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Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Ek-2,
Maddesi gereği gıda
işletmelerinde çalışan personelin gıda hijyen eğitimi almaları gerekınektedir. Bu nedenle İlçe
Müdürlüğümuz

tarafından

"Hijyen Eğitim Belgesi" verilmek üzere bir eğitim gerç41eşhJifeca1ir.

Daha önceden eğitim almamış veya işletmenizde yeni işe başlamış personellerin en geç 15.01.2018
tarihine kadar İlçe Müdürlüğüınüze bildirilmesi gerekınektedir.
Kamu kurumlarına, ihbar hatlarına ve belediyelere son zamanlarda aşağıdaki konutarda, sık
sık şikayetler gelmeye başlamıştır.
1. Tezgahtarlann
kullanılmış

paraya dokuııduğu

etiyle ekmeğe dokunduğu,

eldiven giymeden veya çok

kirli eldivenle ekmek verdiği,

ı. Fırın

çalışanlarının

önlük, bone vb. koruyucu-önleyici kıyafetlerini giyınediği, giyeıılerin

de sadece işletme içinde giymesi gereken bu kıyafetlerle sokakta gezdiği,
3. Fınnlann içinde, ekmek içinde böcek, sinek vb. haşerat görüldüğü,
4. Ekıne-lerin

gazete kağıdına sanlıp verildiği,

5. Ekınek konulan kasaların pis olduğu,
6. Çalışanların üretim yerinde sigara içtiği,
Çözüm olarak;
L Tezgahtarların

eğitilmesi,
2. Çalışanların

halk

eğitime

gönderilmesi,

önlük, bone, baudana,

ayrıca

eldiven

deneyinıli

kullanması

çalışanlar

ve bunlar

tarafından

üzerlerindeyken

işletmeye girip-çıkmaması.

3_ Fınnlann, yetkili ilaçlaıııa finııalanyla anlaşma yapıp düzenli olarak ilaçlanınası. özellikle
üretim

yeri olmak üzere

satış yeri de dahil haşerat,

(açıklıklara sineklik.
eşyaların üretim yerinden çıkarılması vb.),

tedbirlerin

alınması

böcek girişini

korumaları, perde,

gider

ve çoğalmasıili
duvar

takılması;

önleyici
gereksiz

4. Ekıneklerin baskısız, gıdaya uygun anıbalajlara sarılıp verilmesi.
5_ Kasaların ve ekmek taşman araçlann temizliğinin yapılması, kırık-hasarlı olanların
değiştirilmesi; ekmek kasalarının doğrudan yere temas etmemesi,
6_ Çalışanların üretim yerinde çay-yemek hazırlamaması ve rüketmemesi; işletme içinde,

satış yeri de dahil sigara ıçınemesi gerekmektedir.
Yapılan
edilmesi

denetimlerde

halinde

zarar görmesinin

ve şikayetler

idari işlem uygulanacaktır.
önüne geçilmesi

üzerine işletmelere
Vatandaşların

gelindiğinde,

bu sorunların

tespit

olduğu kadar işletme sahiplerinin

için, işletme 'Ve çalışan hijyeni konusunda

de

gerekli önlemlerin

Not: 5070 sayılı Elektronik !mza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Albayrak Malı.Hatboyu Sok.No:20
Tel: (0236) 313 12 66 Faks:
E-Posta.: turgutıu@tariııı,gov.tr Kep: tlu·gutlU@gthb.hsOl.kep.tr

Bilgi için:Uğur AOCA
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