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Kalite  
 “standartlara uygunluk” 

  

 “müşterilerin isteklerine uygunluk”  

  

 “ürünün ölçülebilen, belirlenebilen ve çoğunlukla kalite standartları ve mevzuatlarına 
uygunluk” 

  



Kalite 

 Ürün tüketicinin ihtiyacını karşılıyorsa ve kabul edilebilir objektif (ürünün enerji, 

vitamin, mineral, toksin madde içeriği ve tazeliği) ve sübjektif (ürünün rengi, şekli, tat 

ve kokusu vb.) değerlere sahip ise ürün kalitelidir denilebilir 

  



Kalite Güvence ve Risk Analiz  

 Gıda sektöründe müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek için en önemli iki kavram 

üretilen gıdanın güvenliğinin sağlanması ve kaliteli olmasıdır. Bu iki özelliğin 

sağlanabilmesi için ise sistematik yaklaşımlar gereklidir. Gıda sektöründe bu 

gerekliliklerin sağlanabilmesi için en sık yararlanılan sistemler kaliteye yönelik olarak 

ISO 9001:2015 ve gıda güvenliğine yönelik olarak HACCP’tir. Bu iki sistemin bir arada 

uygulanması ise aralarındaki sinerjiyi arttırarak kuruluş performansını olumlu yönde 

etkilemektedir. 

  



TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİ 
 ISO 9001:2015 etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu 

standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. 



KISACA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ; 
İşlerin standartlaştırılmasını, 

Kişiye bağımlılığın en aza indirgenmesini, 

Yeni çalışanların uyum süresinin azaltılmasını, 

Aynı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir metrikler üzerinden değerlendirmeyi, 

Önleyici faaliyetlerin kurum kültürüne kazandırmayı, 

Sağlıklı bilgi akışını 

 



 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; 

- Planla 

- Uygula  

- Kontrol et  

- Önlem Al  

döngüsüne dayanmaktadır. 

  



 

YAZDIĞINI YAP,  

YAPTIĞINI YAZ. 



Kalite güvence programlarının 
geliştirilmesi 
 Kapsamlı bir KG programı, çalışan eğitimi, hammadde özellikleri ve izlenebilirlik, KG 
kılavuzu, standart proses protokolleri, kritik kontrol noktaları, örnekleme ve analizleri, 
raporlama sistemleri ve inceleme süreçlerini içermelidir. 

  



HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Points- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol 
Noktaları) Sistemi ve İlkeleri 
 
 HACCP, gıda güvenirliği problemlerinin önlenmesini esas alan, basit ya da 
karmaşık gıda zincirinin tüm aşamalarında, riskleri tanımlayan, gıdanın güvenliğine 
ve kontrolüne düzenli bir yaklaşım sağlayan uluslararası kabul görmüş güçlü bir gıda 
kontrol sistemidir 

  



HACCP 
 HACCP, problemlerin önlenmesine yönelik mantıksal bir sistem ve gıda güvenliğinin 
yönetilmesinde kullanılan sağduyusal bir yaklaşımdır.  

 Ürün güvenliği ile ilgili olası problemleri önler, son ürün muayenesinin önemini azaltır, 
etkin kontrol geliştirmeyi sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.  

 Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilir, her büyüklükteki gıda işletmesine 
uygulanabilir, hata yaparak kazanılan deneyime güvenmek yerine potansiyel tehlikeleri 
önceden haber verir, uluslararası kabul görmüştür, yasal muayene ve dış denetimleri 
kolaylaştırır. 

 HACCP, istenen kalite düzeyinin sağlanması için, belirlenen kritik noktalarda sürekli 
kontrol yaparak gerçekleşebilecek hataların kaynağında engellenmesini öngören bir 
gıda güvenliği ve kalite güvence sistemi ve olası tüm tehlikeleri daha oluşmadan 
önlemeyi ve böylece tüketicileri olası sağlık risklerinden korumayı hedefleyen etkin bir 
"risk yönetimi" sistemidir 



HACCP prensipleri 
  
1. Tehlike analizlerinin yapılması,  

 2. Kritik kontrol noktalarının saptanması,  

 3. Kritik limitlerin belirlenmesi, 

 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi,  

 5. Kontrol noktalarının izlenmesi ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi,  

 6. Sistemin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,  

 7. Sistemin devamlılığı ve uygulanması için kayıtların tutulması. 

  



HACCP Sisteminin Yararları ve Avantajları 
Gıda ürünü için mevcut potansiyel tehlikeler üzerinde yoğunlaşır. Gıda güvenliğiyle ilgili problemlere 
zamanında cevap vermeyi sağlar, 

Muayene üzerine yoğunlaşmak yerine surecin tüm aşamalarında tehlikeleri önlemeye odaklaşır, 

Ürün kalitesinde sürekliliği sağlar, 

İşletmede riskin azalması ve sonuçların daha hızlı çözülmesiyle üretimin sürekliliğini sağlar, 

Kaynakların daha iyi ve düşük maliyetlerle kullanımını sağlayarak üretim maliyetlerinde azalmaya neden olur, 

Müşteri memnuniyetini arttırır, 

Gıda güvenliğini sağlayarak uluslararası ticareti geliştirir, 

Uzun dönemde rekabetçi bir ortam yaratır, 

Gıda kaynaklı hastalıkların riskini azaltır. Dolayısıyla halk sağlığında iyileşme ve halk sağlığı maliyetinin 
azalmasını sağlar, 

Daha etkin ve hedefleri olan bir gıda kontrolü sağlar, 

Yasal denetim hakkı olan kuruluşlara, isletmelerin denetiminde yardımcı olur, 

HACCP sistemi diğer kalite standartlarıyla da beraber uygulanabilir ve entegre olabilir. 



HACCP Sisteminin Prensipleri  
 Prensip 1. Tehlike ve Risk Analizleri  

 Biyolojik (patojenler, mikrobiyal toksinler, haşereler, parazitler, mikroorganizmalar 
vb.)  

 Kimyasal (temizlik maddesi kalıntıları, diğer kimyasal kontaminantlar vb.)  

 Fiziksel (cam, taş, metal parçası vb.)  
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HACCP KAPSAMINDA YAPILAN ANALİZLER 

 KİMYASAL  

 FFA 

 AFLATOXIN 

 RUTUBET 

 PEROXIDE DUZEYİ 

 YAĞ İÇERİĞİ 

 NEM 

 PESTİSİD 

 DİOKSİN 

 

 MİKROBİYOLOJİK 

 KÜF VE MAYA  

 ENTERBACREIACEA 

 COLIFORM 

 E-COLI 

 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 SALMONELLA 

 FEACAL COLIFORM 

 TOPLAM MEZOFILIK AEROBIC BACTERIA 
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HACCP Sisteminin Prensipleri 
 Prensip 2. Kritik Kontrol Noktalarının (KKN/ CCP) Belirlenmesi  

 Hammadde Kabulü  

 Formulasyon 

 İşleme 

 Taşıma 

 Depolama 

 Toptan Satış ve Tüketiciye Dağıtım 
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HACCP SİSTEMİNDE KARAR 
AĞACI 

 Karar ağacı gibi sistematik bir 
yöntemin kullanımı KKN’lerin 
gereksiz tekrarını önler. 

 Hammadde için karar 
ağacı 

 Hammadde işleme KKN’ler 
için karar ağacı 
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HACCP Sisteminin Prensipleri 
 Prensip 3. Kritik Limitlerin belirlenmesi  

 ürünün sıcaklığı 

 nem içeriği  

 fiziksel boyutları 

 pH  

 dioksin düzeyi 

 bakteri yoğunluğu vb 
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HACCP Sisteminin Prensipleri 
 Prensip 4. İzleme Sistemi 

 Planın işleyişinin kolaylaştırır. 

 KKN’lerde kontrol kaybı veya sapma olup olmadığını tespit eder. 

 İleride yapılacak sağlamalar için yazılı doküman temin eder. 
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HACCP Sisteminin Prensipleri 
 Prensip 5. Düzeltici Faaliyetler  

 Uygunsuzluk, hata ya da diğer istenmeyen durumların nedenlerinin ortadan 
kaldırılması ve yeniden oluşmasını önlemek için yapılan faaliyetler. 

 Ör: KKN’lerde belirlenen tehlikenin tekrar kritik limitler içine getirilmesi, hatalı 
ürünler. 
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HACCP Sisteminin Prensipleri 
 Prensip 6. Doğrulama  

 HACCP planının şeması 

 Dokümantasyon sisteminin şeması 

 Yapılmış düzeltici faaliyetlerin ve sapmaların gözden geçirilmesi 

 Ara ve son ürünlerin mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel kontrolü 

 Beklenmeyen bir bozulma veya diğer güvenlik problemlerine karşı satış aşamasındaki 
ürünlerin tetkiki 

 Ürünün tüketicinin kullanımı açısından gözden geçirilmesi 
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HACCP Sisteminin Prensipleri 
 

 Doğrulamanın Yapılabileceği Durumlar 

 HACCP çalışması tamamlandığında,  

 Önceden belirlenmiş düzenli aralıklarla, 

 Yeni belirlenmiş tehlikeler sonucunda. 
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HACCP Sisteminin Prensipleri 
 Prensip 7. Kayıt Tutma  

 HACCP sistemini tanımlayan prosedürleri, 

 Tehlike analizi için kullanılan verilerin kayıtları 

 Takım toplantılarında tutulan tutanakları/raporları  

 İzleme prosedürleri ve kayıtları 

 KKN tespiti kayıtları 

 İzlemeyi yapan kişiler tarafından imzalanmış ve tarihlendirilmiş olan KKN izleme 
kayıtları 

 Düzeltici faaliyet ve sapma kayıtları 
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Risk  
 
 Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimalidir. 

  

 Risk = Tehditin Olma İhtimali (likelihood) * Tehditin Etkisi (impact) 



Risk yönetimi  
 
Bir işyerinde; 
• potansiyel tehlikelerin 
• kişi/ekip tarafından 
• sistematik olarak tanımlanması 
• potansiyel risklerin oluşmadan kontrol 
altında tutulmasına 
 



Risk analizi 
 riski yönetmek için en iyi seçeneği seçmek amacıyla,  

 ürün ile ilişkili kimyasal, biyolojik veya fiziksel bir tehlikeyle ilgili bilimsel ve bilimsel 
olmayan bilgiyi sistematik ve şeffaf bir şekilde toplamak, analiz etmek ve 
değerlendirme süreci 

   

 Risk analizi, etkili karar alma için ihtiyaç duydukları bilgi ve kanıtları sağlar.  

  



Risk analizi 
1. Süreç ilk adım olarak sorunu tanımlayan, risk analizinin hedeflerini belirleyen ve 

risk değerlendirmesi tarafından cevaplanacak soruları tanımlayan risk yönetimi ile 
başlar.  

2. Risk değerlendirmesi sırasında, “ölçme” ve “riskin nedenini” bilimsel olarak 
belirlenir.  

3. Risk yönetimi ve değerlendirmesi, iletişim ve diyaloga dayalı açık ve şeffaf bir 
ortamda gerçekleştirilir.  

4. Risk iletişimi, yöneticileri, değerlendiricileri, risk analiz ekibi, tüketiciler ve diğer 
paydaşlar arasında etkileşimli bilgi ve görüş alışverişini kapsar.  

5. Süreç genellikle risk yöneticileri tarafından bir eylem akışının uygulanması ve 
sürekli izlenmesi ile sonuçlanır. 

  



YEM tesislerinde 
uygulamaları 



Karma Yemlerde Hijyen ve Kalite Problemleri  

 Kalite kavramı, kullanılan yem hammaddelerinin besin maddesi içeriklerinin uygun 

olmasının yanı sıra bu hammaddelerin satın alınmasından son ürün olan karma yemin 

çeşitli formlarda (toz, pelet veya kramble) piyasaya sürülmesine kadar geçen süreçteki 

hijyen ve besin maddesi kalitelerini içermektedir. 
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YEM üretiminde risk kaygı noktaları 
 1. Birincil yem maddelerinde bitkisel kirlilikler 

 2. Depolama sırasında taşıma ve birincil yem maddelerinin nakli 

 3. Yem maddesinin işlenmesi sürecinde taşınması 

 4. İşlenmiş yem maddesinin depolanması, elleçlenmesi ve taşınması 

 5. Yem değirmeninde taşınması 

 6. Karma yeme yapılan analizler 

  





Yem üretiminde kalite güvencesi sistemi 
(Qality assurance in Feed) 
Kaynak: CHARLES R. STARK and FRANK T. JONES 

 Kapsamlı bir yem kalitesi güvence (KG) programı, güvenli yem üretimi için 
hammaddeleri,  ekipmanı, personeli ve protokolleri yönetir. KG, önceden belirlenmiş 
standartlara uygun olarak yem üretimini sağlayan kapsamlı bir kontrol programıdır.  

  



1- Satınalma;  
 Yem üretiminde önemli hammaddeler başka firmaların yan ürünleri olarak alınır. 
Düşük kaliteli bir hammaddeden yüksek kaliteli bir ürün beklenmez. Hammaddeler 
yem üretim maliyetinin 70-90% arasındadır.  

 Kaliteli yem üretiminde ilk öncelik, içerik kalitesini belirli terimlerle anlamak ve 
tanımlamaktır. Bu, bileşenlerin iki şekilde tanımlanması gerektiği anlamına gelir. 
Birincisi, analitik değerler (nem, protein, yağ, vb.) ikincisi fiziksel ve /veya duyusal 
özellikler (yoğunluk, renk, koku vb.) cinsinden tanımlanmaları gerekir. Birincisi, deney 
sonuçlarının yorumlanmasını, ikincisi daha çok tecrübeyi içerir. 

 Aslında, hammadde kalitesi tedarikçilerinizle başlar. Sonuç olarak, iyi bir yem kalitesi 
güvence programındaki ilk görev kaliteye olan bağlılığınızı bileşen tedarikçilerinize ne 
istediğinizi bildirmektir. 

  



2- Üretim ve proses kontrol 
 Personel kalitesi, Ekipman kalitesi, Proses kalitesi (birbirlerine yakın olmalıdır) 



Üretim ve proses kontrol-personel 
 Personel: Ekibe yeniş katılan bir çalışan kalitesini belirleyen 3 faktör vardır: üretkenlik, 
ilgi ve ekibe/firmaya uyum 

  Yeni bir personel öncelikle birçok alanda eğitim almalıdır. Eğitime harcanan 
maliyet sonrasında kaybedilebilecek birçok maliyetten daha azdır. Yani personel eğitim 
risk miktarını azaltmaktadır. Öte yandan tüm seviyedeki çalışanların firmaya bağlılık ve 
sadakatlari kalitenin bir parçası olarak görülmelidir. 



Üretim ve proses kontrol-Ekipman 
 Ekipman seçimi, kullanımı, onarımı ve arıza tespiti, çok kısa sürede ve yeterli bir 
şekilde tamamlanamayan ve çok karmaşık bir mesele haline gelebilir. Bununla birlikte, 
aşağıdaki genel hususların uygulanması, ekipman sorunlarının azaltılmasına yardımcı 
olacaktır: 

 • Uygulama: Ekipman yaptığı işi yapmak için tasarlandı mı? 

 • Kurulum: Ekipman, üreticinin tavsiyelerine göre kuruldu mu? 

 • Ayarlama: Makine içindeki kritik ayar noktaları doğru ayarlandı mı? 

 • Çalıştırma: Makine üreticinin önerilerine göre kullanılıyor mu? 

 • Kapasite: Ekipman, belirlenen kapasitede çalışıyor mu? 

 • Yağlama: Üretici tarafından önerilen zaman aralığında doğru miktarda ve türde 
yağlama maddesi kullanılıyor mu? 

 • Bakım: Şirketinizde yazılı bir önleyici bakım programı var mı? Her ekipman için ne 
zaman bakım ve onarım gerekebileceğini tahmin edebilir misiniz? Bakım ve onarım 
yapmak için yedek parça ve araçlara sahip misiniz? 

  



Üretim ve proses kontrol-prosedürler 
 Yem üretim sürecinde her kritik işlem için protokoller geliştirilmelidir. Yeni çalışan eğitimine ve 
operatör sertifikalandırma sürecine dahil edilmelidirler. Yapılan her prosedür aşağıdakileri 
içermelidir: 

 • İletişim: Prosesi yapan kişi ne beklendiğini anlıyor mu? Bir başkası işini devralmak zorunda 
olsaydı, anlatabilir miydi? 

 • Tanımlama: Ekipman üzerindeki kontroller açıkça tanımlandı mı? Paketlenmemiş 
malzemeler açıkça etiketlenmiş ve düzenli bir şekilde saklanmış mı? 

 • İzlenebilirlik: Bu prosedür sorunları kaynağında izlemenize izin verir mi? 

 • Doğrulama: Sorunun kaynağını doğrulamanıza izin verecek örnekler alınmış ve saklanmış 
mı? 

 • Kayıtlar: Tüm kayıtlar kullanımda tutuluyor mu?  

 • Güvenlik: Protokoller, prosesi uygun şekilde tamamlamak için gereken güvenlik 
prosedürlerini (kilitleme / etiketleme, izinler vb.) ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı (KKD) 
özetliyor mu? 

  



3- Bitmiş yem örnekleme, 
inceleme ve etiketleme 

 Ticari işletmeler, müşteri şikayeti 
olması ihtimaline karşı, her seri 
üründen (batch) bir örnek almalıdır. 
Ürünün doğru şekilde etiketlenmesi 
ve besleme etiketlerinin son 
kontrolü KG ekibinin 
sorumluluğundadır. 

  

 Taşıma sırasında aktarma 
noktalarında malzeme birikmesi, 
kırık kapılar, bölmelerdeki çatlaklar 
ve yıpranmış transfer ekipmanı 
(vidalı ve sürgülü konveyörler) 
muayene edilmelidir. 

  

4- Yem sevkiyatı ve 
teslimatı 



5- Sanitasyon, haşere / kemirgen 
kontrolü 
 Temizlik programları, fabrika çalışanları için güvenli ve temiz bir çalışma ortamı 
sağlamaya yardımcı olur. Müşteriler ve denetçiler üzerinde iyi bir izlenim bırakır. İyi 
tasarlanmış ve uygulanmış bir temizlik programı, yiyecek ve su kaynaklarını ve 
yuvalama alanlarını ortadan kaldırarak haşerelerin (böcekler, fareler, sıçanlar ve kuşlar) 
kontrol edilmesine yardımcı olur.  



6- Yem ürünleri incelemeleri / Kontrol 
edilmesi 
 Eğer olursa, müşteri şikayetleri, bir kontrol listesi kullanılarak derhal araştırılmalıdır. 
Ancak müşteri şikayeti olmadığı durumlarda bile bazen geriye dönük numuneler analiz 
edilerek, çalışanlara sürecin etkinliği ve önemi konusunda iyi bir izlenim verilmelidir. 



Yem fabrikası kalitesi, proses kontrolü 
 Bir kalite güvencesi programı ile kaliteli personel, ekipman ve prosedürler oluşturulduktan 
sonra, fabrikadaki “kritik kalite kontrol noktalarında” kontrol sağlanabilir. Bu “kritik kalite 
kontrol noktaları”: 

 Hammadde stokları 

 Stok üreticilere, belirli bir zaman diliminde doğru miktarda malzemenin kullanıldığını görmek 
için bir kontrol önlemi sağladığından, bu programlar üreticilerin kullanımdan önce hataları 
yakalamalarına izin verebilir.  

 Depo temizliği 

 Silo ve depolar düzenli aralıklarla temizlenmezse, yarıklar oluşabilir, bu da küf oluşumunu ve 
çapraz bulaşmayı teşvik eder. Bu nedenle, en az ayda bir kez kontrol edilmeli ve gerektiğinde 
temizlenmelidir. 

  



Yem fabrikası kalitesi, proses kontrolü 
 Ekipman temizliği ve kontrolü 

 Bakım prosedürleri ekipmanın periyodik olarak incelenmesini sağlamalıdır, ancak bazı kritik 
noktalar ve ekipman parçaları daha sık incelenmelidir. Boşaltma alanları ve taşıyıcılar 
temizlenmeli ve aşınma veya sızıntı açısından kontrol edilmelidir.  

 Öğütme 

 Çekiçli değirmen ve / veya diğer öğütme ekipmanı ve elek durumu ve aşınması haftada bir 
kontrol edilmelidir. Mıknatıslar günlük olarak veya vardiya değişiminde doğru çalışma için 
temizlenmeli ve kontrol edilmelidir. Öğütülmüş tahıllar soğuk değilse, ısı aşırı küf oluşumuna 
yol açan nem oluşabilir. Ek olarak, aşırı nem veya ısı, öğütülmüş tanker tanklarının normalden 
daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Hava destekli öğütme sistemleri öğütmeyle ilişkili ısıyı 
azaltabilir, çekiç aşınmasını azaltabilir ve verimi artırabilir. 

  



Yem fabrikası kalitesi, proses kontrolü 
 Dozajlama sistem doğrulama aylık olarak yapılmalıdır.  

 Terazilerin doğruluğu 

 Konveyör bant ya da bin kaçağı 

 Batch arası karışma var mı? 

   

 Mixing-karıştırma 

 Karıştırma, herhangi bir yem üretim işleminde en kritik adımlardan biridir. Yapılan araştırmada 
karıştırıcıların yarısından fazlasının yeterli bir karışım sağlamadığını buldu. Karıştırma verimsizliğinin 
sebepleri: 

 • Yetersiz karışım süresi; 

 • Mikserlerin tasarlanan kapasitenin ötesinde çalışması ve 

 • Aşınmış, değiştirilmiş veya kırılmış karıştırma ekipmanı. 

 Mikserlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ürün kalitesi açısından hayati öneme sahiptir. 

  



Yem fabrikası kalitesi, proses kontrolü 
 Peletleme ve soğutma. 

 Peletleme ve pelet soğutma, rutin olarak izlenmesi ve ayarlanması gereken birçok girdi 
değişkenine sahip karmaşık bir işlemdir. Partikül büyüklüğü, granül nemi, buhar kalitesi ve 
hava sıcaklığı ve nemi ürünün kalitesini etkileyecektir. Otomasyon sistemleri süreci daha basit 
ve daha doğru hale getirmiş olsa da, aşağıdaki kalite göstergeleri düzenli olarak 
incelenmelidir: 

 Temperleme sıcaklığı. 
 Temperleme muhtemelen peletleme işleminin en önemli parçasıdır. Yem yeterli miktarda 

buharla nemlendirildiğinde, pelet dayanıklılığı artırılır. Temperleme ısısı küf inhibitörlerinin 
aktivasyonunda önemlidir ve salmonella gibi patojenlerin azaltılmasında etkilidir. 

 Soğutma sıcaklığı  
 Peletler yeterince soğutulmadığında, nem göçü, küf oluşumu ve çöp korozyonu sorunlarının 

ortaya çıkması olasıdır. Soğuk pelet sıcaklıkları her vardiyada bir kontrol edilmelidir.  
 Kazanılan nem miktarı  
 Pellet ufalanması 
 Pelet dayanıklılığı  



Yem fabrikası kalitesi, proses kontrolü 
 Terazi ve tartım ekipmanları  

 Karıştırma işleminin amaçlandığı gibi yapıldığından emin olmak için, her bir tesis, 
terazilerin haftalık olarak kalibrasyonunu kontrol etmek için test ağırlıkları sahibi olmalı 
ve kullanmalıdır. Büyük teraziler en az ayda bir kez temizlenmeli ve denetlenmeli, 
mikro içerikli teraziler ise haftada bir temizlenmeli ve kontrol edilmelidir. Tüm teraziler 
yılda en az iki kez, tercihen üç ayda bir profesyonel olarak hizmet vermelidir.  

   

 Taşıma ekipmanları muayenesi ve temizliği. 

 Taşıyıcılar bazen nem, küf ve ilaç kirliliği kaynağı olarak olabilirler. Ayrıca personelinin, 
yüklemeden önce kamyonların temiz ve iyi durumda olmasını da sağlaması önemlidir. 

  



YEMLERDE MEYDANA GELBİLECEK 
BOZULMALAR 
 BÖCEKLER 
 Böceklerin bir milyondan fazla türü mevcuttur, 
 Bunlardan sadece 15-20'si yemlere adapte olarak yaşayabilmekte ve 

önemli derecede zarar verebilmektedir. 
 Böceklerin çoğalmalarını etkileyen faktörler:  
 Nem (% 12-14) 

 Sıcaklık (21-27°C) 

  



TAHILLAR VE ÜRÜNLERİNE ZARAR 
VEREN BÖCEKLER 
 İÇTEN ZARAR VEREN TÜRLER 

 Gelişme dönemlerinin büyük kısmını tahıl tanelerinin içinde geçirirler. 

 Bu grup en çok tahıl bitleri (mısır biti, buğday biti), ekin kambur biti ve arpa güvesi 
bulunur 

 Tahıl tanesinin endospermi (karbonhidratlı kısmı) böcekler tarafından yenir, tanede 
besin maddesi kaybı olur. 

 Böcekle bulaşık yemde ısı ve nemin artışı olur, küfmantarlarının çoğalması kolaylaşır 

  



TAHILLAR VE ÜRÜNLERİNE ZARAR 
VEREN BÖCEKLER 
 DIŞTAN ZARAR VEREN TÜRLER 

 Fabrikada ve ekipmanlarda problem olabilirler. Bu grup böcekler, un bitleri 
dermestidleri, kuru meyve güvesini kapsarlar. 

 Bu böcekler gelişmeleri için, kabaca öğütülmüş, kırılmış taneler, unlar gibi işlenmiş 
ürünleri tercih ederler. 

 Harici böceklerin sebeb olduğu en büyük zarar, dökülen ürünlerin birikiminde, 
çatlaklarda, deliklerde, oyuklarda, fabrikanın diğer yerlerinde ekipmandaki ölü 
bölgelerde meydana ge 



KEMİRGENLER 
 Önemli miktarda yem tüketirler 

 • Yem ham maddelerine ve karma yemlere hastalık mikroplarını taşıyarak onları 
kontamine ederler. 

 • Fabrikadaki ekipman ve ürünlerin koyulduğu torba, çuval vs.'ye zarar verirler. 

 • Dışkı ve idrarları hastalık naklinde önemli bir potansiyel oluşturur 

  



MİKROORGANİZMALAR 
 • Bakteriler 

 • Hücre membranları selektif geçirgendir. Bu özelliklerinin bozulması beslenmenin 
aksamasına, metabolizmanın durmasına hatta bakterinin ölüme yol açabilir. 

 • Bazı bakteriler ise uygun olmayan koşullarda spor üreterek uygun olmayan 
koşullarda yaşamlarını sürdürebilirler. 

 • Salmonella: Kontaminasyonun en büyük kaynağı hayvansal protein kaynağı olarak 
kullanılan et unu, et kemik unu, balık unu, kanatlı unu ve kanatlı altlığıdır. 

  



MİKROORGANİZMALAR 
 Mantarlar 

 • Klorofil içermediklerinden kendileri için besin maddesi sentezleyemez ve bu 
nedenle hazır organik maddelere gereksinim duyarlar. 

 • Değişmekte olan çevre şartlarına da çok iyi uyum sağlar 

 • On binlerce mantar türü bulunmaktadır. Mantarların spor formları hemen her 
yerde bulunmaktadır. Spor formları uygun çevre şartlarında hemen vejetatif forma 
geçerek hızlı bir şekilde çoğalır. 

  



MİKROORGANİZMALAR 
 Yemlerde bulaşıklık yaratan başlıca mikotoksinler 

 Bazı küf mantarları metabolik olaylar sonunda bulundukları ortama biyolojik olarak çok aktif canlılar için 
toksik özellikte mikotoksin adı verilen maddeler salgılamaktadır. Bunlardan en önemlileri: 

 • Aflatoksinler: Yem ve gıdalarda en sık bulunan Aflatoksin B1’dir. Aflatoksinler, optimum ısı 25-32 C, nem 
miktarı %15 ve ortamın bağıl nemi %85 ve daha üstünde olduğunda kolayca üreyerek mikotoksin 
sentezler.  

 Tümüyle parçalanmaları için 300 C ısıya gerek vardır.  Bulaşık yemlerle alınan aflatoksinler sindirim 
kanalından hızla emilerek, dolaşıma geçerler, başlıca karaciğer ve kaslarda dağılım gösterirler. Vücuda 
alınan toksinlerin %85-90’ı ilk 24 saatte dışkı (%75), idrar (%15-20) ve sütle değişmemiş ya da 
metabolitleri şeklinde atılırlar. 

 • Okratoksinler 

 • Trikotesen (T-2 Toksin) 

 • Zearalenon (Fusarium) 

  



MİKROORGANİZMALAR 
 Mayalar:  

 Türler arasında farklılık olmakla beraber –50 C ile +40 C ye dayanıklıdırlar. 

 • Oksijenli ortamda hızla çoğalırlar. 

 • Anaerob ortamda ise çoğalmaları durur, 

 • Metabolizma ürünü olarak CO2 , alkol ve diğer ürünler oluşur. 

 • Karbonhidratça zengin yemler, nemli ortamlarda depolandığı zaman üzerlerinde bol 
miktarda maya gelişebilmektedir 

  



İNSANLAR 
 Bilerek veya bilmeyerek böcekler, kemirgenler, mikroorganizmalar ve kuşlardan daha 
ciddi sağlık koruma problemleri yaratabilir. 

 • İlgili personelin davranış ve performansı, bilgi eksikliği, idari destek eksikliği, denetim 
eksikliği ve diğer nedenler sonucu hijyen gereği gibi sağlanamazsa, birtakım 
kontaminasyonlar ortaya çıkabilmektedir. 

  



KUŞLAR 
 Önemli miktarda tahıl ve tahıl ürünleri tüketerek ekonomik zararlara yol açarlar. 

 • Dışkılarıyla ürünleri kontamine ederler. 

 • Fabrikadaki yapısal unsurlar üzerinde yuva yapma veya tüneme eğilimi gösterirler. 

 • Kuş pislikleri fabrika dışının manzarasını bozar, ürün torba ve çuvallarının 
görünüşünü olumsuz yönde etkiler 

 • İnsan ve hayvan hastalıklarının potansiyel bir kaynağını oluşturabilerler. Kuş yuvaları, 
Trogoderma böcek türlerinin de kaynağı olabilirler 

  



 Bitkisel kökenli yemlerdeki bozulma nedenleri şöyle özetlenebilir: 

 Yemin nem düzeyi : 

 • Yemlerde fazla nem, ya yeterince kurutmamaktan yada hatalı depolama sonucu 
siloda meydana gelen buharlaşma ve yoğunlaşmalar sonucunda açığa çıkan sudan 
kaynaklanmaktadır. 

 • Nem %9‘un altında ise, bulaşıklık riskini son derece azdır. 

 • Nem miktarının %13 – 16 düzeylerine çıkmasıyla yemler kolaylıkla bozulabilir. 

 • Yemlerin içerdikleri nem miktarları depolama süreleri üzerinde önemli rol oynar 

 Ortamın ısı : 

 • Yemlerde bulunan bakteri ve mantarlar genellikle 0-46 C arasında geniş bir ısı 
aralığında etkili olurlar. 

 • Mantarların üredikleri optimum ısı 20-30 C arasında değişmektedir. Hatta bazı 
mantar türleri 0- 60 C arasında da yaşamlarını sürdürebilmektedirler. 

  

  





Un Fabrikalarında 
Uygulamaları 



Meydana Gelebilecek Riskler ve Hasarlar 
 Gıda güvenliğini yüksek oranda sağlamanın temel şartlarından birsinin düşük riskli 
hammadde temini olduğu bir gerçektir. Un ve undan yapılan mamullerin gıda 
güvenliğine uygun olarak üretilebilmesi, güvenli buğdayın temin edilmesi ile başlar. 

 Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’nde buğday unu; kum, toprak, taş ve metal gibi 
inorganik ve hayvan, bitki ve böcek kalıntıları gibi organik yabancı maddelerden 
temizlenmiş buğdayın tekniğine uygun olarak hijyenik şartlarda öğütülmesiyle elde 
edilen ve yabancı tat, koku ve madde içermeyen, kendine özgü renk ve görünüşe 
sahip un olarak tanımlanmış ve tebliğde unun gıda güvenliğine uygun olarak 
üretilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

http://www.millermagazine.com/tag/un
http://www.millermagazine.com/tag/bugday
http://www.millermagazine.com/tag/bugday


Fiziksel Riskler  
 Çoğunlukla buğday ile birlikte gelen fiziksel riskler; sap, saman, yiyecek artığı, sakız, 
izmarit, yabancı ot tohumları, kemirgen kılları, böcek parçaları, dışkı vb. hayvansal ve 
bitkisel organik maddeler ile taş, toprak, kum, metal ve cam gibi inorganik 
maddelerden oluşmaktadır.  

 Tüm organik ve inorganik maddelerin, hem kendi kimyasal bileşenlerindeki riskler hem 
de taşıdıkları mikrobiyal yükler nedeniyle depolama ve öğütülme öncesinde 
buğdaydan iyi bir şekilde ayrılması gereklidir.  

 Ayrıca inorganik safsızlıklar tane bütünlüğünün bozulmasına yol açtığı için, yeterince 
olgunlaşmamış taneler ise sahip oldukları yüksek tane suyu içeriği nedeniyle küf 
enfeksiyonlarının başlamasına kaynaklık edebilmektedirler. 

  



Biyolojik Riskler  
 Un güvenliğini tehlikeye atan en önemli biyolojik riskler; mikroorganizmalar ve 
haşerelerdir.  

 Tahıllar; üretim, hasat ve nakliye koşulları gereği mikroorganizma ve haşere 
kontaminasyonuna oldukça açık ürünlerdir. 



Biyolojik Riskler: Küf ve bakteriler  
 Küf gelişimi; sıcaklık, nispi nem ve oksijen içeriği gibi çevresel faktörlere ve buğday 
tanesinin su içeriğine bağlıdır. Tane suyu, kritik su içeriği olan %14 değerini ve çevre 
nispi nemi ise kritik nispi nem oranı olan %65 değerini geçtikten sonra artan sıcaklıkla 
birlikte küf faaliyeti de artmaktadır.  

 İlk önce su içeriği yüksek bölgelerde başlayan küf faaliyeti, mekanik bütünlüğünü 
kaybetmiş tanelerde ve tanelerin embriyo kısımlarında devam ederek buğday ve un 
güvenliği üzerinde önemli tehlikeler oluşturmaktadır. 

 Tahıllarda çoğunlukla Aspergillus spp., Penicillum spp., Fusarium spp. ve Alternaria 
spp. cinslerine dahil olan türlerde küfler kontamine olarak bulunmaktadır. Bu cinslere 
ait küf türleri aflatoksin, okratoksin, zearalenon, patulin, deoksinivalenol, trikotesen ve 
fumonisin gibi mikotoksin adı verilen tehlikeli toksik metabolitler üretmeleri nedeniyle 
un güvenliği üzerinde de önemli tehlikeler oluşturmaktadırlar. 

  



Biyolojik Riskler: Küf ve bakteriler  
 Çoğunlukla pişirme sırasında parçalanmayan bu mikotoksinler, insan ve hayvanların 
hayati sistemlerinde çeşitli tahribatlara ve kanserlere neden olmaktadır. Buğday gibi 
tahıllarda da çok hızlı gelişebilen Aspergillus cinsi küflerin ürettiği bir mikotoksin olan 
aflatoksin, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından birinci derece 
kanserojen olarak tanımlanmıştır. 

 Un fabrikasının içerisindeki yıkama ve tavlama ünitelerin olduğu bölümlerin bazı 
kontrolsüz nokalarında ve vals, elek ve şasör gibi ekipmanların içerisindeki üründen 
suyun ayrılmasıyla oluşan buharın kapalı sistemin içerisinde yoğunlaştığı bazı 
noktalarda da küf gelişimi olmaktadır. Oluşan bu küfler, zaman içerisinde ürüne 
karışarak gerek kendi başlarına gerekse üretmiş oldukları mikotoksinler nedeniyle 
tüketicide sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 

  



Biyolojik Riskler: Küf ve bakteriler  
 Küfler optimum 25-30°C’de gelişebilirken, bazı küfler 0°C’ye kadar düşük ve 55°C’ye 
kadar yüksek sıcaklıklarda da gelişebilmektedirler. Küfler, pH değeri 2-7.5 arasında 
olan fiziki bütünlüğü bozulmuş kırık buğday gibi karbonhidrat ve lipit açısından zengin 
gıdalarda hızla çoğalabilmektedirler. 

  

 Küf gelişimi için ortam nispi neminin %62’den ve materyal su içeriğinin %10’dan 
yüksek olması gereklidir. Küfler aerobik canlılar olduğu için gelişimleri düşük oksijenli 
(O2) veya %12’den fazla karbondioksitli (CO2) ortamlarda oldukça yavaşlamaktadır.  

  



Haşereler 
 Ürünlere zarar veren böcek, akar, fare ve kuş gibi canlılar haşere olarak 
adlandırılmaktadır. Omurgalı haşereler olarak da bilinen fare ve kuşlar, vücut ve 
dışkılarında bulundurdukları mikroorganizma ve parazitleri buğday ve una bulaştırarak 
un güvenliğini önemli bir şekilde tehlikeye atmaktadırlar. Bu haşere faaliyeti sonucu 
insanlarda tifo, paratifo ve salmonellosis gibi çeşitli ciddi hastalıklar oluşabilmektedir. 

 Böcek faaliyeti 5°C sıcaklık ve yaklaşık %10 tane suyu içeriğinde yok denecek kadar 
düşük iken 21°C ve %13 tane suyu içeriğinde en üst seviyede olabilmektedir. Depo içi 
atmosferin oksijen oranı %2’den düşük ve/veya karbondioksit oranı %12’den yüksek 
olduğu şartlarda böcek ve akar faaliyetleri minimize olmaktadır.  



Biyolojik Riskler 
 Buğday; hasat, nakliye ve aktarma faaliyetleri sırasında mekanik nedenlerle kırılarak 
tane bütünlüklerini kaybetmektedirler. Sağlam tanede birbirinden ayrı bölümlerde 
bulunan subsrat ve enzimler, kırılma sonucu tane bütünlüğünün kaybedilmesiyle bir 
araya gelerek tahılların bozulmasını hızlandırabilmektedir. 



Kimyasal Riskler  
 Un güvenliğini tehlikeye sokan kimyasal faktörler ise; tarlada kullanılan tarım ilaçları, 
işletmelerde kullanılan böcek ve kemirgen ilaçları, fumigasyon, hijyen ve sanitasyon 
maddeleri, kişisel temizlik malzemeleri, metaller, ağır metaller, boyalar, radyoaktivite 
vb. gibi etkenlerden oluşmaktadır. Ayrıca küflerin oluşturduğu mikotoksinler, böcek 
dışkı ve döküntülerindeki kimyasallar ve yabancı ot tohumlarının alkaloidleri de unun 
gıda güvenliğini kimyasal olarak da riske atmaktadır. 

  



Un üretiminde HACCP 
 İşletmeye buğday alımında uygulanan kalite analizlerinin yanında, gıda güvenliği 
hakkında fikir veren; böcek, küf ve aflatoksin gibi risklerin belirlenmesine yönelik 
analizler de yapılmalıdır.  

 Un fabrikalarında gıda güvenliğini sağlamak için HACCP prensiplerine de uygun olarak 
kritik kontrol noktaları (KKN) seçilmelidir. Hammadde alımı, depolama, temizlenmiş 
tavlı buğday ve un paketleme aşamaları kritik noktaları olarak değerlendirilmelidir.  

 Ayrıca temizleme, öğütme ve paketleme işlemlerinden önce manyetik bir ayırıcı ile 
metaller ürünlerden mutlaka ayrılarak hem un güvenliği hem de iş güvenliği 
sağlanmalıdır. 

  



Un üretiminde HACCP 
 Bir un fabrikasında güvenli un elde etmek için öncelikle; buğday gibi girdiler, 
temizleme, depolama ve öğütme gibi işlemler ve un gibi son ürünler gıda güvenliği 
yönüyle değerlendirilerek tanımlanmalıdır. Öncelikle hammadde ve prosesin durumu 
ve sonra ise işleme aşamalarında oluşan veya bulaşan riskler belirlenerek 
değerlendirilmelidir.  



Un üretiminde riskler 
 Hammaddenin Alımı: Hammaddenin özellikleri 
proses ve depolama süreçleri boyunca 
mevcut olan tehlikeleri direkt olarak 
etkilemektedir.  

 nem miktarı  kızışma mikroorganizmalar  

  

 Bu nedenle ürün alımı sırasında yapılan 
labaratuvar ölçümleri özenle yapılmalı ve numune 
alımı sırasında belirlenen standartlara uyulmalıdır. 

  

nem miktarı 

kızışma 

mikroorganizmalar  



Un üretiminde riskler 
 Yabancı Maddelerin Ayıklanamaması:  

 Temizleme yabancı maddelerin (taş, metal vb.) prosese dahil olmasını önlemek 
amacıyla yapılmaktadır.  

 1- Temizleme aşamasında ayıklanamayan yabancı maddelerin makine ekipmanlarına 
zarar vermesi kaçınılmazdır. 

 2- Diğer bir risk unsuru ise yabancı maddelerin ürüne karışmasıdır.  

  

 Bu nedenle sürekli bakım ve kontroller ile temizleme amacıyla kullanılan makine 
elemanlarının düzgün çalışması sağlanmalıdır. 
 



Un üretiminde riskler 
 Vibrasyon:  

  

 Öğütme, eleme vb. proses aşamalarında titreşimli makineler kullanılmaktadır. Söz 
konusu makinelerin üretim kapasitelerine göre boyutları da düşünüldüğünde 
meydana gelen vibrasyon makine elemanlarının sürekli olarak gevşemesi eğiliminde 
olmasına neden olmaktadır.  

 Bakım onarım ekibinin sürekli olarak kontrollerde bulunması gerekliliktir. Aksi durumda 
makine kırılması hasar frekansının yüksek olacağı aşikardır.   

  



Un üretiminde riskler 
 Korozif Etki:  

 Tavlama aşamasında su kullanılmaktadır.  

 Bu sayede buğdaya sadece gerekli miktar su ilave edilir. Böylelikle, buğdaydaki 
enzimatik ve mikrobiyal aktivitenin normalden fazla ve hızlı şekilde artması ve makine 
aksamlarına fazla suyun neden olacağı korozyon etkisi önlenmiş olur.  

 Bu aşamada meydana gelmesi muhtemel süreksizlik korozif etki ile makine 
hasarlarının meydana gelmesine neden olabilir.  

 Bu nedenle otomasyon kontrolleri ile sürekli olarak denetimin sağlanması 
gerekmektedir. 
 

  



Un üretiminde riskler 
 Toz: Üretim binalarında yoğun olarak biriken tahıl tozu risk unsuru yaratmaktadır.  

 Yayılan toz partikülleri zamanla birikir. Özellikle elektrik ve kontrol panoları içerisinde 
biriken tahıl tozları elektrik tesisatlarında hasara neden olmaktadır. Bu nedenle tesis 
içerisinde bulunan elektrik tesisat panolarının uygun contalarla sızdırmazlıkları 
sağlanmalı ve sürekli olarak kapalı tutulmalıdır.  

 Toz miktarının ortamda belirli bir yoğunluğa ulaşmasını takiben sıcak yüzey teması ile 
toz patlamaları gerçekleşebilir. Bu nedenle tozlu ortamlarda bu tip ısıtıcıların 
kullanılmaması ve potansiyel ateşleme kaynağı olan elektrik motorlarının, 
aydınlatmaların vb. tesisatların exproof özellikte seçilerek tesis edilmesi 
gerekmektedir. 

  



Un üretiminde riskler 
 Depolama 

 Depolama süresince rutubet ve sıcaklığın ayarlanması, kalitenin korunması ve olası hasarların 
önlenmesi mümkün olacaktır.  

 Depolanacak tahılın çok kuru olması, taşıma sırasında tanenin zarar görmesine neden 
olacağından istenmez. Bu durumda ürün nemlendiricilerden geçirilebilir. Fakat rutubetin çok 
yüksek olması çok daha tehlikelidir. Bu nedenle rutubeti yüksek tahılların kurutulması gerekir.  

 Modern depolarda bu amaçla kullanılan sistemler mevcuttur.  

 Depolama sistemlerinde negatif hava ile toz kontrolü yapılmaktadır. Negatif hava tüm silolarda 
ve taşıma elemanlarında vakum etkisi oluşturarak ortam tozunu minimuma indirir ve toz 
patlaması riskini elemine eder.  

 Toz patlaması değirmencilikte çok önem verilmesi gereken bir konudur.  



Un Fabrikası HACCP 
dokümanları örnekleri 





Pre-requisite Programs (PRP), Operational Prerequisite Programs (OPRP) and Critical Control Points (CCP) 
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