez özellikte olmalıdır.  

9. Gıda Maddeleri Üretiminde Kullanılan 

Alet ve Ekipmanın Temizlenmesinde 

Kullanılan Evyeler: El yıkama evyelerinden 

ayrı bir yerde tüm alet ve ekipmanların 

yıkanması için uygun yıkama yerleri 

yapılmalıdır. Yıkama yerleri ve evyeler sürekli 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

10. Teknik Donanım, Makine, Alet ve 

Ekipman, Yardımcı Ekipmanlar: Gıda 

maddelerinde kullanımına izin verilen alet ve 

ekipmanlar, tek kullanımlık kap ve ambalajlar 

hariç, temizlik ve dezenfeksiyona imkan 

verecek şekilde yapılmış olmalıdır. Makine, 

alet ve ekipmanlar kullandıktan hemen sonra 

bekletilmeden temizlenmelidir. Gıda 

maddelerinin üretiminde uygun alet ve 

ekipman kullanılmalıdır. Girdi hazırlama 

kapları gıdanın yapısına ve üretim 

teknolojisine uygun olmalıdır. Üretim alan 

larında, üretimde kullanılmayan alet, ekipman, 

makine ve malzeme bulundurulmamalıdır. 

 

 



 

Sayfa | 20 

Üretimde kullanılan hammadde, yardımcı madde ve 

ambalaj malzemelerinde nelere dikkat edilmeli? 

 Mutlaka Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliğinde 

belirtilen zorunlu etiket bilgilerine 

bakılmalı. Örneğin İşletme Kayıt 

Numarası, İçindekiler, Üretici/İthalatçı 

firma adı-adresi, Menşei, Alerjen 

uyarısı gibi.. 

 Hammadde, yardımcı maddelerin ve 

ambalaj malzemelerinin depolandığı 

alan düzenli olarak temizlenmeli, 

dezenfeksiyonu yapılmalı, haşerelere 

karşı koruyucu tedbirler alınmalı, 

Uygun havalandırma sistemi ile 

rutubetlenmesi ve duvar yüzeylerinin 

yoğunlaşması, hasar görmesi, 

küflenmesi engellenmelidir. 

 FİFO prensibi uygulanmalı. First In 

First Out (İlk Giren İlk Çıkar).  

 Soğuk olarak muhafaza edilmesi 

gereken gıda maddelerinin 

bulunduğu depolarda sıcaklık ve 

rutubet kontrolleri düzenli olarak 

yapılmalıdır. Kayıtları tutulmalıdır.  

 Mümkün olduğunca ambalajsız 

hammadde, yardımcı madde 

işletmeye kabul edilmemelidir. 

İzlenebilirliği mümkün olan ve ürüne 

herhangi bir bulaşı riski olmayacak 

şekilde ürünler kabul edilmelidir.  

 Taşıma ve nakliye koşullarının hijyenik 

olması, bulaşıcı pek çok faktörlerin 

uzaklaştırılması açısından çok 

önemlidir. Ekmek kasaları mutlaka 

düzenli olarak temizlenip dezenfekte 

edilmeli, Zemine teması söz konusu 

olduğu için ürünler açıkta 

taşınmamalıdır

.Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgınının devam ettiği süre içerisinde halk sağlığını 

korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla,  EKMEK SATIŞLARI İÇİN Tarım 

ve Orman bakanlığı tarafından YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLMİŞTİR. Buna göre; 

Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, ürünleri tüketicinin doğrudan alması 

engellenecektir. Ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri aşağıda belirtilen 3 şekilde 

satışa sunulabilecektir. 

1. Hazır ambalajlı olarak VEYA 

2. Ambalaj malzemesi içerisinde: Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt 

esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. VEYA 

3. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler: Bu ürünler sadece, bulaşmayı ve tüketicinin 

ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda 

bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir 

ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. 
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Sayfa | 22 

Üretim sonrasında  dikkat edilmesi 

gerekenler 

• Kasa görevlilerinin yanında mutlaka el antiseptiklerinin bulunması ya da eldiven 

kullanılması  

• Kasa görevlilerinin yanında mutlaka temas süresine uygun, kullanım bilgisi verilmiş 

temizleyici & dezenfektan ürün bulunması 

• Tesis girişlerinde sık temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanması 

yeterli olmadığı durumlarda müşterilerin kendilerinin hijyen uygulamasını sağlaması için 

hijyen istasyonları kurulması (Tek kullanımlık mendil ve temizleyici/dezenfektan 

kombinasyonu) 

• Tesis giriş ve çıkışlarında bilgilendirme dokümanlarının görünür alanlarda 

bulundurulması  

• Temassız seçeneği olmadığı durumlarda, kredi kartları sanitizasyonu için 

dezenfektanlı mendil ya da tek kullanımlık mendil/dezenfektan solüsyonların hazırda 

bulundurulması, kullanımının teşvik edilmesi 

• Kasa görevlilerinin müşterilerle 

temasını gözlemleyen ve hijyen 

uygulamalarını kontrol eden 

denetleyiciler görevlendirilmesi 

• ‘‘Her temas bir bulaş’’ ilkesinden 

yola çıkarak, temizlik ve 

dezenfeksiyonun sürekli kılınması 

• Tesis satın almalarında ruhsatlı / 

izinli ve gerçek temas süresi olan 

ürünlerin tercih edilmesi ve 

temizlik ve hijyen kontrol rutinleri 

oluşturulması 
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Alan 
Kullanılacak 

Temizlik Madde 

Ve Malzemeleri 
Temizlik Sıklığı 

Kullanılacak 

Dezenfektan 

Maddeleri 

Dezenfeksiyon 

Sıklığı 

Dış Alanlar     
İşyeri Çevresi     
Atık Alanı     
İç Alanlar     
İmalat Girişi     
Duvarlar     
Zemin     
Tavanlar     
Alet-Ekipman     
Hat-Makine     
Fermantasyon 

Bölümleri     

Sosyal Bölümler     
Soyunma 

Bölümü     

Tuvaletler     
Yemekhane     
Dinlenme 

Bölümü     

Depolar     
Ürün Nakliye 

Araçları     
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Unlu Mamul Imal Eden ve Satan Isyerlerinde; 
Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya 

Yönelik Kontrol Listesi 
 

SORULAR Evet Hayır 

Sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak; servis araçlarının tasıma kapasiteleri ve 

servis içi  oturma düzeni ile ilgili olarak düzenlemeler yapılıyor mu? 

  

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri basta olmak üzere temizlik ve 

hijyeni sık aralıklarla saglanıyor mu? 

  

Servis araç girislerine alkol bazlı el antiseptigi konulmus mu?   

Çalısanlara Yeni Tip Koronavirüs salgınına yönelik bilgilendirme yapıldı mı?   

Yeni Tip Koronavirüs salgını dikkate alınarak risk degerlendirmesi ve acil durum 

planları güncelleniyor mu? 

  

Çalısanların ise giris ve çıkıslarında hijyen malzemesi kullanılmasına, temasın 

azaltılmasına ve sosyal mesafenin saglanmasına yönelik önlemler alınıyor mu? 

  

Ise girislerde çalısanlara yönelik temassız ates ölçerlerle kontrol saglanıyor mu?   

Çalısma alanında aynı anda bulunan çalısan sayısının asgari oranda tutulması için 

planlama yapılıyor mu? 

  

Çalısanların bir arada bulundugu yer ve zamanlarda hijyen ve sosyal mesafe 

kurallarına uyuluyor mu? 

  

Çalısanlar için temiz is elbiseleri saglanıyor mu?   

Is elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve ayrı yerlerde 

saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılıyor mu? 

  

Ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve egitimlerin uzaktan egitim ve 

telekonferans gibi yöntemlerle yapılması saglanıyor mu? 

  

Çalısma ortamının uygun ve yeterli düzeyde dogal havalandırılması yapılıyor mu?   

Çalısanlara tek kullanımlık maske vererek uygun sekilde kullanmaları saglanıyor mu?   

Kullanılmıs maskelerin uygun sekilde bertaraf edilmesi saglanıyor mu?   

Ellerin yüz bölgesine temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?   

Kullanılan tüm ekipmanın (ekranlı araçlar dahil) hijyeninin saglanması amacıyla 

düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi ve ekipmanın farklı kullanıcılar tarafından 

kullanıldıkça dezenfeksiyonu yapılıyor mu? 

  

Isyerinin büyüklügüne uygun sayıda müsteriyi, sosyal mesafe gözeterek konulan 

isaretleme ve seritler yardımıyla içeri alınması saglanıyor mu? 

  

Üretim alanına geçici olarak giren tedarikçiler, bakım elemanları, soförler vb. kişilerin  

isletme çalısanlarıyla herhangi bir temasta bulunmaması ve sosyal mesafe kuralı 

korunarak islemler yapılması saglanıyor mu? 

  

Çalısanlara gıda ile temas ettirmeyecek suretiyle yaptıkları islemlerden sonra 

kullanmak üzere alkol bazlı el antiseptigi tedarik ediliyor mu? 

  

Mamuller dogrudan teması engelleyecek uygun kâgıt veya plastik esaslı bir ambalaj   
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malzemesine konularak satısa sunuluyor mu? 

Ödeme noktalarında ve fırın giris ve çıkıslarında müsteriler için el antiseptiği 

bulunduruluyor mu? 

  

Müsteriye temassız ödeme seçenegi sunuluyor mu?   

Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kisisel hijyen malzemesinin 

bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kisisel hijyen 

kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi 

saglanıyor mu? 

  

Yemekhane, kantin ve çay ocagı gibi yiyecek-içecek tüketilen alanlarda sosyal 

mesafe kuralı gözeterek is yeri zemininde gerekli isaretlemeler ve yönlendirmeler 

yapılıyor mu? 

  

Ates, öksürük, nefes darlıgı ve benzeri sikayeti olan çalısanı maske takarak 

işyerindeki diger çalısanlardan izole ediliyor mu? 

  

Izole edilen çalısan için ALO 184 aranarak dogrudan saglık kuruluslarına 

yönlendirilmesi saglanıyor mu? 
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