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DAL/MESLEK

Çevre Sağlığı Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Su Ürünleri ve ĠĢletmeleri

MODÜLÜN TANIMI

Gıda güvenliğinin sağlanması için su ürünlerini ve su
ürünleri istihsal (üreten) ve satıĢını yapan yerlerin kontrol
edilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği eğitim
materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖNKOġUL
YETERLĠK

Su ürünlerinin ve
iĢlemlerini yürütmek.

iĢletmelerinin

sağlığa

uygunluk

Genel Amaç
Mevzuat doğrultusunda, su ürünleri ile ilgili iĢletmelerin
sağlık kontrollerini yapabileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Su ürünlerinin çeĢitleri, özellikleri, iĢlenmesi ve
muhafazası ile ilgili kontroller yapabileceksiniz.
2. Su ürünleri ile ilgili nakliye araçlarını, depolarını ve
satıĢ yerlerini teknik ve hijyenik yönden kontrol
edebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Slayt, projeksiyon makinesi, mevzuat, filmler,
modül ile ilgili CD, kaynak kitaplar, fotoğraflar, su ürünleri,
yumuĢakça örnekleri vb.
Ortam: Teknik laboratuvar, çevremizde bulunan su ürünü
denetimi yapan kurumlar ve su ürünü satan, iĢleyen iĢyerleri
vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Halk sağlığının korunması için gıda güvenliğinin sağlanması dolayısı ile satıĢa
sunulan gıdaların sağlıklı, üretilen ve satıĢ yapılan yerlerin teknik ve hijyenik koĢullara
uygun olması gerekir.
Su ürünleri, içerdiği bileĢenleri yönünden en değerli besin maddesidir. Protein
oranının çok yüksek olması, doğada bulunan hemen hemen tüm aminoasitleri bulundurması,
vitamin yönünden zengin olması, biyolojik değerinin yüksek olması su ürünlerini değerli
kılmaktadır.
Su ürünleri iĢleme ünitelerinde; hijyen ve sanitasyon, insan sağlığı açısından oldukça
önemlidir. Özellikle su ürünleri iyi koĢullarda hazırlanmaz ise gıdayı tüketen insanların
sağlığının bozulması, zehirlenmelerle karĢılaĢılması mümkündür.
Bu konuda tüm
çalıĢanların, hatta tüketicilerin eğitilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlıklı besin üretimi
amacı ile avlanma, depolama, taĢıma, saklama ve tüketime kadar her aĢamada uygun
koĢulların temini için yapılan tüm çalıĢmaların hijyenik olması gerekir.
Bu modülde, su ürünleri ve su ürünleri üreten ve satıĢını yapan yerlerin nasıl kontrol
edileceğini ve halk sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini öğrenebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
1

AMAÇ
Su ürünlerinin çeĢitleri, özellikleri, iĢlenmesi ve muhafazası ile ilgili kontroller
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Çevremizde bulunan balık satıĢ yerlerini ve su ürünü iĢleyen iĢletmelerde
istihdam edilenlerin çalıĢma koĢullarını araĢtırınız.
Su ürünlerinde bulunan proteinlerin insan sağlığına olan etkilerini araĢtırınız.
Su ürünlerinde bulunan yağların insan sağlığına olan etkilerini araĢtırınız.
Su ürünlerinde bulunan minerallerin insan sağlığına olan etkilerini araĢtırınız.

1. SU ÜRÜNLERĠ
Su ürünleri; denizler, iç sular ve suni olarak yapılmıĢ havuz, baraj, gölet, dalyan ve
çiftlik gibi tesislerden tabii veya suni olarak istihsal (üretim) edilen, yetiĢtirilen su bitkileri,
balıklar, süngerler, yumuĢakçalar, kabuklular, memeliler, sürüngenler gibi canlılarla
bunlardan imal edilen ürünlerdir. Su ürünlerini balıklar, yumuĢakçalar ve kabuklular olarak
sıralayabiliriz.

1.1. Balıklar
Günümüzde sağlıklı beslenme denilince beyaz et ve özellikle de balık eti akla
gelmektedir. Ülkemizin üç tarafının denizler ile çevrili olduğunu düĢünürsek belki de protein
kaynağı olan etler içerisinde en ekonomik besin maddesi su ürünleridir, diyebiliriz. Özellikle
balık türleri, mevsiminde insanlarımızın hayvansal protein ihtiyacını karĢılamaktadır. Su
ürünleri denildiği zaman aklımıza öncelikle balık gelir. Bunların haricinde ülkemizde az da
olsa kabuklu ve yumuĢakçalar da tüketilmektedir. Denizlerimizin yanı sıra ülkemizde göl,
nehir, baraj göletlerinin sayısı da oldukça fazladır. Buna rağmen su ürünü tüketme
alıĢkanlığımız yeterli değildir.
Günümüzde geliĢen teknoloji insanları hazırlanması kolay, zaman almayan, enerji
değeri yüksek besin maddelerine yönlendirmiĢtir.
Ülkemizde özellikle ekonomik olması nedeniyle su ürünleri daha çok taze veya
dondurulmuĢ olarak satıĢa sunulmaktadır. Teknolojik geliĢim ile beraber son yıllarda
konserve Ģeklinde tüketim Ģekli de yaygınlaĢmıĢtır.
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Balığın dıĢında diğer su ürünleri de iç piyasada satıĢa sunulmaya baĢlanmıĢtır. Bu,
ülkemizde balık tüketiminin olumlu bir Ģekilde geliĢtiğini göstermektedir. Her ne kadar
ülkemizin su ürünleri zenginliği yüksek olmasına rağmen bazı balık türlerinin ithal edildiğini
görmekteyiz. Bir deniz ülkesi olmamamıza rağmen su ürünleri iĢleyen tesislerimiz yeterli
değildir.
Denizlerimizden elde edilen ve herhangi bir maliyeti olmayan su ürünlerinin, belli
yasalar çerçevesinde belirlenen tarihlerde, belirlenen tekniklerle avlanılması gerekmektedir.
Bilinçsiz avlanma Ģekilleri ve denizlerimizin her geçen gün kirletilmesi engellenmelidir. Su
ürünlerinin besleyici değerinin tam olarak halkımıza anlatılamamasından dolayı yeni neslin
bu ürünlere talebi çok fazla değildir. Bu yüzden halkın bilinçlendirilmesi gerekir.

1.2. Balık Etinin Beslenmedeki Önemi
Su ürünleri, içerdiği besin bileĢenleri yönünden en değerli besin maddesidir. Protein
oranının çok yüksek olması, doğada bulunan hemen hemen tüm aminoasitleri bulundurması,
vitamin yönünden zengin olması, biyolojik değerinin yüksek olması su ürünlerini değerli
kılmaktadır. Su ürünleri etinin bileĢiminin ana maddesi su, yağ ve proteindir. Bu ana madde
su ürünleri etinin % 98‟ini oluĢturur. Geri kalan % 2‟lik bölüm ise vitaminler, mineral
maddeler, karbonhidratlardır. Balık eti elzem aminoasitleri bakımından oldukça zengin, iyi
kalite protein kaynağıdır. Anne sütünden sonra gelen iyi kalite protein kaynağıdır.

Fotoğraf 1.1: Palamut

Fotoğraf 1.2: Levrek

Genelde beyaz etli balıklarda % 75-85, kırmızı etli balıklarda % 70-75, kabuklu su
canlılarında % 80-94 oranında su bulunur. Bazı balıklarda bu oran % 50-60'a kadar düĢer.
Su ürünlerinde su oranı yağ oranı ile ters orantılıdır. Yağ oranı arttıkça su oranı azalır.
Bu nedenle yağ oranı düĢük olan sudak, mezgit, dil balığı gibi beyaz etli balıklarda ve
kabuklu su canlılarında su oranı yüksektir. Ayrıca aynı türe ait yavru ve genç bireylerde su
oranı yüksek, yağ oranı düĢüktür. Balık yaĢlandıkça su oranı azalarak yağ oranı artmaktadır.
Balığın enerji değeri, içerdiği yağ oranına göre değiĢir. Balıklar yağ oranlarına göre,
yağlı ve yağsız balık olmak üzere gruplandırılabilir.
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Balık yağı, yüksek miktarda doymamıĢ yağ asidi içerir. Bu nedenle kalp damar
hastalığı olan kiĢilere diyetlerinde balığa yer vermeleri istenir. Canlının türü, cinsi, yaĢı,
beslenme durumu ve yaĢadığı ortam yağ oranı üzerinde etkilidir. Balıklar yağ oranına göre 3
ayrı grupta incelenebilir. Yağ oranı % 0-5 arasında olanlara yağsız balıklar, yağ oranı % 5-10
arasında olanlar yağlı balıklar, yağ oranı % 10‟dan fazla olan balıklara da çok yağlı balıklar
denir. Balık yağları ortalama % 20 doymuĢ, % 80 doymamıĢ yağ asitleri içerir.
Balık yağları bol miktarda vitamin içerdiğinden ve kolesterol yapmadığından önemli
bir besin maddesidir. Özellikle küçük çocukların kemik yapısının geliĢiminde önemli rol
oynar.
Balık etinde protein oranı genel olarak % 14-20 arasında değiĢir. Bu değer balığın
cinsine, yaĢına, cinsiyetine, beslenme ortamına, üreme ve göç mevsimine göre değiĢiklik
gösterebilir. Su ürünleri proteinleri doğada bulunan hemen hemen tüm aminoasitleri
bünyelerinde bulundurur. Doğada bulunan yirmiye yakın aminoasitlerin hepsini bulunduran
su ürünleri etlerinin biyolojik değeri çok yüksektir.
Su ürünleri etinde minerallerin oranı % l-2 cıvarındadır. Bunların en önemlileri fosfor
(P), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), kükürt (S), potasyum (K), sodyum (Na), iyot (I),
klorür (Cl)‟dür. Bunların dıĢında mangan (Mn), çinko (Zn), bakır (Cu), silisyum (Si) ve
demir (Fe) de bulunur. Ġçerdiği bu kadar çeĢitli inorganik madde yönüyle de balık eti önemli
bir besin kaynağıdır. Özellikle bol miktarda içerdiği fosfor ve kalsiyum yönüyle, insanlarda
kemik ve diĢ geliĢimine önemli katkı sağlar. Su ürünleri etini çok tüketen insanlarda iyot
eksikliğinden kaynaklanan guatr hastalığına pek rastlanmaz. Su canlılarının içerdiği
inorganik madde miktarları balık türüne, yaĢadığı ortama göre de farklılıklar gösterir.
Su canlıları yaĢadıkları ortama ve özellikle kirliliğe bağlı olarak bir kısım inorganik
maddeleri de bünyelerinde depolarlar. Bunlar kurĢun, bakır, cıva, kadmiyum, arsenik gibi
ağır metaller olup su canlılarının bulundurduğu inorganik maddeler grubunda
değerlendirilmemesi gerekir.
Su canlıları yağda eriyen vitaminlerden A ve D vitamini gerek etlerinde gerekse
yağlarında bol miktarda bulundurur. Ayrıca B vitamini grubu; B1 (Anemin), B2
(Laktoflavin), B6 (Pridoksin, Adermin) vitamini balıklarda çok rastlanan vitaminlerdendir.
Az oranda da olsa E ve K vitaminine rastlanır.
Su ürünlerinde % l-3 arasında karbonhidrat bulunur. Bu karbonhidrat glikojen
formundadır. Glikojen oranı beyaz etli balıklarda daha az, kırmızı etli balıklarda daha çoktur.

1.3. Su Ürünlerinin Sınıflandırılması
Ülkemizde tüketilen balıklar deniz ve tatlı su balıkları olarak iki grupta toplanır.
Bunlar:



Tatlı su balıklarının baĢlıcaları yayın, sazan, turna ve alabalıktır.
Denizlerden elde edilen balıkların baĢlıcaları hamsi, istavrit, lüfer, kefal, mezgit,
barbunya ve sardalyedir.
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Balık eti de beyaz ve kırmızı olmak üzere iki grupta incelenir. Kalkan, dil balığı,
mezgit, mercan gibi deniz balıkları ile kabuklu ve yumuĢakçalar beyaz etli su ürünleridir.
Orkinos, palamut, sardalye, uskumru gibi deniz balıkları; alabalık, sazan gibi tatlı su balıkları
kırmızı etli balıklardır. Beyaz etli balıklarda yağ oranı düĢük, su oranı daha fazladır. Kırmızı
etli balıklarda balıkların türlerine göre açık pembeden, kırmızı ve kahverengiye kadar
değiĢen renkler görülebilir. Bazı bölgelerde palamut, orkinos, uskumru, torik gibi balıkların
siyah renkli olanına da rastlanır.

Fotoğraf 1.3: Barbun

Fotoğraf 1.4: Levrek

Fotoğraf 1.5: Barbun

Fotoğraf 1.6: Ġstavrit

Fotoğraf 1.7: Sazan

Fotoğraf 1.8: Çupra

1.4. Balık Ürünleri ve Özellikleri
Su ürünleri çok kolay bozulabilen maddelerdir. Avlanma sonrası balıklar diğer et
türlerine uygulanan ön soğutma iĢlemleri ile saklanamaz. Balıkların soğukta saklanırken
balık derisinin ıslak tutulması gerekir. Bu yüzden balıkçılar avladıkları balıkları kasalara
yerleĢtirip üzerlerini buz ile kaplayarak iĢletmelere veya satıĢ yerlerine ulaĢtırırlar.
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Fotoğraf 1.9: Ülkemizde tüketilen balık türleri (kalkan - levrek)

Su ürünlerinin iĢlenmesinde ürünün öncelikle ön iĢlemlerden geçirilmesi gerekir. Bu
ön iĢlemlerin amacı, ham maddenin teknoloji ile iĢlenebilir hale gelmesi ve yenilmeyen
kısımların uzaklaĢtırılmasıdır.
Su ürünlerine uygulanan iĢlemler Ģunlardır:









Yıkama
Sınıflandırma
Pul çıkarma
BaĢ kesme
Ġç organ çıkarma
Fileto çıkarma
Deri çıkarma
Et ayırma

1.5. Su Ürünleri ĠĢleme Teknolojisinin Sınıflandırılması
Su ürünleri çok geniĢ bir yelpaze oluĢturur. Bunlar deniz balığı, tatlı su balığı,
kıkırdaklı balık, yumuĢakçalar, kabuklu su canlıları, deniz memelileri, makro ve mikro
algler, denizlerden elde edilen mineraller ve inorganik maddelerdir. Bu denli çeĢitli canlılar
ve cansızlar için uygulanacak teknolojiler de doğal olarak çok çeĢitli olacaktır. Su ürünleri
iĢleme tekniklerini iki ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar, yenebilen su ürünleri iĢleme
teknikleri ve yenmeyen su ürünleri iĢleme teknikleridir.


Besin maddesi olarak tüketilen su ürünleri iĢleme tekniklerini kendi içinde 8 ana
baĢlık altında toplayabiliriz:

TuzlanmıĢ ürün teknolojisi

KurutulmuĢ ürün teknolojisi

DumanlanmıĢ ürün teknolojisi
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DondurulmuĢ ürün teknolojisi
Konserve ürün teknolojisi
Ezme ürün teknolojisi
Paketleme teknolojisi
Radyoaktif ıĢınlarla saklama teknolojisi

Besin maddesi olarak tüketilmeyen su ürünleri teknolojisi de kendi içinde
aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Sanayide kullanılan su ürünleri teknolojisi

Eczacılıkta ve kozmetik sanayinde kullanılan su ürünleri teknolojisi

Tarımda kullanılan su ürünleri teknolojisi

Süs eĢyası yapımında kullanılan su ürünleri teknolojisi

Herhangi bir su ürününe bu teknolojilerden birini veya birkaçını uygulamak ve verimli
bir ürün elde edebilmek için su ürününün fiziksel ve kimyasal yapısını iyi bilmek ve ürün
için uygun teknolojileri seçmek gerekir.

Fotoğraf 1.10: Palamut

1.6. Taze Su Ürünlerinin ĠĢlenmesiyle Ġlgili Teknik ġartlar








Taze su ürünleri hiçbir Ģekilde dondurma veya herhangi bir iĢleme tabi
tutulmamıĢ, doğal olarak veya parçalanarak hazırlanmıĢ, vakum altında veya
değiĢtirilmiĢ atmosferik koĢullar altında ambalajlanmıĢ ürünler olmalıdır.
Derhal sevk edilmedikleri veya iĢlenmedikleri takdirde, tesise gelen soğutulmuĢ
su ürünleri buz altında, tesisin izotermik deposunda muhafazaya alınmalıdır.
Ġhtiyaç duyuldukça buz uygulaması tekrarlanmalıdır. Tuzlu veya tuzsuz olarak
temiz içme suyundan veya temiz deniz suyundan imal edilecek olan buz,
sağlıklı koĢullar altında elde edilmeli, temiz ve bakımlı konteynerler içerisinde
muhafaza edilmelidir.
Kesim ve temizlemenin sağlığa uygun koĢullar altında yapılması gerekmektedir.
Bu iĢlemlerden hemen sonra ürünler içme suyu veya temiz deniz suyu ile iyice
yıkanmalıdır.
Dilimleme ve fileto çıkarma iĢlemleri kesim ve temizleme iĢlerinin yapıldığı
yerden farklı bir yerde uygulanmalıdır. Dilim ve filetolar, uygun süre içerisinde
hazırlanmalı ve derhal soğutulmalıdır.
Ġç organlara ve iĢe yaramaz diğer kısımlar, insan tüketimi için hazırlanan
üründen ayrı bir yerde tutulmalıdır.
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Taze su ürünlerinin muhafazası ve dağıtımı için kullanılan konteynerler,
ürünleri kontaminasyondan koruyacak ve eriyen buz suyunun tahliyesini
sağlayacak Ģekilde yapılmalıdır.
Tahliye sistemlerinin mevcut olmaması halinde atıklar, kapaklı ve tam
sızdırmazlığa sahip ve kolayca temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen kaplar
içerisinde muhafaza edilmelidir. Atıklar, birikmeye bırakılmamalıdır. Atık
kapları iĢ günü sonunda düzenli olarak tanklara veya kapalı mahallere
boĢaltılmalıdır. Atıklarla temas halindeki kaplar, konteynerler ve yerler her
kullanımdan sonra iyice temizlenmeli ve gerektiği takdirde de dezenfekte
edilmelidir.

1.7. Su ürünlerinin Muhafaza Yöntemleri
Su ürünleri sezonda avlandıktan sonra, daha sonra tüketilmek üzere çok çeĢitli
yöntemler ile muhafaza edilirler.

1.7.1. Soğukta Saklama
Taze balıkların bekletilmesi için uygun sıcaklık derecesi 0°C ile + 2°C arası olmalıdır.
Ayrıca balıklar buz içerisinde saklanmalı, ancak buz ile direkt olarak temas etmemelidir.
Birkaç kat buz üzerine ince naylon, üzerine balıklar; tekrar üzerine naylon ve onun üzerine
de buz parçaları konmalıdır. Eriyen buz parçaları balığa değmeden akmalıdır.
Tatlı su balıklarının buz içinde saklanması da tavsiye edilmez. Vatoz balığı piĢtikten
sonra kendi suyu içinde (en fazla 4 gün) saklanmalıdır. Buz içinde balık saklama süresi üç
günü geçmemelidir. Taze balıklar günlük olarak yıkanmamalıdır. Balığı yıkamak, üzerindeki
yapıĢkanlığı alabilir; ancak bayatlamasını önleyemez. Bu yüzden balık değil de balığın
saklandığı kap veya yer her gün temizlenmelidir.

1.7.2. TuzlanmıĢ Balık
Tuz ile saklama yöntemi çok eskiden beri bilinen, hemen hemen bütün besin
maddelerine uygulanan bir çeĢit saklama metodudur. Tuzlamada amaç, besin maddesinin
yapısında bulunan suyun bir kısmının uzaklaĢtırılmasıdır. Yüksek tuz konsantrasyonunda
mikroorganizma faaliyeti durmaktadır. Mikroorganizmaların bir kısmının imhası
gerçekleĢmektedir.
Tuzun mikroorganizmalar üzerine olan bu etkileri dolayısıyla balıklar da tuz ile
dayanıklı hale getirilebilir. Balıkların tuz ile saklanması direk tuz ile salamura ile veya ikisi
birlikte uygulanabilir. TuzlanmıĢ balık, taze balıkların olduğu gibi ön iĢlemlerden geçirilerek
tuzun balığa uygulanması ve balığın yapısında bulunan suyun balıktan uzaklaĢtırılması
temeline dayanır.
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Tuzlama iĢlemi balığın tuzla teması ile baĢlar. Tuz balıketine geçer ve balıktaki su ile
yer değiĢtirir. Su hücre dıĢına çıkmıĢ olur. Çıkan su ile beraber balık olgunlaĢma dönemine
geçer. Tuzlama iĢleminin en önemli basamağı balığın olgunlaĢmasıdır. OlgunlaĢan balığın
tüketimi öncesinde herhangi bir iĢlemden geçirilmesi gerekmez. Direkt olarak tüketime
hazırdır. OlgunlaĢma basamağında balığa koku, yapı, lezzet özellikleri kazandırılır.
Tuzlama iĢleminde kullanılacak tuz, çok küçük partiküllü olmayacak. Tuzlama
sıcaklığının çevre Ģartlarına göre 0-35 °C‟de olması, iç organ temizliğinin çok iyi yapılmıĢ
olması, her Ģeyden önce balığın taze olması gerekir. Kullanılan tuzun nüfuz etme özelliği ve
kalitesi birinci derecede önemlidir.
Tuz ile saklama 2 Ģekilde yapılır. Bunlar:


Kuru Tuzlama

Ön iĢlemlerden geçmiĢ sınıflandırılmıĢ balıklar üst üste dizilir. Aralarına tuz atılır. Bu
tuz balık yüzeyinde erir. Dengeye ulaĢıncaya kadar tuz balık bünyesine, su ise balık vücudu
dıĢına çıkmaya devam eder. Bu iĢlemde fıçılar kullanılabilir. Tuzun balık vücuduna emilmesi
dolayısıyla tuzun mikroorganizmalara olan etkileri sonucu bozulma olayı önlenmiĢ olur.


Salamura Tuzlama (YaĢ Tuzlama)

Bu tuzlama yönteminde balık belli yoğunlukta hazırlanmıĢ olan salamura (tuz
çözeltisi) çözeltisi ile tuzlanır. Kuru tuzlama sonrası salamura da uygulanabilir.

1.7.2.1. TuzlanmıĢ Ürünlerde Olması Gereken Teknik ġartlar
Yörelere göre bazı aylarda fazla olan balıklar salamura yapılarak değerlendirilir.
Ülkemizde hamsi, sardalye, palamut ve torik gibi balıklarda çok uygulanır. Temizlenen balık
irice çekilmiĢ tuzla karıĢtırılarak uygun kaplara dizilir. Tuzun bol alması gerekir, çünkü tuz
balığın suyunu hızla alır. Balık tuzun içinde piĢmiĢ gibi olur. Ekim ve aralık aylarında
avlanan iri palamut veya torik balığından lakerda yapılır (Torik, palamudun çok irisine
verilen isimdir.). Balıklar ayıklandıktan sonra iri dilimlere ayrılır. Dilimler arasına bolca tuz
ilave edilerek uygun kaplara istif edilir.
TuzlanmıĢ balıklarda saklama koĢulları:







Serin ve rutubetsiz bir ortamda 1,5 – 2 ay bekletilebilir.
Tüketime hazır hale getirildikten sonra uzun süre bekletilmemelidir.
Ürünlerin salamura veya tuzlama iĢlemine tabi tutulacakları yer, tesisin diğer
bölümlerinden yeterince uzak bir mesafede olmalıdır.
Su ürünlerinin salamurası için kullanılacak olan tuz temiz olmalı ve temiz bir
Ģekilde muhafaza edilmelidir. Bir kez kullanılmıĢ olan tuz bir daha
kullanılmamalıdır.
Salamura için kullanılan kaplar, salamura iĢlemi süresi boyunca ürünün
kontaminasyona uğramasını önleyecek Ģekilde yapılmıĢ olmalıdır.
Uygulamadan önce salamura kapları ve salamura üretim yerleri temiz durumda
olmalıdır.
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1.7.3. KurutulmuĢ Balık
Kurutma yöntemi eskiden beri bilinen ve kullanılan etkin bir saklama metodudur.
Balıkların kurutulması tuzlama ve dumanlama yöntemleri ile beraber kullanılabilir. Balıklar
% 70-80 oranında su içerir. Ortam sıcaklığı ve balığın su oranı bakteri ve küflerin
çoğalmalarına, üründe bozulmaya neden olmaktadır. Kurutma iĢleminde, balığın bünyesinde
bulunan bu suyun uzaklaĢtırılması sağlanmalıdır. Balıklara, açık havada kurutma ve yapay
kurutma yöntemleri uygulanır.

Fotoğraf 1.11: Ġnci kefalinin kurutulması



Açık Havada Kurutma

Açık havada kurutma yönteminde suyu üründen ayırmak için güneĢ ıĢığı ve hava
sirkülâsyonundan yararlanılır. Bu yöntem, maliyeti olmayan bir yöntem olmasına rağmen
uzun süre ve dıĢ ortamdan bulaĢmanın fazla olması dolayısıyla hijyenik değildir. Kurutma
süresi 7-8 hafta arasında değiĢir. Kurutmaya geçilmeden önce balık ön iĢlemlerden geçirilir.
Bu ön iĢlemlerde baĢ kesilir, iç organlar çıkarılır, raflara kuyruk kısımlarından asılır.
Kurutma iĢlemini hızlandırmak için tuzlama yöntemi ile kurutma beraber uygulanır.
Kurutma iĢleminde balığın boyu, kalınlığı, havanın sıcaklığı, uygulanan tuz miktarı kuruma
oranını ve hızını etkiler.


Yapay Kurutma

GüneĢte kurutmanın yapılmadığı yerlerde geliĢtirilmiĢ mekanik yöntemlerdir. Açık
havada yapılan kurutma iĢleminin dezavantajlarını ortadan kaldırmıĢtır. Bu yöntem farklı
Ģekillerde uygulanabilir. Bunlar sıcakta kurutma, tünellerde kurutma, vakumluma ile
kurutma, dondurarak kurutma yöntemleridir. Bu uygulama Ģekilleri diğer besin maddelerinde
de uygulanmaktadır.
Bu yöntemlerde uygulanacak olan sıcaklık, havanın hızı ve nem miktarı istenen
Ģekilde ayarlanabilir. KurutulmuĢ ürünlerin kalitesi ham maddenin özelliklerine, kurutma
iĢlemine ve depolama Ģekline göre değiĢiklik gösterir. KurutulmuĢ olan balığın muhafaza
süresi oda ısısında birkaç aydır.
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Kurutma iĢlemi genellikle yağsız ve pulsuz balıklara uygulanan bir yöntemdir.
Ülkemizde en çok uygulaması çirozda görülür. Uskumru balığı nisan, mayıs aylarında
zayıflar, yağını kaybeder ve çiroz adını alır. Avlanan çirozlar temizlendikten sonra bir süre
bol tuzla tuzlanarak bekletilir. Rüzgâr alan havalı yerlerde ağaca ve ipe asılarak kurutulur.
Günümüzde bu iĢlemler için özel kurutma makineleri kullanılmaktadır.

1.7.4. DumanlanmıĢ Balık
Dumanlama eski çağlarda ateĢin bulunması ile beraber kullanılan bir saklama
metodudur. Bu metot sadece saklama değil aynı zamanda ürüne lezzet, koku, görünüĢ
vermek amacı ile yapılmaktadır. Dumanlamada çeĢitli ağaç türleri ve koku veren bitkiler
kullanılmıĢtır. Et ürünlerine uygulanan dumanlama iĢlemi balıklara da uygulanmaya
baĢlanmıĢtır.
Dumanlama iĢleminin tuzlama ve kurutma iĢlemleri ile beraber uygulanması gerekir.
Tuzlama iĢlemi ile balıkta bulunan suyun uzaklaĢtırılması ve mikroorganizma geliĢiminin
engellenmesi sağlanmıĢ olur. Kurutma ile su uzaklaĢtırılır ve ürünün dıĢ kısmında sert kabuk
oluĢumu sağlanmıĢ olur.
Balık dumanlama iĢleminde en çok kayın, meĢe, akasya, kavak, elma, portakal, limon
ağaçları kullanılmaktadır. Ağacın yanında adaçayı, kekik, biberiye, ardıç, defne gibi aroma
veren bitkiler de kullanılabilir. Dumanın etkileri; konserve edici, renk verici, antioksidan
etkilerdir. Konserve edici etkileri; duman içeriğindeki maddelerin mikrobiyosit etki
göstermesi, antioksidatif etkileri ile gerçekleĢir. Dumanın antioksidan etkisi fenollerden
kaynaklanır. Dumanın elde edilmesinde kullanılan ağaç ve bitkilerin kontrollü yanması
sağlanmalıdır.
Dumanlama iĢlemi sıcak ve soğuk dumanlama olarak iki Ģekilde uygulanır.
Dumanlama iĢleminde geleneksel fırınlardan, son zamanlarda ise mekanik fırınlardan
yararlanılır.


Soğuk Dumanlama

Ön iĢlemlerden geçirilmiĢ tuzlanmıĢ balığın, sıcaklığın 33 0C‟yi geçmeden yapılan
dumanlama iĢlemidir. Balık, dumanın kurutucu, konserve edici etkisi, tuzlanmıĢ olması
dolayısı ile düĢük oranda su ile dumanlanmıĢ, saklanabilir hale gelmiĢ olur.


Sıcak Dumanlama

Sıcak dumanlama 70-80 0C‟de uygulanan bir iĢlemdir. Fazla uygulanan bir yöntem
olup taze balıklara uygulanır. Ön iĢlemlerden geçirilmiĢ olan balıklar tuz ile muamele edilir.
Balığın % 1,5-2 oranında tuz alması sağlanır. Daha sonra kurutma ve dumanlama iĢlemi
beraber uygulanır. Uygulanan sıcaklık ile balıklarda piĢme olayı gözlenir. PiĢme olayı
gerçekleĢtikten sonra aroma, lezzet kazandırmak amacıyla dumanlama iĢlemi uygulanır.
DumanlanmıĢ ürünler havalandırılarak soğutulup ambalajlanır. Dumanlamada kayın ağacı
kullanılmıĢsa üründe altın sarısı renk, meĢe ağacı kullanılmıĢ ise kahverengi-sarı renk
oluĢumu gözlenir.
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Bu yöntem ülkemizde genellikle mersin, yılan ve somon balığına uygulanır.
Temizlendikten sonra kısa süreli salamura yapılarak suyu alınan balık, içinde özel kokusu
olan talaĢ ve odun parçalarının ağır ağır yakıldığı, bu iĢ için kullanılan füme-tütsü odalarında
uygun Ģekilde bekletilerek koku ve lezzet kazanır.

1.7.4.1. DumanlanmıĢ Ürünlerde Olması Gereken ġartlar







DumanlanmıĢ ürünler 0 °C‟de ve rutubetsiz yerlerde 3-6 ay arası saklanabilir.
Genellikle özel paketler içerisinde olup paketler açıldıktan sonra bekleme
süresine dikkat etmek gerekir.
Tütsüleme veya füme iĢlemleri; duman ve ısının tesisin baĢka bölümlerine
yayılmasını önleyen bir havalandırma sistemi ile donatılmıĢ, özel bir yerde
yapılması gereklidir.
Balığın tütsülenmesi için kullanılacak duman sağlayıcı materyal, tütsüleme
tesisinden ayrı bir yerde ve ürünleri kontamine etmeyecek Ģekilde istiflenerek
muhafaza edilmelidir.
Ürünün tütsülenmesi için gerekli dumanın sağlanmasında boyalı, vernikli,
renginden arındırılmıĢ veya koruyucularla kaplı odunların kullanılması yasaktır.
Tütsüleme iĢlemi tamamlandığında ürünler ambalajlanmadan önce konserve
halinde saklanabilmeleri için gerekli sıcaklık derecesine kadar süratle
soğutulmalıdır.

1.7.5. DondurulmuĢ Balık
Balıklar avlandıktan sonra mikrobiyolojik etkilerin en aza indirilmesi için soğutma
iĢlemine tabi tutulur. Soğutma ile dondurma arasında uzun bir süre olmamalıdır. Balıklar
temizlenmiĢ olarak veya temizlenmeden dondurulabilir. DondurulmuĢ balıklar orijinal koku,
tat, lezzet ve yapı özelliklerini korurlar. Ani dondurma iĢlemi uygulanır ise balığın
bünyesinde bulunan su küçük kristaller Ģeklinde donar. Böylece dokunun zarar görmesi
engellenmiĢ olur. Genel olarak balığın su miktarı % 70-80 oranındadır. Her gıda maddesinde
olduğu gibi bu suyun içerisinde belli erimiĢ maddeler vardır. Bu yüzden her balığın farklı
donma sıcaklığı vardır.
Balığın dondurulması üç aĢamada gerçekleĢir. Birinci aĢama ürünün soğutulması yani
sıcaklığının 0 0C derecenin altına indirilmesi, ikinci aĢama suyun % 75‟inin dondurulması,
üçüncü aĢamada ise tamamının dondurulması ile sağlanır. Okyanus ve açık denizlerde
avlanan balıkçı gemilerinde dondurma yöntemlerini sağlayabilecek teknolojilerinin
bulunması gerekir.
Balıklara uygulanan dondurma yöntemleri Ģunlardır:


Hava Üflemeli Dondurucular ile Dondurma

Küçük odalar veya tünellerde -30, -40 0C‟lerde 4-6 m/sn. hava hızı ile uygulanan,
fanlar yardımı ile soğuk havanın ürün üzerine gönderilmesini sağlayan sistemdir.
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Plakalı Dondurucular ile Dondurma

-35, -40 °C‟de soğutulan plakaların içerisine yerleĢtirilen ambalajlı ürünlerin soğuk
plakalar ile teması sonucu sağlanan dondurma iĢlemidir.


Daldırılarak Dondurma

Daldırılarak dondurma yöntemi ambalajlı veya ambalajsız ürünlere uygulanabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta daldırma yapılacak sıvının özelliğidir. Daldırma
sıvısının; ürüne yabancı tat, renk, koku vermemesi, toksik etkiye sahip olmaması, hijyenik
özellikte olması gerekir. Bu amaç için dondurma sıvısı olarak tuzlu su kullanılır.
Dondurulacak ürünler ambalajsız ise temizlendikten sonra -15 0C‟ ye kadar soğutulmuĢ
tuzlu su içerisine daldırılır, çıkarılır. 1-2 0C‟deki soğuk suya batırılır. Bu Ģekilde ürünün dıĢ
kısmında ince bir film tabakası Ģeklinde buz oluĢur. Bu iĢlem % 23‟lük tuzlu su ile -21 0C‟
de uygulanabilir.


Kriyojenik Sıvılar ile Dondurma

Kaynama noktası çok düĢük olan sıvılaĢtırılmıĢ gazlara kriyojenik sıvılar denir. En
çok kullanılan kriyojenik sıvılar; -145 0C sıvı azot, -196 0C sıvı karbondioksittir. Bu yöntem
hızlı dondurma iĢlemi ile gerçekleĢir. Ani dondurma iĢlemi uygulandığı için ürün özellikleri
kaybolmaz.

1.7.5.1. DondurulmuĢ Ürünler ile Ġlgili Teknik ġartlar










Balık hemen temizlenmeli ve bir kullanımlık parçalar halinde, Gıda Kodeksine
uygun poĢetler içerisinde hava almayacak Ģekilde sıkıca paketlenmeli ve
dondurularak saklanmalıdır.
Balığın dondurulma ısısı -32°C ile -40 °C olmalıdır.
Dondurulan balık –18 °C‟de en fazla 3-6 ay süre ile saklanmalıdır.
Kullanılacağı zaman, sıcak ortamla temas ettirilmeden buzdolabında çözülmesi
sağlanmalıdır.
Çözülen balıklar hemen kullanılmalı, bekletilmemelidir. Çözülen balıklar tekrar
dondurulmamalıdır.
DondurulmuĢ ürünlerin, iĢlenmiĢ olsun veya olmasın en az -18°C düzeyinde
bulunan bir ortamda dondurularak hazırlanmalıdır.
Tesislerin frigorifik yeterliliği, ürünün sıcaklık derecesini süratle belirlenen
düzeye düĢürmeyi ve o sıcaklık derecesinde muhafaza etmeyi sağlayacak
Ģekilde olmalıdır.
Depolama yerlerinde kolaylıkla okunabilecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢ bir
termometre bulunmalı, ısı kayıt grafikleri tutulmalı, ürünün muhafaza edildiği
süre içerisinde kontrol edilmelidir.
Su ürünlerinin buzu, sağlık Ģartlarına uygun olarak çözülmeli ve eriyen buzun
suları tahliye edilmelidir. Erime aĢamasında, ürünün sıcaklığı aĢırı düzeyde bir
artıĢ göstermemelidir. Buzu çözülen ürünler mümkün olduğunca süratli bir
Ģekilde hazırlanmalı veya iĢlenmelidir.
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1.7.6. Konserve Balık
Konserve üretimi; ham maddenin ön iĢlemlerden geçirilerek teneke kutulara, cam
kavanozlara doldurulması, kapların hava almayacak Ģekilde hermetikli kapatılması ve ısıl
iĢlem uygulanması gibi temel iĢlemleri kapsar. Konserve üretiminde ham maddenin kalitesi
çok önemlidir. Avlanan balığın iĢletmeye gelinceye kadar tazeliğini koruması gerekir.
ĠĢletmeye gelen balıklar, ön iĢlemlerden geçirilir. Yapılan ön iĢlemlerde besin olarak
kullanılmayan kısımlar ham maddeden uzaklaĢtırılır. Ġç organları temizlenmiĢ olan balıklara
ön piĢirme iĢlemi uygulanır. Bu iĢlemin amacı, ham maddedeki suyun % 10-30 oranında
ayrılmasını sağlamaktır. PiĢirme iĢlemi buharda veya salamura içerisinde yapılır. Ön piĢirme
iĢleminden geçmiĢ olan balıklar artık kutulara veya kavanozlara doldurulabilir. Dolum
öncesi konserve kutular temizlenmelidir. TemizlenmiĢ olan kutulara yerleĢtirilen balıkların
üzerine sos ya da yağ ilavesi yapılır. Dolum sırasında tepe boĢluğuna dikkat edilmesi gerekir.
Tepe boĢluğu bırakılmasının nedeni, ısıl iĢlem uygulaması sırasında kap içeriğinde bulunan
maddelerin genleĢmelerinin sağlanmasıdır. Dolumu yapılmıĢ olan konservelere hava çıkarma
iĢlemi uygulanır. Hava çıkarma iĢleminden sonra yarı veya tam otomatik kutu kapama
makineleri ile hermetikli olarak kapatılır.
Hermetikli olarak kapatılan konserveler ısıl iĢlemlere tabi tutulur. Isıl iĢlemde amaç;
kutu içeriğinde bulunabilecek mikroorganizmaların öldürülmesi ve enzimlerin inaktif hale
getirilmesidir. Isıl iĢlem sonrası kutular üzerine soğuk su verilerek ya da soğuk havada
bekletilerek kutu içerisinde vakum oluĢması sağlanır. Balık konservelerinin depolanma
süresi ortalama 1 yıldır. Depolama sıcaklığı ise 27 0C‟ nin üzerinde olmamalıdır.
Balık konserveleri tam ve yarı steril konserveler Ģeklinde hazırlanır. Yarı steril
konserveler; 100 0C‟nin altında ısıl iĢlem uygulanmıĢ, 2-8 0C‟de saklanabilen, 3 ay saklama
süreleri olan konservelerdir.
Tam steril konserveler; 105-120 °C‟de ısıl iĢlem uygulanmıĢ, 27 °C‟ye kadar
saklanabilen, 6 ay-1 yıl saklama süreleri olan, sos veya yağ ile hazırlanan konservelerdir.
Balık konservelerinin bozulma nedenleri; yetersiz ısıl iĢlem uygulanması, kutu
kapağının tam kapatılmamıĢ olması, yetersiz soğutma ve kutu içi ürünün
kontaminasyonudur.

Fotoğraf 1.12: Balık fabrikasından görüntü
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1.7.6.1. Su Ürünü Konservelerinin TaĢıması Gereken Teknik ġartları
Su ürünü konservelerinin taĢıması gereken asgari teknik Ģartlar Ģunlardır:










Ambalajları bir defada kullanılıp tüketilecek Ģekilde olmalıdır.
Serin ve rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır.
Konserve ürünleri, mikroorganizmaları yok etmek veya etkisiz kılmak için
hermetikli olarak kapatılan ve etkileĢime açık olmayan bir ortamda elde edilmiĢ
olmalıdır.
Konserve su ürünlerinin hazırlanmasında içme suyu kullanılmalıdır. Isı iĢlemi,
ısıtma süresi, sıcaklığı, doldurma kaplarının büyüklüğü ve benzeri kriterler
dikkate alınarak uygun bir Ģekilde yapılmalı ve patojenik mikroorganizmaları
tahrip edecek Ģekilde uygulanmalıdır.
Ürünlerin uygun ısı iĢlemine tabi tutulduğu imalatçı tarafından kontrol
edilmelidir.
Ġnkübasyon testleri, 7 gün için 37 °C‟de ve 10 gün için 35 °C‟de veya bir baĢka
eĢ değer kombinasyonda yapılmalıdır.
Kapların içindeki ürünün mikrobiyolojik ve toksikolojik muayenesi, tesisin
laboratuarlarında veya bakanlığın (Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı) ilgili
laboratuvarlarında yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
Günlük olarak üretilen ürün serilerinden, belirli aralıklarla alınacak numuneler
üzerinden kalite kontrolleri yapılmalıdır.

Fotoğraf 1.13: Balık fabrikasından görüntü

1.8. Balık Ezmeleri
Balık ezmesi; kafa, kuyruk, kanat, bağırsak, kılçık, deri ve pullardan tamamı ile
ayıklanmıĢ ve temizlenmiĢ taze ve tuzlu balıkların çiğ olarak veya haĢlandıktan sonra içine
tuz, baharat, zeytinyağı ilave edilerek ezilmeleriyle yapılır. Bir çeĢit sostur.

1.9. Tarama-Havyar
Havyar, diĢi mersin balığının döllenmemiĢ yumurtalarından elde edilmektedir. Mersin
balığının ve nevilerinin, tuzlanmıĢ olarak tabii bir halde piyasaya arz edilen veya
nesiçlerinden temizlenip tuz ilavesi ile ezilerek hazırlanan yumurtalarına havyar denilir.
Havyarın rengi menĢeine göre siyah veya kırmızı olur.
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Bazı tatlı su balıklarının, yumurtalarının halile (rengi) veya siyah havyar imali esası
üzerine veya hususi bir tarzda tuzlanmasıyla yapılmıĢ sarı - turuncu renkli maddeye tarama
denir. Taramalara % 2 nispetini geçmemek üzere güherçile konulabilir. Taramalar, içine
ekmek içi, zeytinyağı ve limon konularak (hazırlanmıĢ tarama) halinde de satılabilirler. Bu
taramaların hazırlanması için kullanılacak bütün ham maddelerin Türk Gıda Kodeksine
uygun olması gerekir.
Havyar; zarlarından temizlenen yumurtaların tuzlanarak, 3-5 0C‟ de 4-6 hafta
bekletilerek yeterince tuzlanması ile elde edilir. Sonra içerisinde tuz, sirke ve renk maddesi
bulunan karıĢımda bekletilir. Kaliteli havyar taze balıklardan elde edilir. Havyarın muhafaza
süresi tuz miktarı ile orantılıdır. Besin değeri yüksektir. Özellikle A ve B vitaminleri
yönünden zengindir. -20C‟de saklanması gerekir. Dayanıklılığın arttırılması için
pastörizasyon yapılabilir. Benzoik asit, sorbik asit ile de dayanıklılığı arttırılabilir.
Beluga, adını nesli tükenmekte olan en büyük ve en vahĢi mersin balığından alan ve
nadir bulunan en değerli havyarlardan biridir. Osiotr havyarı, parlak gri renkte, fındık
tadında olup adını orta büyüklükteki mersin balığından almaktadır. Sevryuga ise küçük taneli
ve gri renkli bir havyardır. Hafif keskin bir tadı olup adını en küçük mersin balığından
almıĢtır. Somon balığı yumurtalarından elde edilen küçük ve portakal renkli taneli havyara
da kırmızı havyar denilmektedir. Havyar, iĢlenmiĢ olarak hazır paketlerde kullanılmaktadır.
Paketlerin kullanım süreleri dikkate alınarak kullanılmalıdır. Açıldıktan sonra çok
bekletilmeden taze olarak kullanılmalıdır.

Fotoğraf 1.14: Kırmızı havyar (somon havyarı)

1.10. Balık Yumurtaları
Kefal ve diğer balıkların yumurtalarının keseleri ile birlikte taze olarak veya tuzlanıp
olgunlaĢtırıldıktan veya kurutulmasından sonra satıĢa arz edilen Ģekline balık yumurtası
denir. Balık yumurtaları balmumu ile kaplanmıĢ olarak da satılabilir. Ancak balmumu
miktarı % 8‟i geçmemelidir. Balık yumurtaları havyar yapımında kullanılır. Balık
yumurtaları 3-5 0C‟de saklanmalıdır. Balık yumurtaları yağ (lipit) içeriği bakımından
oldukça zengindir.
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1.11. Balık ve Balık Ürünlerinden Ġnsanlara Geçen Hastalıklar
Su ürünleri hijyenik koĢullarda hazırlanmalı ve satıĢa sunulmalıdır. Aksi halde gıdayı
tüketenlerin zehirlenmelerine ve sağlığının bozulmasına neden olur. Su ürünleri en hızlı
bozulan ve kokuĢan besin maddesidir.
Su ürünlerinde; Bacillus cereus, Clostridium perfringens, streptecoccus familyasının
bazı türleri, Escherichia coli gibi mikroorganizmalar zehirlenmelere yol açmaktadır.
Bunların yanında çevre kirlenmesi sebebiyle oluĢan kontaminasyonlar da(pestisit, ağır
metaller, petrol atıkları vb.) insan sağlığı açısından tehdit unsuru oluĢturur.


Salmonella Spp

Primer olarak deniz balıklarına ait bir hastalık değildir. Etken balıklara kontaminasyon
sonucu bulaĢır, balıklarda hastalık oluĢturmaz. Ancak insan sağlığına olan zararları göz
önüne alındığında bulaĢma önemlidir. Salmonella spp.‟li sularda yaĢayan balıklarda etken
görülür.


Scromboid Zehirlenmesi (Histamin Zehirlenmesi)

Balık ve balık ürünlerinden insanlara geçen hastalıklar, daha çok balığın kolay
bozulması ile zehirlenme Ģeklinde ortaya çıkar. Taze balık normalde yosun veya deniz kokar.
Deniz balıklarında bulunan trimetilamin oksit micrococcus ve achromabacter grubu
bakterilerin sentezlediği trimetilaminoksitmetilaz enzimi ile trimetilamine indirgenir.
Trimetilamin bayat balıkta istenilmeyen tipik kokuyu oluĢturur. Daha ileri bozulmada
hidrojen sülfür, indol, histamin bileĢiklerinin açığa çıkması ile koku meydana gelir. Yüksek
oranda histamin içeren balıklar tüketildiğinde histamin zehirlenmesi ortaya çıkar.


Clostridium Botulinum Zehirlenmesi

Clostridium botulinum zehirlenmesi, hijyenik koĢullarda iĢlenmeyen ve uygun
muhafaza koĢullarında saklanmayan konserve balıkların tüketilmesi ile meydana gelir.
Yeterli ısıl iĢlemin uygulanmaması sonucu bu bakteriler kutu içerisinde ürerler. Clostridium
botulinum anaerop ortamda üreme yeteneğine sahiptirler.


Vibrio Parahaemolyticus

Akdeniz kıyılarında avlanan balıkların tüketilmesi ile bu tür zehirlenme vakaları
görülür. Özellikle Japonya ve Amerika BirleĢik Devletleri gibi ülkelerde daha çok görülür.


Anisakiasis (Balık Solucanları)

Anisakis genusu üyeleri deniz memelilerinin mide-bağırsak parazitleridir. DıĢkı ile
atılan yumurtalar crustacealar tarafından alınır. Kesin konak, ya enfekte crustaceaları alarak
ya da enfekte crustaceayı almıĢ bir balığı tüketilmesi ile enfekte olur.
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Anisakis, deniz memelilerinin bir paraziti olmasına rağmen, balıklarda bulunan canlı
larvaların insanlar tarafından alınması ile mide veya bağırsak anisakiazisine yol açar. Bu
enfeksiyonlar asemptomatik olabilmekte veya parazitler mide ağrısı, bulantı ve kusma
belirtileri ile geliĢen akut gastrointestinal rahatsızlığa neden olabilmektedir. Ġnsanlar bu
enfeksiyona anisakid larva barındıran balıkları çiğ veya az piĢmiĢ olarak tükettiklerinde
yakalanır. Bu nedenle larvalı balıklar iyice piĢirilerek tüketilmeli, hijyenik koĢullarda
hazırlanmalı, dondurulup saklanmalıdır.

1.12. Balık ve Balık Ürünlerinin Muayenesi
Balıkların tazeliği; duyusal (organoleptik), fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
yöntemler ile kontrol edilir.
Tazelik kontrolünde bu yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilir. Genelde bir
yöntemle yapılan tazelik kontrolünün bir baĢka yöntemle doğrulanması en sağlıklı yoldur.
Su canlılarında, ölüm sonrası değiĢim üç aĢama gösterir. Bunlar ölüm katılığı, otoliz
ve kokuĢmadır.
Su canlıları avlandıktan sonra et hücreleri canlılıklarını bir süre korur. Bu durumda
kaslarda henüz oksijen bitmemiĢtir. Kaslarda oksijenin bitmesi ve hücrelerin canlılığını
yitirmesiyle birlikte bir sertleĢme meydana gelmesine rigor motris (ölüm katılığı) denir. Bu
genelde baĢ bölgesinden baĢlayarak kuyruk bölgesine kadar devam eder. Bu da kaslardaki
oksijen tüketimine paralel bir olgudur. Ölüm katılığı süresi normal koĢullarda 1-3 saat
arasındadır. Ancak uygulanacak çeĢitli teknolojilerle bu süre birkaç güne kadar uzatılabilir.
Ölüm katılığı sırasında etlerin sıcaklığı 2-8 °C artar. Ölüm katılığı sonrası etler yumuĢayarak
otoliz olayı baĢlar.
Ölüm katılığından sonra etlerin yumuĢamaya baĢladığı andan bakteri faaliyetlerinin
baĢlayarak etlerin kokuĢmaya baĢladığı ana kadar balık etinde oluĢan tüm değiĢimlere otoliz
denir.
KokuĢma, otoliz olayı sonucu büyük moleküllü organik bileĢikler parçalanarak küçük
moleküllü bileĢikler oluĢur. Proteinler aminoasitlere, karbonhidratlar monosakkaritlere,
yağlar yağ asidine ve gliserine dönüĢür. Bu küçük moleküllü bileĢikler bakteriler tarafından
parçalanmaya baĢlar. Bir üründe bakteri faaliyetlerinin baĢlaması kokuĢma baĢlangıcı olarak
kabul edilir.
Bu olaylar birbirini takip eder, ancak birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmaz. Balığın
bir bölgesinde ölüm katılığı tamamlanmadan bir baĢka bölgede otoliz baĢlar. Bir bölgede
otoliz sürerken diğer bir bölgede kokuĢma baĢlayabilir. Su ürünleri etlerinin tüketimi ve
iĢlenmesi ölüm katılığı, otoliz ve kokuĢma baĢlangıcında mümkündür. KokuĢmanın ilerlediği
safhalarda su ürünü tüketilmemeli ve iĢlenmemelidir.
Sahada daha çok fiziksel ve organoleptik muayeneler yapılır. Mikrobiyolojik,
paraziter, kimyasal muayeneler ise laboratuvar ortamında yapılır.

19

1.12.1. Organoleptik
Çok eskiden beri bilinen ve yaygın olarak kullanılan kolay ve basit bir yöntemdir. Bu
yöntemin doğru sonuç verebilmesi için bu testi yapan kiĢinin çok tecrübeli olması, balığı ve
balığın tüm organlarını çok iyi tanıması gerekir. Sürekli balıkçılıkla uğraĢan kiĢiler bu
konuda yeterli tecrübeye sahiptirler.
Tüketime arz edilecek ve iĢletmeye ham madde olarak alınacak su ürünleri normal
besin değerini kaybetmemiĢ, kendine özgü renk, görünüĢ ve kokuda, balıkların pulları
sağlam ve deriye yapıĢmıĢ, etleri sıkı, solungaçlar parlak kırmızı, gözler canlı görünümde,
deride bakteriyel orijinli mukoz salgı oluĢmamıĢ, deri nemli ve parlak olmalıdır. Bu
özelliklere uygun olmayan su ürünleri iĢlenemez ve tüketilemez.
Taze ve iĢlenmiĢ su ürünleri, görülebilir her türlü parazitin teĢhis edilmesi için
muayene edilmelidir.
Parazit taĢıyan taze ve iĢlenmiĢ su ürünlerinin, insan tüketimi için piyasaya verilmesi
yasaktır.
Duyusal analizlerde kiĢilerin verdiği kararlar birbirinden farklı olabilir. Tazelik
kontrolü yapan kiĢinin psikolojik durumu, yorgun olup olmaması vb. etkenler verilecek
kararı kısmen de olsa etkiler. Duyusal analizlerde su canlılarının aĢağıda belirtilen kısımları
değerlendirilmelidir.


Balık Etinin Tadı

Besin maddesinin ağızda bırakmıĢ olduğu hisse tat denir. Tat, kiĢilere ve toplumlara
göre çok farklılık gösteren bir kavramdır. Besin maddesinin tadı, toplumların beslenme
alıĢkanlıklarına, örf ve adetlerine, dini inançlarına, iklimlere, sıcaklığa vb. birçok etkene göre
farklılık gösterir. Ayrıca besin maddesinin kokusu, rengi, sertlik-yumuĢaklığı, ortamın ve
çevrenin temizliği tadı etkiler. Hatta gürültülü bir ortamda yenen bir yemekle hafif bir müzik
çalan bir ortamda yenen yemeğin lezzeti farklıdır. Doğal olarak bu genel faktörlerin yanı sıra
besin maddesinin tadını etkileyen en önemli faktör besinin kimyasal yapısıdır.


Ölüm Katılığı (Rigor Mortis) ve Elastikiyet

Balığa parmağımızı bastırdığımızda o bölge çukurlaĢır ve parmağımızı
kaldırdığımızda balık eski Ģeklini alıyorsa taze, çukurluk kaybolmuyorsa balık bayattır.
Küçük balıklar elin ayasına düz olarak yatırılır. BaĢ ve kuyruk bölgesi ele yapıĢıyorsa balık
bayatlamıĢtır. Büyük balıklar baĢ tarafından yere paralel olarak tutulur. Vücudun ve kuyruk
kısmının eğilme oranı balığın tazeliği hakkında fikir verir. Balık vücudundaki bu değiĢimler
balığın ölüm katılığı, otoliz, kokuĢma devrelerinden hangisinde olduğunu anlamamıza
yardımcı olur.


Ağız ve Solungaçlar

Taze balıklarda ağız zor açılıp kapanır. Balık bayatladıkça baĢ bölgesinde bulunan enzim
ve bakteriler balığın çene kaslarını yumuĢatır ve bayat balıklarda ağzın açılıp kapanması
kolaylaĢır.
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Balıkların solungaçları tazelik konusunda iyi bir belirteçtir. Taze balıkların
solungaçları pembe-kırmızı renkte, canlı ve solungaç kapağı kapalıdır. Balık bayatladıkça
solungaçlar önce gri-beyaza, daha sonra koyu kahverengiye döner ve siyahlaĢmaya baĢlar.
Solungaç yüzeyinde sümüksü bir tabaka oluĢur. Kokusu ağırlaĢır. Ayrıca solungaç kapakları
da açılmaya baĢlar.


Gözler

Taze balıkların gözleri Ģeffaf ve parlaktır. Balık bayatladıkça gözler donuklaĢarak
parlaklığını kaybeder. Çevresinde kanlanma da görülür. Ancak bu kanlanmayı balık
yakalanırken ağlara çarpmasıyla oluĢan kanlanma ile karıĢtırmamak gerekir.


Deri, Yüzgeçler ve Pullar

Taze balıklarda deri parlak ve yüzeyinde Ģeffaf bir mukoz tabaka vardır. Yüzgeçler
canlıdır ve balıktan zor kopar. Pullar tam ve balıktan kopması güçtür. Bayat balıklarda deri
parlaklığını kaybeder. Yer yer yırtılmalar ve delinmeler görülür. Mukoz tabaka Ģeffaflığını
kaybetmiĢ ve donuklaĢmıĢtır. Yüzgeçlerin rengi değiĢmiĢ, yumuĢamıĢ ve yüzeyi sümüksü bir
hal almıĢtır. Bayat balıklarda pullar kolay kopar.


Karın Bölgesi ve Ġç Organlar

Balıklarda baĢ ve solungaçlardan sonra en hızlı değiĢime uğrayan bölge karın ve iç
organlardır. Enzim ve bakterinin bol olduğu bu bölge bayatlamaya paralel olarak hızla
yumuĢar ve daha sonra karın bölgesinde yırtılmalar ve ezilmeler görülür. Bayat balıkların iç
organlarına bakıldığında parçalanmıĢ, bağırsaklar erimiĢ ve koku ağırlaĢmıĢtır.


Etin Yapısı

Kırmızı etli balıkların etleri canlı kırmızı renkte, beyaz etli balıkların etleri parlak ise
balık tazedir. Tazelik kayboldukça etin rengi donuklaĢır. Miyofibril demetleri yavaĢ yavaĢ
deforme olur. Et, kemik ve kılçıklardan kolayca ayrılmaya baĢlar. Et elastikiyetini kaybeder.
Taze etlerde kılcal damarlar kolayca fark edilir. Balık bayatladıkça kılcal damarların
çeperleri parçalanarak birbirinden ayırt edilemez.


Kan

Taze balıkların kanı açık kırmızı renkte ve kokusuzdur. Bayat balık kanının rengi ise
koyulaĢır ve kokusu ağırlaĢır.


Koku

Su ürünleri kokusu iyi bir tazelik belirtecidir. Taze balıklar genelde deniz yosunu
kokusundadır. Koku balıkların baĢ, solungaç ve karın bölgesinde daha yoğundur.
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GÖRÜNÜġ
KOKU
AĞIZ
GÖZLER
SOLUNGAÇ
PULLAR
MUKOZ TABAKA
ET
PALPASYON
KARIN
ANÜS
KAN
SUYA ATILINCA

TAZE BALIK
Taze, parlak
Karakteristik
Kapalı
Parlak, kabarık
Parlak, kırmızı, kokusuz
Parlak, sıkı tutunmuĢ
Doğal, ince kıvamda
Sert, elastiki
Parmak izi kalmaz
Normal dolgunlukta
Normal
Parlak, kırmızı, kokusuz
Genellikle batar

BAYAT BALIK
Donuk, mat
Kötü, itici (NH3)
Açık
Donuk, çökmüĢ
Solgun, kurĢuni, kötü kokulu
Solgun, gevrek
Koyu kıvamda, kötü kokulu
YumuĢak
Ġzler kalır
Gaz dolayısıyla ĢiĢkin
ġiĢkin, fırlamıĢ
Koyu, hafif siyah, kokulu
Yüzer (karnındaki gazdan)

Tablo1.1: Balıklarda organoleptik (duyusal) muayene kriterleri

Kontrol ve denetim sonucunda, ürünlerin insan sağlığına zarar verecek Ģekilde
bozulmuĢ olduğunun tespiti halinde ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda iĢlem yapılır.
Ġnsan sağlığına zararlı olduğu veteriner hekim raporu ile tespit edilmiĢ olan su
ürünleri, gıda maddeleri dıĢındaki ürünlerin üretimi ile ilgili sanayide kullanılır veya nakliye,
yükleme, boĢaltma, dezenfekte gibi iĢlemlere yönelik her türlü imha masrafları iĢletmeci
tarafından karĢılanmak üzere imha edilir. ĠĢletmecinin belediye olması halinde, imha
masrafları komisyoncudan/satıcıdan tahsil edilir. Ġmha iĢlemine iliĢkin bir tutanak tutulur.
Su ürünleri, taze iken ne kadar yararlı ise bayatladığında da o kadar zararlıdır.
BayatlamıĢ balıktaki toksinler, insanların zehirlenmesine hatta ölümüne bile neden olabilir.
Balıkları kontrol ederken genel olarak balığın tazeliği ve kalitesine dikkat etmek gerekir.
Balığın usulüne uygun olmayan Ģekilde ve yanlıĢ bekletilmesi genellikle dıĢ kısımlarında
baĢlayan bayatlamalara sebep olur.
Balığın bozulmasını önlemek ve mikroorganizma faaliyetlerini hemen durdurabilmek
için güvenli bir yol da Ģudur: 4 litre suda 1 adet potasyum permanganat (KMNO4) tableti
eritilir. MenekĢe renginde bir su elde edilir. Deniz ürünleri yıkandıktan sonra bu suyun
içinde 10 – 15 dakika bekletilir. Su hâlâ menekĢe renginde ise deniz ürünü tüketilebilir.
Permanganatlı sudan çıkartılarak bol su ile iyice yıkanır. Bu iĢlemden sonra deniz ürününün
hemen kullanılması gerekir. Bekletilerek tekrar aynı iĢlem uygulanması sakıncalıdır.

1.13. Su Ürünlerinden Numune Alma
Su ürünlerinden numune alınırken aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:



Taze balık, satıldığı yerde kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda buz arasında
1/2-1 kg. numune alınır.
Tuzlu, kuru balıktan 250 gram numune alınır. Muayene ve analiz için
laboratuvarlara gönderilmek üzere alınan numune miktarı tuzlu, kurutulmuĢ
veya islenmiĢ balıklar için 150 gram; balık ezmesi, havyar, tarama ve balık
yumurtası için 50 gram veya bu miktarlara uygun orjinal ambalajlardan alınır.
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Duyusal muayene dıĢındaki muayeneler için balık kütlesini temsil edecek
miktarda mikrobiyolojik, paraziter ve toksik madde aranması için örnek alınarak
laboratuvara gönderilir.
Mikrobiyolojik analizler için alınan numune miktarı, kitleyi temsil edecek
Ģekilde 1,5-2 kg balık alınıp uygun koĢullarda gönderilir. Buz içinde ve en kısa
zamanda gönderilmelidir.
Parazit kontrolü için tüm kitleyi temsil edecek Ģekilde 25 adet balık örneği
alınır.
Kimyasal zehirlenmelerde, biotoksin zehirlenmelerinde kitleyi temsil edecek
örnek alınıp laboratuvara gönderilmelidir.

Fotoğraf 1.15: Gıda laboratuvarından görüntü

1.14. Kabuklu ve Kabuksuz (YumuĢakçalar) Su Ürünleri ÇeĢitleri
ve Özellikleri
Kabuklu - kabuksuz su ürünleri görünüm ve özellik bakımından balıklardan çok kolay
bir Ģekilde ayrılırlar. Kabuksuz olanlar genelde yumuĢak bir dokuya sahip oldukları hâlde
kabuklular dıĢ tehlikelere karĢı korunaklı, sağlam ve canlı olan kabuklarının veya zırhlarının
içinde yaĢarlar.
Kabuklular (crustacea), suda yaĢayan ve solungaçlarıyla nefes alan artropodlardır.
Vücut; baĢ, gövde ve kuyruk kısmı olmak üzere üç belirgin bölgeye ayrılır. BaĢ bölgesinde
bir çift mandibula ve bir çift maxilla yer alır. Birinci çift anten dıĢındaki tüm üyeler iki
dallıdır. Bazı türlerde dokunma, tat alma ve besinin yakalanmasında görevli olan maxilliped
görülür. Kabukta kalsiyum biriktirilmesi ile yapıda sağlamlık kazanılmıĢtır. Kabuğun öne
doğru yaptığı çıkıntıya rostrum (gaga) adı verilir. Thorax'da bulunan 5. bacak çifti
körelmiĢtir ve abdomen bacak taĢımaz. Yengeç ve ıstakozlarda (decapoda), birinci bacak
çifti makas Ģeklini almıĢtır ve cheliped adını alır. Solunum, solungaçlarla gerçekleĢtirilir.
Bacaklar da solungaç görevi görebilir. Kabuklular insan beslenmesinde önemli yer tutmaz.
Özellikle ülkemizde yaygın bir tüketim Ģekli yoktur. Kabuklu çeĢitleri; tatlı su ıstakozları,
göl veya bataklık ıstakozu, kaya ıstakozu, deniz ıstakozu, karidesler, yengeçlerdir. Zayıf
düĢmüĢ ve ölmüĢ kabuklular kısa süre içinde mikroorganizmalar tarafından bozulur.
Karidesler yakalandıktan kısa bir süre sonra temizlenip hemen haĢlanmalıdır, soğutulmalıdır.
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Kabuklu su ürünleri, denizde yaĢayanlar (ıstakoz, böcek (langust), karides, deniz
kereviti, midye, istiridye, tarak ve yengeç) ve tatlı suda yaĢayanlar (kerevit / kerevides)
olarak ikiye ayılırlar. Bir de iki kabuklular vardır ki deniz suyunu süzerek içindeki
organizmalarla beslendiğinden, denizin temiz olduğu yerlerden toplanmalıdır (istiridye,
midye, tarak gibi.).
Ġstiridye ve midyeler kısa sürede bozulur. Ġstiridye ve midyede bozulma renk değiĢimi,
yumuĢama, yapıĢkasnlaĢma ve kötü kokusu ile anlaĢılır. Piyasaya taze veya konserve
Ģeklinde verilir.

Ġstiridye

Midye

Salyangoz

Kum Midyesi

Beyaz Kum Midyesi

Kerevit

Fotoğraf 1.16: Kabuklu ve kabuksuz yumuĢakçalar

Fotoğraf 1.17: Deniz böceği – ıstakoz
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Fotoğraf 1.18: Yengeç

Fotoğraf 1.19: Karides

Istakoz

Karides

Fotoğraf 1.20: Deniz kabuklularından örnekler

Denizde yaĢayan ve çeĢitli yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan su ürünlerinin
baĢlıcaları; ahtapot, kalamar ve mürekkep balığı (sübye)dır. Eklemsiz ve kemiksiz vücut
yapısına sahiptirler.
YumuĢakçaların vücutları segmentsizdir ve yumuĢakçalar üç belirgin bölgeden
oluĢurlar: baĢ, kaslı ayak ve visceral kitle (organlar). Dorsal vücut duvarında manto bulunur.
Manto boĢluğuna sindirim, boĢaltım ve üreme sistemlerinin ürünleri atılır. Bazı gruplarda
manto boĢluğu değiĢikliğe uğrayarak akciğerleri meydana getirmiĢtir. Midyeler hariç tüm
üyelerde, rendeleyici organ olan radula bulunur. Vücutlarında hem çizgili hem de düz kaslar
bulunur. Bu kaslar, gövdeleri örten kabukların açılıp kapanmasını sağlar.

Fotoğraf 1.21: Ahtapot
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1.14.1. Kabuklu ve YumuĢakçalardan Ġnsana Geçen Hastalıklar
YumuĢakçalardan insanlara geçen hastalıkların baĢında salmonella epidemileri gelir.
Deniz sularındaki salmonella, midyelerin manto kısmındaki sümüksü yapıya yerleĢir. Bu
alanda hızlı bir Ģeklide üreme gösterir. Bunu engellemek için midye ve istiridyelerin ısıl
iĢlemden geçirilmesi gerekir.
Salmonella içeren istiridye ve midyeler tüketildikten sonra zehirlenme meydana
gelebilir. Ġki Ģekilde görülebilir. Birincisinde, midyeler yendikten 15-30 dakika sonra ortaya
çıkar. Önce mide bulantısı, kusma, ishal, bitkinlik Ģeklinde zehirlenme belirtileri ile kendini
gösterir. Kramplarla ölüm olabilir. Zehirlenme nedeni, midye karaciğerlerinde geliĢen
mytilotoxin‟dir. Midyeler alkali ortamda hazırlanırsa engellenebilir. Ġkincisinde, midye
yenilmesinden 1 saat sonra ortaya çıkar; dudak bölgesinde, parmaklarda hissizlik, baĢ
dönmesi, yutkunmada güçlük, ateĢ ve solunum felci, ölümle sonuçlanmıĢtır. Bu yüzden
midyelerin çok iyi bir Ģekilde haĢlanması gerekmektedir. Özellikle ülkemizde midye, midye
dolması Ģeklinde tüketilmektedir. HazırlanmıĢ olan midye dolmalarının soğuk ortamlarda
satıĢa sunulması önemlidir.
En iyi istiridyeler akıntılı sularda yetiĢir. Çünkü böyle sular temiz ve bol besin taĢırlar.
Kanalizasyon atığı ile kirlenmiĢ sularda bulunan istiridyeler veba ve tifo hastalıklarına sebep
olabilir.
Suya karıĢan sanayi atıkları suyun kalitesini bozarak özellikle bakır, çinko ve cıva
zehirlenmesi; yağmur suları, suda kurĢun birikimine sebep olduğu için kurĢun zehirlenmesi
meydana getirebilmektedir. Ancak özellikle balık ve deniz ürünlerinin bilinçli tüketilmesi;
sağlıklı muhafaza edilmiĢ ve ambalajlanmıĢ, kaynağı bilinen, kontrolü yapılmıĢ, hijyenik su
ürünlerinin tüketilmesi gerekir.
Yeterince iĢlem görmemiĢ ya da çiğ olarak tüketilen deniz kabuklularının tüketimini
takiben zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Bu deniz canlılarının besinleri süzerek
ağır ağır yemesi, kanalizasyon suları ile kirlenmiĢ sulardan yüksek miktarda mikroorganizma
ve zehirli atık madde (toksinleri) almalarına ve vücutlarında biriktirmelerine yol açar.
Kabuklu deniz hayvanları, iyi piĢirilmesine rağmen iç organlardaki patojenler yeterli Ģekilde
yok edilemeyebilir. Toksin birikimi de yüksek ısıyla yok edilemez.
Midye zehirlenmelerinde, zehirlenme belirtisi olarak aĢırı duyarlılık ve felç, parmak
uçlarında iğne batması gibi karıncalanma hissi, dudaklarda sızlama ve uyuĢukluk hissedilir.
Sersemlik, uyuklama, boğazda sıkıĢma ve kuruluk, bazı vakalarda konuĢma bozukluğu
görülebilir. Ağır vakalarda ölüm solunum yetersizliğinden kaynaklanır. Toksin ihtiva eden
midyelerden 4-5 tanesinin yenmesiyle bile ölüm meydana gelebilir. Bu toksin, çok kuvvetli
bir zehir olan potasyum siyanürden daha güçlüdür. Midye yendikten sonra bir rahatsızlık
hissedilmesi halinde, gecikmeden en yakın sağlık kuruluĢuna baĢvurulmalıdır.

1.14.2. Kabuklu ve YumuĢakçaların Kontrolü


Tazelik ve Bayatlık Kontrolü

Kabuksuz su ürünlerinin (kalamar, sübye, ahtapot vb.) aĢırı ĢiĢkin ve
parlamamıĢ olmaları gerekir.
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Kabuksuz su ürünlerinin (kalamar, sübye, ahtapot vb.) etlerinin diri ve
parlak olmaları gerekir. Parmakla bastırıldığında basılan yer içeri çökük
kalmamalıdır.
Kabuklu - kabuksuz su ürünlerinin dıĢ yüzeyleri kaygan olmalı ve
ahtapot, sübye, kalamarların kollarındaki pullar vakum tarzı
yapıĢkanlıklarını kısmen de olsa muhafaza etmelidir.
Taze su ürünlerinin kendilerine has bir kokuları vardır ve yosun
kokusunu
andırırlar.
HoĢa
gitmeyen
ve
keskin kokular
mikroorganizmaların oluĢmaya baĢladığını gösterir.
Karideslerin renkleri pembemsi olmalıdır. Ancak bazı karides türlerinde
özelliklerinden dolayı siyah gri lekeler olduğu unutulmamalıdır. Taze
iken renkleri parlaktır.
Midye, istiridye gibi kabuklu su ürünlerinde tazelikleri kabuklarının çok
sıkı kapalı olmasıyla anlaĢılır. Bu tür ürünlerde bayatlık çok çabuk ve
tehlikeli zehirlenmelere yol açabilir.
Bütün su ürünleri bekletilmeden piĢirilmeli, piĢirildiklerinde ise
bekletilmeden tüketilmelidirler. Uzun süreli beklemelerde canlı olarak
veya dondurularak saklanmalıdırlar.
Doğru Ģekilde ayıklanmayan su ürünleri piĢirme sırasında istenilen lezzet
ve görüntüyü vermez. Hatta yanlıĢ ayıklama sonucunda bu ürünlerin zayi
olmaları bile mümkündür.
Kabuklu su ürünleri piĢirilmeden önce türüne uygun olarak temizlenmeli
ve iĢlenmelidir. Suda yaĢayan bu canlıların dıĢ kısımlarında bunlara
yapıĢık olarak yaĢayan yosunlar ve daha küçük kabuklular bulunur.

1.14.3. Ürün Hazırlama Yerinde Kontrol
YumuĢakçalar ve kabuklular, tüketime hazır hale arındırma merkezinde getirilir.
Arındırma merkezi; doğal olarak temiz deniz suyu ile ya da uygun iĢlemlerle temizlenmiĢ
deniz suyu ile beslenen, canlı çift kabuklu yumuĢakçaların insan tüketimine uygun hale
getirilmesi için mikrobiyolojik bulaĢmalardan arındırılması amacı ile yerleĢtirildikleri havuz
veya tankların bulunduğu merkezlerdir. Arındırma merkezleri deniz suyundan
yararlanabilmek için denize yakın yerlere kurulmalıdır.
Arındırma merkezlerinde bulunması gereken Ģartlar:





Havuz veya tanklar kapalı bir alanda güneĢ ve dıĢ etkenlerden etkilenmeyecek
Ģekilde dizayn edilmelidir.
Havuz veya tankların yapımında kullanılan malzemeler kimyasal kalıntıya yol
açmayacak ve ürün üzerinde toksik etki yaratmayacak özellikte olmalıdır.
Deniz suyu sıcaklığının sabit tutulması amacı ile deniz suyu giriĢinde ısıtma ve
soğutma sistemleri bulunmalıdır.
Her bir havuzda veya tankta bulunacak çift kabuklu yumuĢakça stok miktarı ve
arındırma suyu oranı minimum 1/3 olmalıdır. (Örnek olarak; 750 kg veya 1500
kg midye kapasitesi olan tank veya havuzların her biri için 2600-9600 lt temiz
deniz suyu sağlanmalıdır. Belirtilen kapasitedeki sistemde suyun akıĢ hızı 12,5
m3/saat olmalıdır.)
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Çift kabuklu yumuĢakçaların konulduğu kutu veya kasalar havuz veya tank
tabanından en az 5 cm yükseklik bırakılacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
Arındırma merkezlerinde çalıĢanlar kiĢisel koruyucu ekipman özellikle temiz iĢ
giysileri giymelidir. ÇalıĢma sırasında kullanılan koruyucu giysi ve iĢ kıyafeti
çalıĢma alanı dıĢında sosyal alanlarda kullanılmamalıdır.
Arındırma merkezlerine yönelik genel bir “haĢere mücadele planı” oluĢturmalı
ve uygulamalıdırlar. Ortamda bulunan her türlü kemirgen, haĢere ya da diğer
zararlılar yok edilmeli ve haĢere mücadele planı çerçevesinde gerekli tedbirler
alınmalıdır. Evcil hayvanların tesis alanına girmeleri önlenmelidir.

1.14.4. Ürün SatıĢ Yerlerinde Kontrol
Su ürünleri satıĢ yerlerinin bazı özellikleri taĢıması gerekir. Bunlar:














Su ürünleri toptan satıĢ merkezi, su ürünlerinin satıĢı, muhafazası, gerektiğinde
değerlendirilmesi ve paketlenmesi amaçlarına yönelik olarak kullanılmalıdır.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde hiçbir Ģekilde yazıhane önünde, içinde,
müzayede alanında veya satıĢla ilgili bölümün herhangi bir yerinde baĢ kesme,
iç organ alma, temizleme, yıkama, buz kırma iĢlemleri yapılmamalıdır. Bu
iĢlemler bu amaçla merkez içinde ayrılan yerlerde yapılmalıdır.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezi içinde tahta kasa veya doğrudan ürünlerle
temas eden yerlerde, alet ve ekipmanlarda tahtadan üretilmiĢ malzemeler
kullanılmamalıdır. Ürünün özelliğine göre bir kullanımlık olmak üzere diğer
materyalden yapılan muhafaza kapları da kullanılabilir.
Su ürünlerinin muhafaza edildiği her kapta ancak tek tür su ürünü
bulundurulmalıdır.
Plastik kasaların iç ve dıĢ yüzeyleri, her satıĢ sonrası ve her kullanım öncesi
uygun kullanım suyu ile yıkanarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde yer tahsisi yapılmıĢ olan yazıhane sahipleri
de dahil, çalıĢan tüm personel önlük ve çizme giymeli, kendisini tanımlayacak
bilgilerinin yer aldığı ve iĢletmeci tarafından düzenlenmiĢ olan kimlik kartı
taĢımalıdır.
Tüm çalıĢanlar ve iĢçiler için iĢe baĢlamadan önce resmi bir kurumdan alınan ve
su ürünleri tesislerinde çalıĢabilir, ifadesinin yer aldığı sağlık raporu
bulunmalıdır. Periyodik sağlık kontrolleri ise portör muayeneleri 3 ayda bir
yapılarak sağlık kartlarına iĢlenmelidir.
Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan
malzemeden yapılmıĢ olmalı, daima temiz bulundurulmalıdır.
DondurulmuĢ su ürünlerinden, kabuklu ve yumuĢakçalardan 250 gr numune
alınır. Türk Gıda Kodeksine göre laboratuvarlarda incelenir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

 Su ürünlerini kontrol ediniz.

Öneriler
 Bulunduğunuz yerdeki balık hallerine
giderek
su ürünlerini
gözlemleyerek
tanıyınız.
 Ġnternette
pazar53.meb.gov.tr/pazar/
Fotograflar/palamut.jpg sitesine girerek
balıkları tanıyınız.

 Su ürünlerinde uygulanan soğukta muhafaza
teknolojisini inceleyiniz.
 Su ürünlerinde uygulanan tuz ile koruma
teknolojisini inceleyiniz.
 Su ürünlerinin iĢleme teknolojisini  Su ürünlerinde uygulanan kurutma ile
kontrol ediniz.
muhafaza teknolojisini inceleyiniz.
 Su ürünlerinde uygulanan dumanlama
teknolojisini inceleyiniz.
 Su ürünlerinde uygulanan konserve ile
muhafaza teknolojisini inceleyiniz.
 Su ürünlerinden insanlara geçen Salmonella
spp‟nin
zehirlenme
enfeksiyonlarının
özelliklerini inceleyiniz.
 Su ürünlerinden insanlara geçen Scromboid
zehirlenmesi zehirlenme enfeksiyonlarının
özelliklerini inceleyiniz.
 Su ürünlerinden insanlara geçen Clostridium
 Su ürünlerinden insanlara geçen
Botulinum zehirlenme enfeksiyonlarının
parazitlerin kontrolünü yapınız.
özelliklerini inceleyiniz.
 Su ürünlerinden insanlara geçen Vibrio
Parahaemolyticus
zehirlenme
enfeksiyonlarının özelliklerini inceleyiniz.
 Su ürünlerinden insanlara geçen Anisakiasis
(balık solucanı) zehirlenme enfeksiyonlarının
özelliklerini inceleyiniz.

 Su ürünlerinden numune alınız.

 Türk
Gıda
Kodeksi
yönetmeliğini
inceleyiniz.
 Numune alma ve analiz metotları tebliğlerini
inceleyiniz.
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 Denetim formlarını uygun ve objektif Ģekilde
doldurunuz.
 Kontrol
sonucunda
imza
etmeyi
unutmayınız.
 Kontrol sonuçlarını raporlayarak  Ġlgili kurumlara denetim sonuçlarını
ilgili kurum ve
kuruluĢlara
bildirmeyi unutmayınız.
gönderiniz.
 Mevzuata ve kontrol formlarına uygun olarak
kontrol yapınız.
 Kontrol sonucunda raporları ve formları
eksiksiz doldurarak ilgili kuruma gönderiniz.
 Bir önceki yıla ait raporları inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünlerinden değildir?
A) Kanatlılar
B) Balıklar
C) Süngerler
D) YumuĢakçalar
E) Kabuklular

2.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünlerinde bulunan toksik bir element değildir?
A) KurĢun
B) Cıva
C) Kadmiyum
D) Arsenik
E) Fosfor

3.

AĢağıda verilenlerden hangisi, taze balıkların bekletilmesi için uygun soğukluk
derecesidir?
A) 0°C - +2°C
B) +10°C - +12 °C
C) 0°C - 2°C
D) -18°C - 36 °C
E) +5 °C - +12°C

4.

AĢağıdakilerden hangisi, balıkların kafa, kuyruk, kanat, bağırsak, kılçık, deri ve
pullarından tamamıyla ayıklanmıĢ ve temizlenmiĢ taze ve tuzlu balıkların çiğ olarak
veya haĢlandıktan sonra içine tuz, bahar, zeytinyağı ilave edilerek ezilmeleriyle
yapılan mamul maddedir?
A) Havyar
B) Balık ezmesi
C) Tarama
D) Balık yumurtası
E) Hiçbiri

5.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünlerinde bulunulması istenmeyen bir elementtir?
A) Fosfor
B) Bakır
C) Kalsiyum
D) Kükürt
E) Potasyum

6.

AĢağıda verilenlerden hangisi, tuzlu kuru balıktan alınacak numune miktarıdır?
A) 50 g
B) 150 g
C) 250 g
D) 500 g
E) 1.5 - 2 kg

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Su ürünleri ile ilgili nakliye araçlarını, depoları ve satıĢ yerlerini teknik ve hijyenik
yönden kontrol edebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Su ürünleri nakliyesinde kullanılan araçlardaki teknolojik geliĢmeleri araĢtırınız.
Su ürünleri iĢleme teknolojisindeki geliĢmeleri araĢtırınız.
Su ürünleri muhafaza Ģartlarındaki geliĢmeleri araĢtırınız.

2. SU ÜRÜNLERĠ TAġIMA, HAZIRLAMA,
DEPOLAMA VE SATIġ YERLERĠNĠN
TEKNĠK VE HĠJYENĠK YÖNDEN
KONTROLÜ
Gıda maddesinin ham maddeden baĢlayarak sınıflandırma, iĢleme, değerlendirme,
dayanıklı hale getirme iĢlemlerinin yapıldığı ve gıda maddeleri satıĢ yerlerine gönderilmek
üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak olan gıdaların satıldığı
yerlere kısaca “gıda iĢletmesi” veya “gıda üretim tesisi” denir.
Gıdalarla ilgili iĢ yerleri iki grupta toplanır. Bunlar sıhhî müessese ve gayrisıhhî
müessesedir. Bu sınıflandırma hem ruhsatlandırma hem de denetlemede önemlidir.
Gıda ve gıda katkı maddelerinin ham maddeden baĢlayarak sınıflandırma, iĢleme,
değerlendirme, dayanıklı hale getirme iĢlemlerinin yapıldığı ve satıĢ yerlerine gönderilmek
üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerleri, “gıda üretimi
yapan iĢ yeri” olarak tanımlamak mümkündür.
Gıda ve gıda katkı maddelerinin toptan veya perakende satıĢının yapıldığı yerleri de
“satıĢ yeri” olarak tanımlamak mümkündür. Hem üretim yapan hem de satıĢ yapan yerlerin
mevzuata uygun olarak denetlenmesi sonucunda da gıda güvenliğinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Su ürünlerinin hijyen, kalite ve standartlara uygun olarak, serbest rekabet Ģartları
içerisinde hızlı, güvenilir biçimde tüketiciye sunulmasını sağlamak amacı ile su ürünleri ile
ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılmıĢtır. Su ürünleri tesislerini genel olarak iki kategoride
değerlendirmek mümkündür. Su ürünlerinin toptan satıldığı, iĢlendiği yerler ve perakende
satıĢ yapılan yerler olarak değerlendirilir.
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2.1. Su Ürünleri Hali
Belediyeler ya da gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından mevzuatta yer alan hususlara ve
projesine uygun olarak kurulan, su ürünlerinin açık artırma ile toptan satıĢının,
muhafazasının, kalite, hijyen ve sağlık kontrolünün ve dağıtımının yapıldığı, kapasitesi 10
ton/gün ve üzeri olan yerlerdir.
Su ürünleri hali tercihen deniz veya göl kenarlarında kurulur. Su ürünleri hali
belediyeler ve gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından kurulur. KuruluĢ izni iki yıl için geçerlidir.
Su ürünleri hali kurmak üzere kuruluĢ izin belgesi alan belediyeler, gerçek ve tüzel kiĢiler
ÇalıĢma izni alabilmek için, kuruluĢ izin belgesi ve aĢağıdaki belgelerle birlikte ilgili valiliğe
müracaat ederler. Uygun bulunanlara çalıĢma izni verilir.

Fotoğraf 2.1: Su ürünleri tesisi çalıĢma izni belgesi

Su ürünleri halinde bulunması gereken asgari üniteler ve bunların özellikleri aĢağıda
belirtilmiĢtir:





Ürün kabul alanı
Müzayede öncesi soğuk muhafaza odası
Müzayede alanı
Yazıhaneler, bürolar
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Ġdari ünite
Hakem kurulu bürosu
Denetim ve kontrol ünitesi
Sosyal üniteler
Değerlendirme ve paketleme ünitesi
Soğuk muhafaza üniteleri
Buz imal ünitesi
Perakende satıĢ ünitesi
Ambalaj malzemeleri odası
Alet ekipman yıkama ve dezenfeksiyon bölümü
Arıtım ünitesi
Otopark
Yardımcı üniteler

Laboratuvar,

HaberleĢme merkezi,

Toplantı ve eğitim merkezi,

Bakım onarım atölyesi,

Banka Ģubesi,

Güvenlik birimi,

Sağlık merkezi.

2.1.1. Su Ürünleri Halinde Bulunması Gereken Asgari Teknik ve Hijyenik
ġartlar
ÇalıĢma izni almıĢ su ürünleri halinde çalıĢma esnasında uyulması gereken asgari
teknik ve hijyen Ģartları Ģunlardır:











Su ürünleri hali sadece ürünlerin satıĢı, muhafazası, gerektiğinde
değerlendirilmesi ve paketlenmesi amaçlarına yönelik olarak kullanılmalıdır.
Hiçbir Ģekilde yazıhane ya da büro önünde, içinde, müzayede alanında veya
satıĢla ilgili bölümün herhangi bir yerinde baĢ kesme, iç organ alma, temizleme,
yıkama, buz kırma iĢlemleri yapılmamalıdır. Bu tür iĢlemler halde, bu amaçla
ayrılmıĢ bulunan ünitelerde gerçekleĢtirilmelidir.
Hal içerisinde tahta kasa veya doğrudan ürünlerle temas eden yerlerde, alet ve
ekipmanlarda tahtadan üretilmiĢ malzemeler kullanılmamalıdır. Ürünün
özelliğine göre bir kullanımlık olmak üzere diğer materyalden yapılan muhafaza
kapları kullanılabilir.
Ürünlerin muhafaza edildiği her kapta ancak tek tür su ürünü bulundurulmalıdır.
Plastik kasaların iç ve dıĢ yüzeyleri, her satıĢ sonrası ve her kullanım öncesi
uygun kullanım suyu ile yıkanarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Ürünlerin canlı olarak muhafaza edildiği durumlarda, en iyi yaĢamsal ortamı
sağlayacak Ģekilde, portatif stok düzenekleri, uygun kullanma suyu kriterlerine
sahip, durgun olmayan, akıĢkan sistemli temiz su ile beslenmelidir. Bu sistemin
uygun tahliyesi olmalıdır.
Çıkardıkları egzoz gazının, su ürünlerinin kalitesini etkilemesine neden
olabilecek araçların dolaĢımına ve faaliyetine izin verilmemelidir.
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Halin iĢ öncesi ve sonrası temizliği bir temizlik planı doğrultusunda düzenli
olarak, uygun maddelerle yapılmalı ve bunlara iliĢkin kayıtlar tutulmalıdır.
Halde yer tahsisi yapılmıĢ olanlar da dahil, çalıĢan tüm personel önlük ve çizme
giymeli, kendisini tanımlayacak bilgilerin yer aldığı ve iĢletmeci tarafından
düzenlenmiĢ olan kimlik kartı taĢımalıdır.
Halde görevli olanlar dıĢında giriĢ çıkıĢlar kontrol altında tutulmalı, bu kiĢilerin
giriĢ öncesi, iĢletmeci tarafından temin edilecek çizme, önlük, galoĢ gibi
hijyenin sağlanmasına yönelik giysilerle içeri alınmaları sağlanmalıdır.
Tüm çalıĢanlar ve iĢçiler için, iĢe baĢlamadan önce bir sağlık kurumundan
alınan ve su ürünleri tesislerinde çalıĢabilir, ifadesinin yer aldığı sağlık raporu
aranır. ÇalıĢanların periyodik sağlık kontrolleri, ilgili mevzuata göre yapılarak
sağlık karnelerine iĢlenir.
Nakil vasıtaları ürün formuna uygun sıcaklığı muhafaza edebilecek yapıda
donatılmıĢ, ısı yalıtımlı ve kapalı kasalı olan, balık kanı ve buzun erimesiyle
oluĢan suyun drenajına, depolanmasına imkân sağlayan özellikte olmalıdır.
Üstü açık kara vasıtaları ile taĢınan ve her türlü kontaminasyon riski olan
ürünlerin hale giriĢine izin verilmez.
Ürün boĢaltma iĢlemleri hızlı bir Ģekilde yürütülmeli, ürün yapısına uygun
sıcaklığa sahip korumalı bir ortama nakledilmelidir. Ürünlerde hasara neden
olmayacak ekipman kullanılmalıdır.
BoĢaltma ekipmanları, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olan bir
materyalden yapılmıĢ olmalı ve uygun Ģartlar altında muhafaza edilmelidir.
Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan
malzemeden yapılmıĢ olmalı, daima temiz bulundurulmalıdır. Tüm malzemeler,
alet ve ekipmanlar ısı, buhar, asit, alkali, tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır.
Su ürünlerinin ambalajlanmasında, bakanlıktan üretim izni almıĢ materyalden
yapılmıĢ ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır.

Fotoğraf 2.2: Su ürünleri tesisinden görüntü
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Fotoğraf 2.3: Su ürünleri tesisinden görüntü

2.2. Su Ürünleri Toptan SatıĢ Merkezi
Su ürünleri hali bulunmayan beldelerde, su ürünlerinin, bu amaçla ayrılan alanlarda,
mevzuatta yer alan Ģartlara uygun olarak kontrollü toptan satıĢının yapıldığı, kapasitesi 10
ton/gün‟e kadar olan yerlerdir. Bu yerler de aynı su ürünleri hallerinde olduğu gibi kuruluĢ
izni, çalıĢma izni almak zorundadırlar.

2.2.1. Su Ürünleri Toptan SatıĢ Merkezlerinde Bulunması Gereken Asgari
Teknik ve Hijyenik ġartlar
ÇalıĢma izni almıĢ su ürünleri toptan satıĢ merkezinde çalıĢma esnasında uyulması
gereken asgari teknik ve hijyenik Ģartlar Ģunlardır:









Su ürünleri toptan satıĢ merkezi, su ürünlerinin satıĢı, muhafazası, gerektiğinde
değerlendirilmesi ve paketlenmesi amaçlarına yönelik olarak kullanılmalıdır.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde hiçbir Ģekilde yazıhane önünde, içinde,
müzayede alanında veya satıĢla ilgili bölümün herhangi bir yerinde baĢ kesme,
iç organ alma, temizleme, yıkama, buz kırma iĢlemleri yapılmamalıdır. Bu
iĢlemler bu amaçla merkez içinde ayrılan yerlerde yapılmalıdır.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezi içinde tahta kasa veya doğrudan ürünlerle
temas eden yerlerde, alet ve ekipmanlarda tahtadan üretilmiĢ malzemeler
kullanılmamalıdır. Ürünün özelliğine göre bir kullanımlık olmak üzere diğer
materyalden yapılan muhafaza kapları da kullanılabilir.
Su ürünlerinin muhafaza edildiği her kapta ancak tek tür su ürünü
bulundurulmalıdır.
Plastik kasaların iç ve dıĢ yüzeyleri, her satıĢ sonrası ve her kullanım öncesi
uygun kullanım suyu ile yıkanarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Ürünlerin canlı olarak muhafaza edildiği durumlarda, en iyi yaĢamsal ortamı
sağlayacak Ģekilde, portatif stok düzenekleri, uygun kullanma suyu kriterlerine
sahip, durgun olmayan, akıĢkan sistemli temiz su ile beslenmelidir. Bu sistemin
uygun tahliyesi olmalıdır.
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Çıkardıkları egzoz gazının, su ürünlerinin kalitesini etkilemesine neden
olabilecek araçların dolaĢımına ve faaliyetine izin verilmemelidir.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezinin iĢ öncesi ve sonrası temizliği, bir temizlik
planı doğrultusunda düzenli olarak, uygun maddelerle yapılmalı ve bunlara
iliĢkin kayıtlar tutulmalıdır.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde yer tahsisi yapılmıĢ olan yazıhane sahipleri
de dahil, çalıĢan tüm personel önlük ve çizme giymeli, kendisini tanımlayacak
bilgilerinin yer aldığı ve iĢletmeci tarafından düzenlenmiĢ olan kimlik kartı
taĢımalıdır.
Su ürünleri toptan satıĢ merkezine, görevli olanlar dıĢında giriĢ çıkıĢlar kontrol
altında tutulmalı, bu kiĢilerin giriĢlerinde hijyenik Ģartlar sağlanmalıdır.
Tüm çalıĢanlar ve iĢçiler için, iĢe baĢlamadan önce bir sağlık kurumundan
alınan ve su ürünleri tesislerinde çalıĢabilir, ifadesinin yer aldığı sağlık raporu
aranır. ÇalıĢanların periyodik sağlık kontrolleri, ilgili mevzuata göre yapılarak
sağlık karnelerine iĢlenir.
Üstü açık kara vasıtaları ile taĢınan ve her türlü kontaminasyon riski olan
ürünlerin su ürünleri toptan satıĢ merkezine giriĢine izin verilmemelidir.
Ürün boĢaltma iĢlemleri hızlı bir Ģekilde yürütülmeli ve kullanılan ekipmanlar
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olan bir materyalden yapılmıĢ olmalı ve
uygun Ģartlar altında muhafaza edilmelidir.
Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan
malzemeden yapılmıĢ olmalı, daima temiz bulundurulmalıdır. Tüm malzemeler,
alet ve ekipmanlar ısı, buhar, asit, alkali, tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır.
Bakanlıktan üretim izni almıĢ materyalden yapılmıĢ ambalaj malzemeleri
kullanılmalıdır.
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EK-1 SU ÜRÜNLERĠ ĠġLEME VE DEĞERLENDĠRME TESĠSĠ BĠLGĠ FORMU
Firmanın tanımı
1- Adı
2- Adresi
3- Telefon ve faks nu.
4- Ticaret sicil numarası
Tesisin tanımı
5- Adı
6- Adresi
7- Telefon ve faks nu.
8- E-posta adresi
Ġdari sorumlu
Adı soyadı
Unvanı
Telefon nu.
Teknik sorumlu
Adı soyadı

Adı soyadı

Unvanı

Unvanı

Telefon nu.

Telefon nu.
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Tesisin faaliyeti
9-Tesisin iĢlediği ve/veya değerlendirdiği su ürünleri
Canlı balık ve diğer su ürünleri (1)
Taze soğutulmuĢ balık ve diğer su ürünleri (1)
ĠĢlenmiĢ balık ve diğer su ürünleri (dondurulmuĢ, tütsülenmiĢ, kurutulmuĢ,
tuzlanmıĢ, salamura, konserve vb.) (1)
Canlı çift kabuklu yumuĢakçalar (kara midye, kum midyesi, kıllı midye,
istiridye, kidonya, akivades vb.)
ĠĢlenmiĢ ve dondurulmuĢ çift kabuklu yumuĢakçalar
Kabuklular (karides, kerevit vb.)
Havyar
Balık yağı
Diğer
1. Ürün türü, ismi, avcılık veya yetiĢtiricilik ürünü olup olmadığı açık ve net olarak
belirtilecektir.
10. Ham maddeye dayalı üretim kapasitesi (ton/gün - ton/yıl)
11. Ham madde ve mamul madde
Ham madde adı (tür)

Kapasitesi (ton/gün - ton/yıl)

Mamul madde adı
12- Tesisin çalıĢma süresi
Saat/Gün
Gün/Yıl
Vardiya sayısı ve süresi
Tesisin yerleĢim durumu ve alt yapısı
13- Ġl merkezine uzaklığı (km)
14. Tesisin toplam yerleĢim alanı (m²)
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15. Birim alanları büyüklüğü (m²)
Ġdari bölüm
Sosyal tesisler
ĠĢleme ve değerlendirme
Ambalajlama (paketleme)
Soğuk muhafaza
Diğerleri
Tesis personeli
16-Tesiste çalıĢan personel
Personelin Niteliği

Sayısı

Eğitim Düzeyi

A- teknik ve sağlık personel
Mühendis
Veteriner hekim
Diğer
B- Ġdari Personel
Muhasebeci
ġoför
Bekçi
Diğer
C- ĠĢçi (ĠĢleme, değerlendirme, muhafaza, ambalajlama vb. dahil üretim alanında
çalıĢan)
Tesis sahibi veya yetkilisi
Adı soyadı
imza, kaĢe
Tarih
Tablo 2.1: Su ürünleri iĢleme ve değerlendirme tesisi bilgi formu
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2.3. Su Ürünlerinin Nakli ve Nakil Araçlarının Özellikleri
Su ürünlerinin halden çıkıĢı, belirlenmiĢ olan yerlerden yapılır. Ürünlerin hal dıĢına
çıkarılması esnasında iĢletmeci tarafından gerekli kontroller yapılır. ġüpheli durumlarda
ilgili tarafların huzurunda tartı ve/veya sayım iĢlemi yenilenir. Ürün çıkıĢlarının iĢletmeci
tarafından kaydı tutulur.
Hal giriĢ belgesindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir ve satıĢı yapılmıĢ,
nakledilecek ürüne ait sevk belgesi düzenlenir.
Su ürünlerinin sevk belgeleri aĢağıdaki bilgileri içerir:

Her türün ticarî ve bilimsel isimleri,

Avlandıkları, yetiĢtirildikleri bölgeler,

SatıĢı yapılan ürünlerin büyüklüğü ya da ağırlığı,

Sınıfları ile sunumları,

Tazeliği,

Her türün satıĢ miktarı,

Kilo fiyatı,

Halden çıkarılan ürünlerin götürüldüğü yerler,

Alıcı, satıcının adı ve soyadı veya firma adı,

SatıĢın yapıldığı yer ve tarih,

Avlanıldığı tarih ve avlanıldığı teknenin ismi, sahibi, plâkası,

Ġthalinin yapıldığı ülke,

Ġthalâtçısı,

YetiĢtirildiği tesisin adı,

Nakliyeyi yapan aracın plâkası ve özelliklerini gösteren bilgiler yer alır.
Halden hale toplu su ürünleri naklinde sağlık sertifikası aranır.
Ġlk satıĢı yapılmıĢ olan su ürünleri, depolama ve nakliye süresince ürün formuna göre,
uygun sıcaklıklarda tutulur.
Su ürünleri hiçbir Ģekilde kontaminasyona neden olabilecek ya da hijyen koĢullarını
etkileyebilecek baĢka ürünlerle bir arada depolanamaz veya nakledilemez.
Su ürünlerinin nakliyesinde kullanılan vasıtalar, ürün formuna uygun sıcaklığı
muhafaza edebilecek yapıda donatılmıĢ, ısı yalıtımlı kapalı kasası veya frigorifik özelliği
olan soğutmalı araçlar olmalıdır.
Ürünleri soğutmak için buz kullanılıyorsa buzun erimesiyle oluĢan suyun ürünlerle
temasını önleyecek drenaj sistemi bulunmalıdır. Aynı araçla ürünlere ilâve amaçlı buz
taĢınması durumunda, ağzı kapalı hijyenik taĢıyıcı kaplar içerisinde bulunmalı ve buzun
erimesiyle oluĢan suyun ürünle temas etmemesi sağlanmalıdır.
Nakliye vasıtalarının iç yüzeyleri, su ürünlerini olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde
imal edilmiĢ, temizlenmeleri ve dezenfeksiyonları kolay olmalıdır.
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Su ürünleri, toptan satıĢ yerlerinden perakende satıĢ yerlerine açıkta veya üstü açık
Ģekilde nakledilemez.
Sayısı (Adet)

Nakliyede
kullanılan
araç türü

Tesise
ait

DıĢarıdan
temin

Kapasitesi (Ton)
Tesise
ait

DıĢarıdan
temin

Nakil Sıcaklığı (°C)
Tesise
ait

Soğutmasız
nakil
araçları
Soğutma
sistemli nakil
araçları
Tablo 2.2: Mamul su ürünleri nakliyesi araç durum formu

Fotoğraf 2.4: Su ürünleri nakliye araçları

Fotoğraf 2.5: Su ürünleri nakliyesi
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DıĢarıdan
temin

2.4. Buzhane ve Buzhanede Depolama
Buzhanenin sözlük anlamı; buz yapılan yer, sıcaktan bozulabilecek Ģeylerin
korunduğu soğuk yer, soğuk hava deposudur. Balıkların depolanmasında amaç; balıkların
tazeliklerinin kaybolmaması, balıkların doğal renklerinin korunması, besin değeri kaybının
önlenmesi, hijyen koĢullarının sağlanması, bunların hepsinin geçekleĢmesi sonucu ekonomik
kayıpların engellenmesidir.
Soğuk muhafaza üniteleri; su ürünlerinin, satıĢ iĢlemleri dıĢında veya değerlendirme
ve paketleme sonrası muhafazalarına imkan verebilen, uygun teknik ve hijyenik Ģartlara
sahip soğuk muhafaza odaları olmalıdır. Bu odaların fiziki büyüklüğü, muhafaza edilen ürün
miktarı ile uyumlu olmalı ve ürün formuna göre uygun soğutma sistemine sahip
bulunmalıdır.
Bu ünite kolayca temizlenip dezenfekte edilebilen, suyun kolayca drenajını sağlayacak
veya suyu tahliye edecek teçhizatla donatılmıĢ, rahat hareket edilebilen, kaygan olmayan bir
zemine sahip olmalıdır.
Soğuk muhafaza odalarının kolayca okunabilecek bir yerinde sıcaklık göstergeleri
bulunmalıdır. Göstergeler soğutmayı sağlayan sistemin veya ekipmanın bulunduğu yere göre
en uzak mesafeye yerleĢtirilmelidir. Sıcaklık kayıtları sürekli izlenmeli, gerektiğinde denetim
için hazır tutulmalıdır. Bu odalarda dondurulmuĢ ürünler muhafaza edilecek ise sürekli kayıt
veren bir sistem kurulmalıdır.
Su ürünleri halinde su ürünlerinin soğuk muhafazasında birim ürün ağırlığına karĢılık
1/3 oranında buz kullanılması gerektiğinden, uygun kapasitede, bakanlıkça belirlenmiĢ olan
kriterlere uygun su veya deniz suyundan imal edilecek buz üretimine ve dağıtımına imkan
sağlayan buz üretim ünitesi olmalıdır.
Buzun dıĢarıdan temin edilmesinin gerektiği durumlarda buz, uygun koĢullarda buz
üretim yerlerinden alınmalıdır.
Soğuk hava depolarında olması gereken Ģartlardan bazıları Ģunlardır:




Yeterli miktarda oda ve bölmeleri içermeli ve her odanın tesisatı teknolojik
Ģartlara uygun olmalı,
Çiğ balıklar, niteliğini bozmayacak raf ve ızgaralara yerleĢtirilmeli,
Tuzlu balıklar, kapalı kapta veya teneke ambalajları ile muhafaza edilmelidir.

Depoya giren ve çıkan gıda maddelerinin çeĢit ve miktarları ile giriĢ ve çıkıĢ
tarihlerini kaydetmeye yarayan yetkili kurumca onaylı, tasdikli bir defter bulunmalı, bu
deftere yapılacak kayıtlar silintisiz, kazıntısız ve muntazam olmalıdır.
Su ürünlerinin, satıĢ iĢlemleri dıĢında veya değerlendirme ve paketleme sonrası
muhafazalarına imkan verebilen, uygun teknik ve hijyenik Ģartlara sahip soğuk muhafaza
odaları olmalıdır. Bu odaların fiziki büyüklüğü, muhafaza edilen ürün miktarı ile uyumlu
olmalı ve ürün formuna göre uygun soğutma sistemine sahip bulunmalıdır.
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Bu ünite kolayca temizlenip dezenfekte edilebilen, suyun kolayca drenajını sağlayacak
veya suyu tahliye edecek teçhizatla donatılmıĢ, rahat hareket edilebilen, kaygan olmayan bir
zemine sahip olmalıdır.
Soğuk muhafaza odalarının kolayca okunabilecek bir yerinde sıcaklık göstergeleri
bulunmalıdır. Göstergeler soğutmayı sağlayan sistemin veya ekipmanın bulunduğu yere göre
en uzak mesafeye yerleĢtirilmelidir. Sıcaklık kayıtları sürekli izlenmeli, gerektiğinde denetim
için hazır tutulmalıdır. Bu odalarda dondurulmuĢ ürünler muhafaza edilecek ise sürekli kayıt
veren bir sistem kurulmalıdır.

2.5. Perakende SatıĢ Yerleri
Su ürünlerinin doğrudan insan tüketimine sunulmak üzere satıĢının yapıldığı, balık
satıĢ amaçlı dükkânlar, alıĢveriĢ merkezleri, semt pazarları gibi yerlerdir.
Su ürünleri; alıĢveriĢ merkezleri, balık satıĢ amaçlı dükkânlar gibi sabit perakende
satıĢ yerleri ile sabit olmayan, semt pazarları gibi belirli zamanlarda kurulan perakende satıĢ
yerleri dıĢında doğrudan tüketiciye satılamaz.
Ürünlerin, olumsuz çevre Ģartlarından etkilenmesini önleyecek donanıma sahip,
sürekli soğutmalı araçlar dıĢındaki seyyar satıĢ araçları kullanılarak perakende satıĢı
yapılamaz.
Perakende satıĢ yerlerinde, satılan ve sergilenen ürünlerin toptan satıĢ yerlerinden,
nakil ve sağlık koĢullarının kontrol edilerek geldiğini gösterir belgeler ile menĢe belgesinin
ve istenildiğinde yetkililere gösterilmek üzere, toptan satıĢ yeri çıkıĢ faturalarının da
bulundurulması zorunludur.

2.5.1. Sabit Perakende SatıĢ Yerlerinin Teknik ve Hijyenik ġartları
Sabit perakende satıĢ yerleri aĢağıdaki teknik ve hijyenik Ģartları taĢımalıdır:







Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte
edilebilir nitelikte olmalı ve sürekli temiz tutulmalıdır.
Zemin; su geçirmez, yıkanabilir, kırık veya çatlak oluĢturmayan, temizlik ve
dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmıĢ ve sıvı atıkların akabilmesi için
yeterli eğim ve drenaja sahip olmalıdır.
SatıĢ yerinde, uygun havalandırma sağlanmalı ve bu yer, gün ıĢığına eĢdeğer bir
Ģekilde aydınlatılmalıdır. Aydınlatma su ürününün doğal rengini
değiĢtirmeyecek özellikte olmalıdır.
Tuvaletler ürünlerin satıĢa sunulduğu, sergilendiği, ambalajlandığı alanlara
doğrudan açılmayacak Ģekilde yapılmıĢ olmalı ve bu yerlerde lavabo,
sıcak/soğuk su tertibatına sahip elle kumanda edilmeyen musluk, sıvı sabun ve
tek kullanımlık kâğıt havlu bulunmalıdır.
ÇalıĢma alanına yakın yerde el temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılabileceği
sıcak/soğuk su tertibatlı, elle kumanda edilmeyen musluğa sahip lavabo
bulunmalı, bu alanda sıvı sabun ve tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.
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Perakende satıĢ yerlerinde mutlak suretle soğuk muhafaza odaları bulunmalı;
ürünler, sergi ve satıĢ zamanları dıĢında bu odalarda muhafaza edilmelidir.
Kullanılan alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılabileceği
yerler tesis edilmiĢ olmalı ve uygun temizlik maddeleri ile dezenfekte
edilmelidir.
Dezenfektan maddeleri, ürünü etkilemeyecek Ģekilde, ayrı bir bölümde, kapalı
ve kilitli olarak muhafaza edilmelidir.
Perakende satıĢ yerlerinde taze ürünler, gün ıĢığından, toz ve rüzgârdan
korunan, kapalı veya yarı kapalı, soğutma sistemli paslanmaz tezgâhlarda ya da
dolaplarda, 0°C ile +4°C arasında nemli ortamlarda sergilenmeli ve satıĢa
sunulmalı; dondurulmuĢ ve iĢlenmiĢ ürünler ise ürün formuna uygun sıcaklığı
sağlayacak ortamlarda sergilenmeli ve satıĢa sunulmalıdır.
Ön sıralarda yer alan satıĢ tezgâhlarından sadece satıĢ hacmi yüksek hamsi,
istavrit ve sardalye türlerinin tezgâhlarının tüketiciye bakan bölümü, açılıp
kapanabilir sistemde olmalıdır.
Gün ıĢığından, toz ve rüzgârdan korunmuĢ kapalı mekânlar içerisinde taze su
ürünlerinin satıĢı ve sergilenmesi ise 0°C ile +4°C arasında olması Ģartıyla, yarı
kapalı soğutuculu dolaplar veya paslanmaz tezgâhlar üzerinde buzla soğutularak
yapılır.
SatıĢ yerleri, ürün kalitesini etkileyebilecek olumsuz çevre koĢullarına karĢı ve
kontrolsüz fizikî temasları sınırlayıcı, koruyucu donanıma sahip olmalıdır.
Sergileme, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir Ģekilde ahĢap malzemeler
kullanılmamalıdır.
Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan
malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
SatıĢ sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, mevzuata uygun üretim izni
almıĢ ambalaj materyallerinden yapılmıĢ olmalıdır.
Su ürünleri, satıĢ öncesi, müĢteri isteğine bağlı olarak kafa ve iç organların
ayrılması gibi iĢlemlere tabii tutulacaksa bu gibi iĢlemler ayrı bir bölümde
hijyenik Ģartlarda yapılmalı; paslanmaz ve dezenfekte edilebilir materyalden
yapılmıĢ, sıhhi tesisata sahip çalıĢma tezgahı bulunmalıdır. Bu tezgâhlar sıvı
atıkların kapalı sistemle tahliyesine imkân verebilecek Ģekilde zemin
drenaj/tahliye kanalları ile bağlantılı olmalıdır. Ürünler bu tip iĢlemlerden
hemen sonra temiz içme suyu ile yıkanmalıdır. Ġç organlar ve insan sağlığı için
tehlike arz edebilecek kısımlar insan tüketimine sunulacak ürünlerden ayrılmalı;
üstü kapalı, sızdırmaz, paslanmaz, kolay temizlenebilir çöp toplama kaplarında
bekletilmeli ve günlük olarak satıĢ yerlerinden uzaklaĢtırılmalıdır. Bu kaplar her
zaman iyice temizlenmeli, gerektiğinde dezenfekte edilmeli ve kontaminasyon
riski için kaynak teĢkil etmemelidirler.
Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz
üretilmeli ya da temin edilmeli ve hijyenik kapaklı kaplar içerisinde
depolanmalıdır. SatıĢ yerlerinde kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu
kriterlerine haiz olmalıdır.
Perakende satıĢ yerlerinde alıcıların kolayca görebileceği Ģekilde açıklayıcı
bilgilerin ve tazelik kriterlerinin belirtileceği tablolar bulundurulmalıdır.
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Sergilenen veya satıĢa sunulan su ürünlerinde, ürünün adını ve fiyatını belirten
bir etiket bulunmalıdır. Etiketler üzerinde tüketiciyi, yanıltıcı ibare ve hüküm
bulundurulamaz.
ÇalıĢan personel için bir sağlık kurumundan alınmıĢ sağlık raporu aranır. Bu
personelin periyodik sağlık kontrolleri ilgili mevzuata göre yapılarak sağlık
karnelerine iĢlenir. Bu uygulamalardan iĢ yeri sahibi/yöneticisi sorumludur.
Tüm çalıĢanlar genel hijyen kurallarına uygun giyinmiĢ olmalı ve kiĢisel hijyen
kurallarına uymalıdır.
SatıĢ yerinde haĢereler, kemirgenler ve diğer zararlılar sistematik olarak yok
edilmeli ve bunlara karĢı koruma sağlayan uygun teçhizat bulunmalıdır.
SatıĢ yerinde akvaryum canlıları dıĢında, su ürünü ve insanlarla temas
edebilecek hayvan bulundurulmamalıdır.
ÇalıĢma esnasında, çevre ve insan sağlığına zarar verecek uygulamalardan
kaçınılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
OluĢan atık ve artıkların hijyenik Ģartlara uygun bir Ģekilde çevre ve toplum
sağlığına zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır.
Ġlk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.
Yıllık perakende satıĢ miktarları 10 ton ve üzerinde olan satıĢ yerlerinde, su
ürünleri, gıda ve veterinerlik konularının herhangi birinde en az dört yıllık
yüksek öğrenim veren fakültelerden veya bu konularda eğitim veren fakültelerin
ilgili bölümlerinden mezun olmuĢ bir teknik eleman çalıĢtırılması zorunludur.

Fotoğraf 2.6: Su ürünleri perakende satıĢ yeri

2.5.2. Sabit Olmayan (Seyyar) Yerlerde Perakende Su Ürünleri SatıĢı
Semt pazarları gibi belirli zamanlarda kurulan yerlerde perakende su ürünleri satıĢında
aĢağıdaki Ģartlar aranır:


Semt pazarlarında su ürünleri satıĢları, çevre Ģartlarından etkilenmeyecek,
korunaklı ayrı bölümlerde su, elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip, zemini
düzgün alanlarda yapılmalıdır. SatıĢı yapılacak taze su ürünleri, soğutuculu ya
da buzlu, yarı kapalı ve 0°C ile +4°C arasında sıcaklığı sağlayacak ortamlarda
satıĢa sunulmalıdır. DondurulmuĢ ve iĢlenmiĢ ürünler ise ürün formuna uygun
sıcaklığı sağlayacak soğutuculu dolaplarda sergilenmeli ve satıĢa sunulmalıdır.
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Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz
temin edilmeli ve hijyenik kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan
su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır.
Bu tür satıĢ yerlerinde, kafa ve iç organların ayrılması gibi kesim ve temizleme
iĢlemleri yapılmamalıdır.
Sergi, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir Ģekilde ahĢap malzemeler
kullanılmamalıdır.
SatıĢ sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almıĢ
ambalaj materyallerinden yapılmıĢ olmalıdır.
Sergilenen veya satıĢa sunulan su ürünlerinde ürünün adını ve fiyatını belirten
bir etiket bulunmalıdır. Etiketler üzerinde tüketiciyi kandırıcı, yanıltıcı ibare ve
hüküm bulundurulamaz.
Semt pazarlarında su ürünü satanların, genel hijyen kurallarına uygun giyinmiĢ
ve çalıĢanlarının bir sağlık kurumundan sağlık raporu almıĢ olması gerekir. Bu
personelin periyodik sağlık kontrolleri ilgili mevzuata göre yapılarak sağlık
karnelerine iĢlenir.

Fotoğraf 2.7: Su ürünleri perakende satıĢ yerleri

2.6. Kontrol ve Denetim
Su ürünleri toptan satıĢ yerlerinin kontrolü ve denetimi, ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak yapılır. Gerektiğinde bu kontroller ürünün geldiği balıkçı gemisi, teknesi veya
kara nakil vasıtalarında da yapılır. Belediye yetkili personeli, mevzuat hükümleri
doğrultusunda kendilerine verilmiĢ olan görevler çerçevesinde toptan satıĢ yerlerini
denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Özellikle yerel yönetimler (belediyeler), perakende satıĢ yerlerini, “ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢtırma Ruhsatına ĠliĢkin Yönetmelik” kriterlerine ve belediyenin çıkarmıĢ olduğu “Sıhhi
Zabıta Yönetmeliği”ne uygun olarak ruhsatlandırıp denetler.
Kontrol ve denetim sonucunda, ürünlerin insan sağlığına zarar verecek Ģekilde
bozulmuĢ olduğunun tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Ek- 3 SU ÜRÜNLERĠ ĠġLEME TESĠSĠ RUTĠN DENETĠM FORMU
Tesisin adı:
Adresi:
Onay numarası:
Bir önceki denetim tarihi: ...../....../......
Denetleme tarihi: ...../....../......
PUANLAMA
ARANAN ÖZELLĠKLER

AĞIRLIKLI
PUAN

1. BÖLÜM
1. Tesis Çevresi
Kontaminasyona neden olacak çöp ve atık yığınları, su
birikintileri, zararlı canlıların yerleĢimine yol açacak
ortamların bulunmaması
Tesis çevre düzeninin uygunluğunu sürdürüyor olması
Evcil hayvanların tesis içinde veya yükleme boĢaltma
alanında bulunmaması
2. Tesis GiriĢi Kontrolü
Tesis giriĢinde denetçi ve ziyaretçilerin tesise hijyenik
giriĢlerini temin edecek tedbirlerin alınmıĢ ve uygulanıyor
olması
Kontrollü ve belirlenmiĢ giriĢ yerlerinin dıĢında tesis
içerisine ya da iĢleme ünitesine giriĢ yapılmaması
3. Tesisin Yapısı
Zeminlerin geçirgen olmayan, sert, kolay temizlenebilir,
yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygunluk
özelliğini koruyor olması
Duvarların su geçirmez, yıkanabilir, haĢere yerleĢimine
izin vermeyecek Ģekilde pürüzsüz ve bakımlı olması
Tavanlarda yoğunlaĢma, damlama, kir ve küf birikiminin
olmaması, temiz ve bakımlı olması
Kapıların pürüzsüz, su geçirmez ve temiz olması
Pencerelerin ve diğer açık yerlerin sinek vb. haĢerelerin
geçiĢini engelleyecek ince gözenekli, kolay temizlenebilir,
yırtık, yıpranmıĢ olmayan tel örgülerle kapatılmıĢ olması
Havalandırmanın duman, koku, is ve buharlaĢmayı
uzaklaĢtıracak, ortam ısısını muhafaza edecek, toz, kir ve
haĢere giriĢini önleyecek yeterlilikte olması
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VERĠLEN
PUAN

Aydınlanmanın gün ıĢığına eĢdeğer bir Ģekilde yapılmıĢ
olması ve ampullerin muhafaza içinde bulunması
4. Teknik Donanım Alet ve Ekipman
Tesiste kullanılan tüm teknik donanım, alet ve ekipmanın
bakımlı olması
Kullanılan teknik donanım, alet ve ekipmanın asit, alkali,
buhar, ısı ve tuzdan etkilenmemiĢ, kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir niteliğini koruyor olması
Tesiste geçirgen, aĢınabilir ve ahĢap malzemeden yapılmıĢ
alet ve ekipmanın kullanılmaması
Tesisin gerekli bölümlerinde basınç, sıcaklık, iĢ akıĢ
göstergelerinin ve sürekli kayıt veren cihazların çalıĢır
durumda bulunması
Tesiste çeĢme ve vanaların çalıĢıyor olması, kullanılan
hortumların zeminden uzakta askıya alınmıĢ olarak
muhafaza edilmesi
Aletlerin etkinliğinin test edilmesi ve test edilme sıklığının
uygun olması
5. Atıklar
Atıkların düzenli olarak ve uygun Ģekilde tesisten
uzaklaĢtırılması
Atık muhafaza deposunun kötü kokmaması, temiz ve
düzenli olması
Atık alanında böcek, sinek vb. haĢerelerin ve izlerinin
olmaması
Katı atık konteynerlerinin kapaklarının bulunması ve
çalıĢıyor olması
6. Tesis Hijyeni
Tesisin temizlik ve sanitasyon programının uygulanması
ve hijyen Ģartlarının yeterli olması
ĠĢçi giriĢinde yer alan sabit ayak dezenfeksiyon
havuzunun içinde dezenfektan bulunması ve havuzun
kullanılıyor olması
ĠĢleme alanı giriĢinde ve içinde bulunan lavabolardaki elle
kumanda
edilmeyen
çeĢmelerin
fonksiyonlarını
sürdürüyor olması, el dezenfeksiyonunu sağlayacak
tedbirlerin alınması
Tuvaletlerin temiz, bakımlı, havadar ve ıĢıklandırılmıĢ
olması
Lavabo ve duĢ yerlerinde uygun miktarda sıvı sabun, kâğıt
havlu, kapaklı çöp toplama kabı bulunması
Soyunma odalarının temiz, bakımlı ve düzenli olması,
buraya ait temizlik ve sanitasyon programındaki kontrol
formlarının düzenli tutulması
Tesis içinde böcek ve haĢere kalıntılarının bulunmaması
ve bunu sağlayacak sistemin faal olması
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Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay
temizlenebilir çöp torbasına haiz toplama kaplarının
olması, üzerlerinde “ÇÖP” ibaresinin bulunması
Duvarlarda ve zeminde kir, yağ vb. kalıntı birikiminin
bulunmaması
Alet ve ekipmanlar ile iĢleme tezgâhlarının temiz ve
bakımlı olması
Ham madde taĢıma kaplarının temiz ve bakımlı olması,
kirli kapların iĢleme alanında bulunmaması
Her gün iĢ bitiminden sonra tesiste genel temizlik
yapılması ve kayıtların tutularak onaylanıyor olması
Temizlik için kullanılan araç ve gerecin kullanım yeri ve
amacına uygun olması, kullanılan dezenfektanların ve
dozunun uygun ve yeterli olması
HaĢere ile mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi ve
kontrolüne iliĢkin kayıtların tutuluyor olması
Temizlik malzemeleri ve dezenfektanların bulunduğu
deponun kullanım amacına uygunluğunu koruyor olması
Ham maddeden son ürüne kadar üretimin, geri dönüĢ ya
da çakıĢmaya maruz kalmadan yapılıyor olması
ÇalıĢma tezgâhlarının yüzeylerinin periyodik olarak
mikrobiyolojik kontrollerinin yapılması ve kayıtların
tutuluyor olması (Swap Testi)
7. Personel Hijyeni
Sağlık açısından uygun olmayan ve sağlık kayıtları
bulunmayan personelin tesiste çalıĢtırılmaması
Personelin periyodik olarak tıbbi kontrollerinin yapılıyor
olması
Tesiste çalıĢan personelin önlük, Ģapka, çizme, vb.
koruyucu giysi giymesi
ÇalıĢan personelin giydiği koruyucu giysilerin kolay
temizlenebilir malzemeden yapılmıĢ olması ve temiz
bulunması
ÇalıĢanların giydiği koruyucu giysilerin devamlı olarak
tesiste ya da anlaĢmalı temizlik firmalarınca temizleniyor
olması
Personelin tesis içine girerken ayak dezenfektanından
geçmesi
Personelin tesise girerken ve gerektiği durumlarda ellerini
yıkaması ve dezenfekte etmesi
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3
3
4
2
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2
4
3

A
A
4
3

4
4
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Personelin takı kullanmaması, tırnakların uzun olmaması
4
ve oje sürülmemesi
Personelin çalıĢma esnasında ve iĢleme ünitelerinde
tükürürken, yerken, içerken, sakız çiğnerken ve sigara A
içerken görülmemesi

50

Personele ait kiĢisel eĢyaların, giysilerin, gıdaların iĢleme
alanında bulunmaması
Personel için yasak veya uyarı levhalarının görünür yerde
bulunması
Personel soyunma dolaplarının sağlık koĢulları ve doğru
kullanımları açısından yönetim tarafından kontrol ediliyor
olması ve kayıt altına alınması
ĠĢleme alanında ürün kontaminasyonuna yol açabilecek
malzemelerin bulunmaması
Personel sosyal alanları (tuvalet, kantin, yemekhane vb.)
kullanırken koruyucu giysilerin çıkarılması
8. Su
Tesis kapasitesine uygun miktarda ve uygun nitelikte
suyun bulunması ve kullanılması
Suyun uygun dozla klor ve U.V. ile sterilize ediliyor
olması
U.V. lambalarının periyodik bakımlarının yapılıyor olması
Su tanklarının veya depolarının yağmur ve sel suyu, kuĢ,
böcek vb. giriĢine karĢı korunmuĢ olması
Su depolarının veya tanklarının, kontrolünün kolayca
yapılacağı yerde bulunması, ya da kontrol için gerekli
imkanların sağlanmıĢ olması
Su depolarının veya tanklarının çevresinin temiz ve
bakımlı olması,
Kullanma suyu analizlerinin Bakanlıkça belirlenmiĢ
periyotlarda yapılmıĢ olması
Su analiz sonuçları uygun çıkmadığı zamanlarda üretimin
durdurulup nedeninin araĢtırılıyor olması ve buna yönelik
kayıtların bulunması
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4
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4
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3
A

9. Ham Madde
Ham maddenin taĢıma aracının zeminine direkt olarak
konulmaması ve ham madde naklinde kapalı, izolasyonlu
araçların kullanılması
Balık taĢınmasında plastik kasa, strafor kutu gibi ahĢap
olmayan malzemelerin kullanılması
Tesiste, taze ve kontamine olmamıĢ ham maddenin
kullanılmasına yönelik olarak, ham madde alımında ürüne
ait aĢağıda belirtilen hususlara iliĢkin kayıt ve belgelerin
bulunması
Organoleptik özellikleri; görünüĢ, koku, sertlik vb.
Kimyasal bozulma ya da kontaminasyon; TVBN,
histamin, ağır metal, pestisit kalıntıları, nitratlar vb. ile
kültür ürünlerinde rezidü (kalıntı)
Mikrobiyolojik kriterleri

2
4

2
3
3
2
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Yabancı madde
Fiziksel karakteristikler; balık büyüklüğü gibi
Parazit (Anisakis spp. vb.)
Ham madde alımından sorumlu personelin, türlerin
tanımı, spesifik özellikleri, parazit varlığı vb. konularda
eğitilmesi
Ham madde alım Ģartnamesinin hazırlanmıĢ ve
uygulanıyor olması
Uygulanacak iĢlem ve değerlendirme prosedürü
sonucunda, kabul edilebilir seviyeye indirilemeyecek
kontaminasyona,
bozulmaya
ya
da
yabancı
maddelere/türlere sahip ham maddelerin kabul edilmemesi
10. Ön Muhafaza
Taze ürünlerin vakit geçirilmeden 0, +4 ºC arasında
soğutma kapasitesine sahip soğuk muhafaza altına
alınması, donmuĢ ürünlerin -18 ºC‟de muhafaza edilmesi
Ürünlerin
sıcaklıklarının,
muhafaza
odalarında
kalibrasyona tabi tutulmuĢ ve sürekli kayıt veren
termometrelerle takibinin yapılması
Muhafaza altındaki balıkların ezilmesine veya
bozulmasına neden olmayacak Ģekilde derin olmayan
kasalarda bulundurulması ve yeterli buz takviyesinin
yapılması
Ġlk gelen ürünün, ilk çıkacak Ģekilde muhafaza odasına
alınması (izlenebilir ürün iĢaretlemesinin olması)
2. BÖLÜM
11. Buz
Buzun elle kırılmaması
Buzun uygun Ģartlarda üretilmesi veya muhafaza edilmesi
Buz kırma makinesinin temiz, bakımlı ve hijyenik Ģartlara
uygun olması
Buz muhafazasında ve taĢınmasında kullanılan
ekipmanların uygun hijyen Ģartlarını koruyor olması
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3
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2

2

4
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12. Canlı Ürünler
Ham madde miktarı ile ihraç edilen miktar arasındaki
bağlantının doğrulanabilir olması
Canlı ürünlerinin stoklandığı havuzlarda durgun olmayan,
akıĢkan sistemli, temiz ve ürünlerin yaĢamsal özelliklerini
sürdürebilecek nitelikte ve miktarda suyun kullanılması
Ürünlerin havuz
kapasitelerine
uyumlu olarak
stoklanması, aynı boydaki ve aynı kaynaktan gelen
ürünlerin bir havuzda bulunması
Havuz içerisindeki ölü ürünlerin anında uzaklaĢtırılıyor
olması
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Havuzlarda ve tanklarda bulunan suyun veya stoklanmıĢ
ürünlerin özelliklerini etkileyecek kimyasal maddelerin 2
kontrolsüz olarak kullanılmaması
13. Taze SoğutulmuĢ Balıkçılık Ürünleri
Ürün vücut sıcaklığının av veya yetiĢtiricilik sonrası 6
saatte 0 ile 4 ºC arasına düĢürülmesine iliĢkin kayıtların
olması
Tesise gelen balığın iç sıcaklığının 4 ºC‟nin üzerine
çıkmamıĢ olması, buna iliĢkin kayıtların bulunması
Balıkların iç ısısının 0 ile 2 ºC„ye soğutularak paketlenip
ambalajlanması
Taze balıkların strafor benzeri izolasyonlu kutularda ve
uygun Ģartlarda ambalajlanarak pazara sunulması
Tesisin kapasiteye uygun buz ünitesine sahip olması
Ürünlerin muhafazasında yaprak buz kullanılması veya
kalıp buzların hijyenik ortamda, uygun malzemeler
kullanılarak kırılması
Buzun uygun Ģartlar altında depolanması ve muhafaza
edilmesi
14. Fileto
BaĢ kesme, iç organ alma yerlerindeki tezgah, alet ve
ekipmanların paslanmamıĢ, temiz ve hijyen Ģartlarını
taĢıyor olması
Fileto iĢlemi uygulanıncaya kadar balıkların +4 ile +10 ºC
arasındaki soğuk suyla iĢleme tabi tutulması
Fileto iĢlem basamaklarında balık iç sıcaklıklarının 10
ºC‟yi geçmeyecek Ģekilde kontrol altında bulundurulması
(kayıt kontrol)
ĠĢ aralarında veya sonunda iĢlenen ürünün tezgâh üzerinde
bırakılmamıĢ olması, ĠĢlenen ürünün direkt olarak zeminle
temas etmemesi
ĠĢlem sırasında çıkan atıkların kapaklı ve sızdırmasız
uygun çöp kutularında toplanarak düzenli olarak iĢleme
alanından uzaklaĢtırılması
BaĢ kesme, iç organları çıkarma vb. iĢlemler ile fileto
iĢleminin, kirli ve temiz ürün kontaminasyonunu
engellemek için bağımsız birimlerde veya aralarında
yeterli mesafe bulunan bir alanda yapılması, çalıĢma için
aynı tezgâhların kullanılmaması
Ürünlerin Ģoklama iĢlemine vakit kaybetmeden alınması
ve ürün merkez iç sıcaklığına iliĢkin kayıtların kontrol
edilerek uygun Ģoklamanın yapılması
Glazing iĢleminde kullanılan suyun sıcaklığının, 0 ile 1 ºC
arasında, klor seviyesinin maksimum 0.5 ppm (Normal
olanı 0.1-0.3 ppm arası) olması
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15. Marinatlar
Taze ham madde alım kayıtlarının bulunması ve ürüne ait
merkez iç sıcaklıkları ile organoleptik kontrollerin
yapılıyor olması
Taze balıkların gerekli kontrollerden sonra Ģoklanması ve
iĢlemeye alınıncaya kadar -18°C‟de muhafaza ediliyor
olması
DonmuĢ ham maddelerin çözdürme iĢlemi sırasında
zaman/sıcaklık parametrelerinin takibinin yapılıyor olması
ve çözündürmenin akıĢkan sistemli su içerisinde yapılması
(kayıtlarda belirtilecek)
BaĢ kesme, iç organ alma yerlerindeki tezgâh, alet ve
ekipmanların paslanmamıĢ, temiz ve hijyen Ģartlarını
taĢıyor olması, tesis temizlik prosedüründe yer alan
program doğrultusunda temizliğinin yapılıyor olması
(kayıtlarda belirlenecek)
Kullanılan salamura suyundaki asit (sirke) oranının % 5-8,
tuz oranının da % 10-14 olması ve balık/salamura suyu
oranının 1.5/1.0 olacak Ģekilde uygulanması
Salamura suyundaki asit/tuz oranının devamlı kontrol
edilmesi ve iĢlem sonunda merkez pH değerinin 4.6‟dan
küçük olması ve salamura soyunun ikinci defa
kullanılmaması
Marinasyon iĢleminin 15 °C‟nin altındaki oda sıcaklığında
yapılması ve balık filetolarına asit/tuz geçiĢi süresinin
takip edilmesi
Kullanılan katkı maddelerine iliĢkin (baharat, tuz, yağ vb.)
gerekli analizlerin yapılıyor olması
OlgunlaĢtırılarak kutulanmıĢ ürün için kullanılan örtücü
sıvıya ait mikrobiyolojik ve kimyasal kalitelerinin takibine
yönelik kontrollerin ve izlemenin yapılıyor olması
(kayıtlarda belirtilecek)
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16. Konserve
DonmuĢ ham maddenin çözündürüldüğü havuzların veya
tankların alt yapı olarak teknik ve hijyen Ģartlarına haiz 4
olması
DonmuĢ ham maddelerin çözdürme iĢlemi sırasında
zaman/sıcaklık parametrelerinin takibinin yapılıyor olması 3
(kayıtlarda belirtilecek)
ÇözdürülmüĢ ham maddenin iĢlemeye alınıncaya kadar
buz erime sıcaklığında (0, +4 °C) muhafaza ediliyor 3
olması
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BaĢ kesme, iç organ alma yerlerindeki tezgâh, alet ve
ekipmanların paslanmamıĢ, temiz ve hijyen Ģartlarını
taĢıyor olması, tesis temizlik prosedüründe yer alan 3
program doğrultusunda temizliğinin yapılıyor olması,
(kayıtlarda belirlenecek)
BaĢ kesme ve iç organ alma yerlerindeki drenaj sisteminin
yeterli ve çalıĢıyor olması
PiĢirme ve sterilizasyon iĢlemleri esnasında ait sıcaklık,
basınç, zaman iliĢkilerinin sürekli kayıt veren sistemle
kontrol ediliyor olması ve ölçümler için gerekli hallerde
uyarı veren cihazların bulunması
PiĢirme ve sterilizasyon iĢlemlerine yönelik basınç ve
sıcaklık ölçüm cihazlarının (termometreler) düzenli olarak
kalibrasyon testine tabi tutulması ve kayıtlarının
bulunması
Farklı büyüklük ve ağırlık ölçülerine sahip su ürünlerinin
piĢirme iĢlemleri için aynı piĢirme sepetleri içerisinde
istiflenmemesi ve farklı ölçüleri içeren piĢirme kaplarının
aynı piĢirme kazanı içerisine konulmaması
Deri ve kılçık alma iĢlemlerinin yapıldığı tezgâh, alet ve
ekipmanların temiz ve hijyen Ģartlarını taĢıyor olması
Kullanılan katkı maddelerin güvenirliğine yönelik gerekli
analizlerin aranıyor ve kontrollerin yapılıyor olması
Kutu kapama ayarları, kenet analizi ve kenet
kontrollerinin yapılması ve bunlara iliĢkin kayıtların
yapılması
PiĢirme ve sterilizasyon sonrası soğutma için kullanılan
suyun ikinci defa kullanılmaması, kullanılmasının zorunlu
olduğu hallerde ise otomatik klorlama sistemi ile
klorlanması ve belirli aralıklarla mikrobiyolojik
analizlerinin yapılması
Sterilizasyon sonrası bekletme alanının personel ve
ekipman trafiğinden izole edilmiĢ olması ve bu alanın bir
baĢka amaç için kullanılmaması
Metal dedektör bulunması, gerekli kontrollerin yapılıyor
ve kayıtların tutuluyor olması
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17. Füme
Tütsülemede kullanılan odunların reçinesiz ağaç
türlerinden elde edilmiĢ ve hiçbir Ģekilde kimyasal iĢlem 4
görmemiĢ olması
Odunların üretim alanından tamamen bağımsız ve
üretimle ilgili olarak çapraz kontaminasyona neden 3
olmayan kuru bir ortamda muhafaza edilmesi
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BaĢ kesme, iç organ alma yerlerindeki tezgâh, alet ve
ekipmanların paslanmamıĢ, temiz ve hijyen Ģartlarını
taĢıyor olması, tesis temizlik prosedüründe yer alan
program doğrultusunda temizliğinin yapılıyor olması
(kayıt kontrolü)
Tuzlamada (kuru tuz ya da salamurada) kullanılan tuzun
mikrobiyolojik kalitesinin uygun ve tuzlama sonrası
balığın merkez tuz oranının % 3‟ün üzerine ulaĢmıĢ
olması (kayıt kontrolü)
OlgunlaĢtırma süresinin kullanılan ham maddeye bağlı
olarak belirlenmesi (tür, yağ, boy), takibinin yapılması ve
olgunlaĢtırma yeri sıcaklığının 10-12 °C olması (kayıt
kontrolü)
OlgunlaĢtırma yerinde bekleme süresi sonunda balıktaki
toplam nem oranının % 68 olması (kayıt kontrolü)
Tütsüleme iĢleminde:
Sıcak tütsüleme iĢleminde ürün merkez iç sıcaklığının 6070 °C‟ye ulaĢması, yaklaĢık yarım saat tutulması (soğuk
tütsülemede 30 °C‟nin altında), (zaman sıcaklık kayıt
kontrolü)
Sıcak tütsülenmesi yapılmıĢ balıkların mümkün olduğunca
çabuk soğutulması (2 saatte 10 °C‟nin altına, 6 saatte 3
°C‟nin altına), soğuk tütsülenmiĢ balıkların 2 saatte 0 °C +2 °C‟ye soğutulması (kayıt kontrolü)
Tütsüleme iĢlemlerinin yapıldığı yerlerden diğer alanlara
dumanın yayılmaması, bu amaçla gerekli önlemlerin
alınmıĢ olması
Deri ve kılçık alma iĢlemlerinin yapıldığı tezgâh, alet ve
ekipmanların temiz ve hijyen Ģartlarını taĢıyor olması
TütsülenmiĢ balığın uygun Ģartlarda ve bekletilmeden
Ģoklanması
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18. DondurulmuĢ Ürünler
Ürünlerin uygun sıcaklıkta ve sürede Ģoklanması,
zaman/sıcaklık kayıtlarının sürekli kayıt veren cihazlarla
takip ediliyor olması,
Glazing iĢleminde kullanılan suyun sıcaklığının 0 ile 1 ºC
arasında, klor seviyesinin maksimum 0.5 ppm (normal
olanı 0.1-0.3 ppm arası) olması
DondurulmuĢ ürünlerin soğuk
depolarda depo
kapasitesinin üzerinde istiflenmemesi ve muhafaza
edilmemesi
Soğuk muhafazada balık merkez iç ısısının minimum -18
ºC‟de olması
Ana paketleme alanının sıcaklığının 0 ºC‟nin üzerinde
olmaması
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19. Canlı Çift Kabuklu YumuĢakçalar
Çift kabuklu yumuĢakçalara ait menĢei belgelerinin
üretime açık olan alanlardan istihsal edilen ürüne ait
olması (kayıtlarda belirlenecek)
Canlı çift kabuklu yumuĢakçaların ihracat öncesi,
bekletme/stoklama alanlarında 10 gün süreyle bekletiliyor
olması (kayıt kontrolü)
Bekletme alanlarındaki ürünlerin miktar ve kalite
açısından periyodik kontrollerinin yapılıyor olması
Canlı stok havuzlarında durgun olmayan, akıĢkan sistemli
temiz
ve
ürünlerin
yaĢamsal
özelliklerini
sürdürebilecekleri nitelikteki temiz deniz (79/923/EEC)
suyunun kullanılması
Ürünlerin paketleme öncesi, görsel kontrolden geçirilmesi,
ölü, kırık, vb. ürünlerin uzaklaĢtırılması
ÇalıĢma esnasında aĢırı strese neden olacak faaliyetlerden
ve fazla sayıdaki elle muamele iĢleminden kaçınılıyor
olması,
20. ĠĢlenmiĢ Çift Kabuklu YumuĢakçalar
Çift kabuklu yumuĢakçalara ait menĢei belgelerinin
üretime açık olan alanlardan istihsal edilen ürüne ait
olması (kayıtlarda belirlenecek)
Kum çıkarma ünitesinde (kum çökeltme havuzları,
tanklar) kullanılan su geri dönüĢümlü olarak tekrar
kullanılıyorsa suyun otomatik klorlama sisteminden
geçirilmesi ve belirli aralıklarla mikrobiyolojik
analizlerinin yapılması (kayıtlarda belirlenecek)
PiĢirme ve haĢlama iĢleminin, havalandırmalı ayrı bir
ünitede gerçekleĢtirilmesi
Isıl iĢlemler:
Sıcak su içerisinde yapılıyorsa,
YumuĢakça eti merkez sıcaklığının 90 °C‟ye getirilerek en
az 90 saniye su içerisinde bekletilmesi,
Otoklav yapılıyor ise,
2-5 atü basınç altında, 120-160°C piĢirme sıcaklığında, 35 dakika süreyle ısıl iĢlem uygulanması
Son ürün ambalajlanması sırasında kullanılan brode
suyuna iliĢkin gerekli mikrobiyolojik analizlerin yapılması
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21. Salyangoz
Salyangozların güvenilir alanlardan alınması
1
Ölü salyangozların uzaklaĢtırılması, piĢirme iĢlemi öncesi
2
salyangozların canlılıklarını muhafaza ediyor olması
Kullanılan tuzun kalitesine yönelik analiz sonuçlarının
2
uygunluğu (kayıt kontrol)
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Pankreas (bağırsak) kesim kontrolünün yapılıyor olması
ve atıkların etten uzaklaĢtırılması
Kullanılan tuz oranı ve kaynatma/haĢlama, sıcaklık/zaman
kontrollerinin takip ediliyor ve kayıtların tutuluyor olması
Tesiste kabuk doldurma iĢlemi yapılıyor ise salyangoz
kabuğu değerlendirme prosedürünün kurulmuĢ olması,
kalite kontrolünün gerçekleĢtiriliyor olması
Kabuk doldurma iĢleme safhasında kullanılan katkı
maddelerine yönelik uygun analiz değerlerinin bulunması
PiĢirme ve haĢlama iĢleminin, ürüne yönelik yapılan diğer
iĢlemlerden
ayrı
havalandırmalı
bir
ünitede
gerçekleĢtirilmesi
ÇalıĢanların her türlü hijyen kurallarına uyarak, steril alet
ve ekipman kullanarak piĢirme ve haĢlama iĢleminin
yapılması ve bu alana iĢi olmayanların girmemesi
PiĢirme sonrası soğutma/dinlendirme iĢlemlerinin
kontaminasyona yol açmayacak uygun Ģartlar altında
yapılıyor olması
22. Kurbağa Bacağı
Kurbağanın güvenilir alanlardan alınması
Kurbağaların kesim öncesi canlılıklarını muhafaza ediyor
olması
Kurbağanın kesim ve yüzme iĢlemlerinin uygun hijyen
Ģartları altında yapılıyor olması
Tırnak ve iç organların alındığı tezgâh alet ve
ekipmanların paslanmamıĢ, temiz ve hijyen Ģartlarını
taĢıyor olması, tesis temizlik prosedüründe yer alan
program doğrultusunda temizliğinin yapılıyor olması
Kesim sonrası yıkamanın yer, kullanılan malzeme, hijyen
vb. yönden uygun Ģartlar altında yapılıyor olması
Ön soğutmasının 0°C - +4 °C arasında yapılması
3. BÖLÜM
23. Katkı Maddeler
YasaklanmıĢ katkı maddelerinin (renklendiriciler,
koruyucular, antioksidanlar) kullanılmaması
24. Muhafaza Odaları (DonmuĢ (-18 °C) ve Soğuk (0
°C) Muhafaza)
Muhafaza odalarındaki mamul madde üzerinde ürüne
iliĢkin bilgileri içeren etiketlerin (muhafaza odasına alınıĢ
tarihi, iĢleme tarihi, ürün seri nu. vb.) bulunması
Ham madde ve mamul maddenin aynı zamanda aynı yerde
bir arada bulunmaması
Muhafaza odalarında zemin üzerinde ahĢap olmayan ve
uygun materyalden yapılmıĢ palet bulunması ve
depolamanın bunun üzerinde gerçekleĢtirilmesi
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Muhafaza odalarındaki istiflemenin kapasiteye uygun
miktarda, düzgün Ģekilde yapılmıĢ olması; ürünün zemin,
tavan ve duvarlarla direkt temasının bulunmaması, aĢırı
yük istifinin olmaması
Muhafaza odalarındaki hava sirkülasyonunun yeterli
olması
Muhafaza odalarında zemin, tavan, duvar ve evaporatör
üzerinde karlanma, buzlanma ve damlamanın olmaması,
temiz ve bakımlı olması
Muhafaza odalarında ısı kaydedici yazıcı termometrelerin
bulunması, ısı kontrollerinin devamlı olarak yapılması ve
kayıtlarının tutulması
Muhafaza odalarının yalnızca su ürünleri muhafazası için
kullanılması; et, tavuk vb. ürünlerle birlikte muhafaza
edilmemesi
25. Ambalajlama ve Etiketleme
Ambalaj malzemelerinin uygun Ģekilde depolanması ve
ürün değerlendirme Ģekline uygun ambalaj malzemesinin
kullanılması
Ürünün menĢeini, miktarını, üretim tarihi ve Ģeklini
belirten bilgiler ile seri numarası kodlaması bulunan
etiketlerin ambalaj malzemelerinin üzerinde bulunması
DıĢ ambalajda ürünün imal edildiği tesis adı ve onay
numarasının basılı bulunması
BaĢka tesislere ait ambalaj malzemelerinin tesiste
bulunması
Ambalaj malzemeleri için kullanılan deponun kullanım
amacına uygunluğunu koruyor olması
26. Mamul Ürünün TaĢınması
Mamul ürünün kapalı, izolasyonlu ve soğutucu sistemi
bulunan araçlarla taĢınması
TaĢıma araçlarının temizlenmiĢ, dezenfekte edilmiĢ
olması
Son ürünün taĢınması esnasında sıcaklık, canlılık vb.
kritik özelliklerinin takibinin yapılıyor olması
27. Kalite Kontrol
Tesiste, kalite kontrolü konusunda tecrübeye sahip, bu
konuda en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ elamanın veya
elemanların çalıĢtırılması
Kalite kontrol laboratuvarının bulunması (Taze
soğutulmuĢ ve canlı numarasına sahip tesislerde
aranmayacak)
28. HACCP ve Kayıtlar
Muhtemel tehlikeyi engellemek veya en aza indirmek için
proses akım Ģeması içinde kritik kontrol noktalarının
belirlenmesi
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3

2
3

A

A

3

4
A
A
2

3
4
2

A

4

4

Kritik kontrol noktalarında gerekli analiz ve kontrollerin
yapılması
Kritik kontrol noktalarının belirlenen program
doğrultusunda denetlenmesi için izleme sisteminin
oluĢturulması
Kritik kontrol noktalarına iliĢkin kayıtların yer aldığı
dokümantasyon sisteminin oluĢturulması,
Tesiste yapılan bütün iĢlemler ve kontrollere yönelik kayıt
sisteminin bulunması
Denetimde istenen bilgi ve belgelerin bulunması ve
bunların muhafaza ediliyor olması

A
2
2
4
4

1. ve 3. Bölümlere Ait Denetçilerin Kanaati
2. Bölüme Ait Denetçilerin Kanaati
Tablo 2.3: Su ürünleri iĢleme tesisi rutin denetim formu
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Değerlendirmede ürün bazında dikkate alınacak toplam ağırlık puanları:
Canlı ürünler için; 254
Taze soğutulmuĢ balıkçılık ürünleri için; 260
Fileto için; 269
Marinat için; 264
Konserve için; 275
Füme için; 276
DondurulmuĢ için; 255
Canlı çift kabuklu için; 255
ĠĢlenmiĢ çift kabuklu için; 255
Salyangoz için; 262
Kurbağa bacağı için; 257
Tesiste buz üretimi olması veya iĢleme teknolojisi gereği buz kullanımı söz konusu
olduğunda yukarıdaki ağırlık puanlarına 16 puanın eklenmesi gerekmektedir.
Değerlendirmede kullanılacak formül;
Toplam Ağırlıklı Puan – Verilen Puan Toplamı
Sonuç : -------------------------------------------------------- X 100 = --------- %
Toplam Ağırlıklı Puan
.../.../.... tarihinde yapılan rutin denetimde,








Değerlendirme neticesi çıkan sonuç % 90 veya üzerinde olduğundan, faaliyetini
sürdürmesi uygun görülmüĢtür. ........................................
Değerlendirme neticesi en az üç adet “A puanı” bulunduğundan, üretim ve
ihracatın 48 saat süreyle durdurulması uygun görülmüĢtür. ....................
Değerlendirme neticesi çıkan sonuç % 80-89 arasında olduğundan, üretim ve
ihracatın 1 hafta süreyle durdurulması uygun görülmüĢtür. ...........................
Değerlendirme neticesi çıkan sonuç % 70-79 arasında olduğundan, üretim ve
ihracatın 2 hafta süreyle durdurulması uygun görülmüĢtür. ............................
Değerlendirme neticesi çıkan sonuç % 69‟un altında olduğundan, üretim ve
ihracatın durdurularak bakanlığa bildirilmesi ve bakanlıkça belirlenecek süre
boyunca onay numarasının askıya alınması veya iptali uygun görülmüĢtür.
......................
Değerlendirme neticesi çıkan sonuç % 90 veya üzerinde olmasına rağmen,
denetçilerin kanaati kısmında belirtilen eksikliklerden dolayı/bir önceki
denetimde görülen olumsuzlukların giderilmemiĢ olmasından dolayı tesisin
faaliyetini sürdürmesi uygun görülmediğinden üretim ve ihracatın 7 gün süreyle
durdurulması uygun görülmüĢtür. .................................
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Üst üste son iki denetim sonunda görülen eksikliklerin giderilmemiĢ olduğu
tespit edildiğinden tesisin onay numarasının iptali/askıya alınması için
Bakanlığa bildirilmesi uygun görülmüĢtür ...........................................................

Denetçilerin:

Tesis Yetkilisinin:

Adı Soyadı:
Unvanı:
Görev Yeri:
Ġmza:
Tarih:

Adı Soyadı:
Unvanı:
Görev Yeri:
Ġmza:
Tarih:

ONAY NUMARASI ALMIġ ĠġLEME VE DEĞERLENDĠRME TESĠSĠ RUTĠN
DENETĠM ÖZET FORMU
ĠLĠ:
DÖNEMĠ:
Tesis
Adı

Onay
Numarası

Denetleme
Tarihi

Denetimi
Rutin Denetim Formu Değerlendirme
Yapanların Adı, Değerlendirmesi
% Sonucuna
Göre
Soyadı, Unvanı
Sonucu
Yapılan ĠĢlem

Tablo 2.4: Onay numarası almıĢ iĢleme ve değerlendirme tesisi rutin denetim özet formu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢletmenin ruhsatını kontrol ediniz.

 ĠĢletme ruhsatının adresinin mevcut
kayıtlarla karĢılaĢtırınız.

 ĠĢletmenini gıda sicil kaydını kontrol
ediniz.

 ĠĢletmenin gıda sicili alıp almadığına
bakınız
ve
mevcut
kayıtlarla
karĢılaĢtırınız.

 ĠĢletmenin üretim iznini kontrol ediniz.

 ĠĢletmenin üretim izni olup olmadığını
mevcut kayıtlarla teyit ediniz.

 Soğutma, dondurma sistemlerini; buz
üretim yerlerinin mevzuat hükümlerine
uygun olup olmadığını dikkat ediniz
 Ekipmanın paslanmaz, yıkanabilir,
temizlenip dezenfekte edilir olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Ekipmanın gıdaya zarar verici nitelikte
 Su ürünleri toptan satıĢ merkezlerinin
olup olmadığını kontrol ediniz.
teknik ve hijyenik Ģartlarını sağlığa  ĠĢletme çevresinin temizliğine, çöplerin
uygunluğunu kontrol ediniz.
geliĢigüzel atılıp atılmadığına dikkat
ediniz.
 Depolama
koĢullarının
mevzuatta
belirtilen kriterlere uyup uymadığını
inceleyiniz.
 ĠĢletme çevresinin temizliğine, çöplerin
geliĢigüzel atılıp atılmadığına dikkat
ediniz.
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 Zeminin dönem temizliğine, kaplama
durumuna ve yıkandığı zamanlarda atık
suların tahliye edilip edilmediğine
dikkat ediniz.
 ĠĢletme çevresinin temizliğine, çöplerin
geliĢigüzel atılıp atılmadığına dikkat
ediniz.
 Duvarların dönem temizliğine ve
kaplama malzemelerinin durumuna
dikkat ediniz.
 Su ürünleri perakende satıĢ yerlerinin
 Ekipmanın paslanmaz, yıkanabilir,
teknik ve hijyenik Ģartlarını sağlığa
temizlenip dezenfekte edilir olup
uygunluğunu kontrol ediniz.
olmadığını kontrol ediniz.
 Ekipmanın gıdaya zarar verici nitelikte
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Tuvaletlerin yeterli sayıda ve hijyenik
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Lavaboların yeterli, ergonomik ve
hijyenik olup olmadığını kontrol ediniz.
 Soyunma ve giyinme yerlerinin
yeterliliğini ve uygunluğunu kontrol
ediniz.
 Depolama koĢullarının kayıtlarının
tutulup tutulmadığını, ısıölçerin çalıĢıp
çalıĢmadığını kontrol ediniz.
 Deponun düzenli olarak temizlenip
temizlenmediğine dikkat ediniz.
 Depoda ve satıĢ yapılan yerlerde yeterli
hijyenik koĢullara uyulup uyulmadığına
 Su ürünlerinin depolama Ģartlarını
dikkat ediniz.
hijyen yönünden kontrol ediniz.
 Tuvaletlerin yeterli sayıda ve hijyenik
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Lavaboların yeterli, ergonomik ve
hijyenik olup olmadığını kontrol ediniz.
 Soyunma ve giyinme yerlerinin
yeterliliğini ve uygunluğunu kontrol
ediniz.
 ĠĢletmede çalıĢanların periyodik sağlık
kontrollerinin yapılıp yapılmadığını
kontrol ediniz.

 ĠĢletmede çalıĢanların listesini ve gıda
ile ilgili
olanların mevzuatlarda
belirtildiği gibi sağlık kontrolünün tam
ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığını
kontrol ediniz.
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 Su ürünleri naklinde çalıĢan personel ve
araçların hijyenik olmasına dikkat
ediniz.
 Araçların soğutma sistemlerinin çalıĢıp
çalıĢmadığına dikkat ediniz.
 Nakliye araçlarının düzenli olarak
temizlenip
dezenfekte
edilip
edilmediğine dikkat ediniz.
 Su ürünleri naklinde kullanılan araçların
 Eriyen buzların araç içinde uygun
hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol
Ģekilde tahliye edilip edilmediğine
ediniz.
dikkat ediniz.
 TaĢınma sırasında ısının muhafaza edilip
edilmediğini,
araçlardaki
soğutma
sisteminin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol
ediniz.
 Kullanılan buzların mevzuata uygun
olmasına, su ürünleri ile temas edip
etmediğine dikkat ediniz.
 Denetim formlarını uygun ve objektif
Ģekilde doldurunuz.
 Kontrol sonucunda imza etmeyi
unutmayınız.
 Denetim sonuçlarını ilgili kurumlara
 Kontrol sonuçlarını raporlayarak ilgili
bildirmeyi unutmayınız.
kurumlara gönderiniz.
 Mevzuata ve kontrol formlarına uygun
olarak kontrol yapınız.
 Kontrol sonucunda raporları ve formları
eksiksiz doldurarak ilgili kuruma
gönderiniz.
 Bir önceki yıla ait raporları inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

2.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünleri toptan satıĢ merkezlerinin kapasitesidir?
A) 10 ton/gün
B) 15 ton/gün
C) 20 ton/gün
D) 25 ton/gün
E) 30 ton/gün
Mamul ürünün taĢınması
I. Kapalı, izole edilmiĢ ve soğutucu sistemi bulunan taĢınması
II. TaĢıma araçlarının temizlenmiĢ, dezenfekte edilmiĢ olması
III. Son ürünün taĢınması esnasında sıcaklık, canlılık ve buna benzer kritik
özelliklerinin takibinin yapılıyor olması gerekir
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur.
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III

3.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünlerinin nakliyesinde kullanılan araçlarda
bulunması gereken bir özellik değildir?
A) Ürün formuna uygun sıcaklığı muhafaza edebilecek yapıda donatılmıĢ olmalı
B) Isı yalıtımsız olmalı
C) Kapalı kasası olmalı
D) Frigorifik özelliği olan soğutmalı araç olmalı
E) Buzun erimesi ile oluĢan suyun ürünler ile temasını önleyecek drenaj sistemi
bulunmalı

4.

AĢağıda verilenlerden hangisi, sabit olmayan (seyyar) yerlerde perakende su ürünü
satıĢının yapıldığı yerin soğutucunun sıcaklığıdır?
A) 0 0C ile +4 0C
B) -18 0C
C) -30 0C ile -40 0C
D) -8 0C
E) -20 0C
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5.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünleri iĢleme tesisinde, tesis yapısının taĢıması
gereken bir özelliği değildir?
A) Zeminlerin geçirgen olmayan, sert, kolay temizlenebilir, yıkanabilir olması
B) Temizlik ve dezenfeksiyona uygunluk özelliği taĢıması
C) Duvarların su geçirmez, yıkanabilir, haĢere yerleĢimine izin vermeyecek Ģekilde
pürüzsüz olması
D) Kapıların pürüzsüz, su geçirmez ve temiz olması
E) Tavanlarda yoğunlaĢma, damlama olması

6.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünleri iĢletme tesisinde, teknik donanım ile alet ve
ekipmanın taĢınası gereken bir özellik değildir?
A) Tesiste kullanılan tüm teknik donanın, alet ve ekipmanın bakımlı olması
B) Kullanılan teknik donanın, alet ve ekipmanın dezenfekte edilebilir olması
C) Tesiste; geçirgen, aĢınabilir ve ahĢap malzemeden yapılmıĢ alet ve ekipmanın
kullanılması
D) Aletlerin etkinliğinin test edilmesi ve test edilme sıklığının uygun olması
E) Tesiste çeĢme ve vanaların çalıĢır olması, kullanılan hortumların zeminden uzakta
askıya alınmıĢ olarak muhafaza edilmesi

7.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünleri tesisinde, atık yönetiminin taĢınası gereken
bir özellik değildir?
A) Atıkların düzenli olarak ve uygun Ģekilde tesisten uzaklaĢtırılması
B) Atık muhafaza deposunun kötü kokmaması, temiz ve düzenli olması
C) Katı atık konteynerlerinin kapaklarının bulunması
D) Atık alanında böcek, sinek vb. haĢerelerin ve izlerinin olması
E) Katı atık konteynerlerinin kapaklarının çalıĢıyor olması

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıda verilenlerden hangisi, besin maddesi olarak tüketilmeyen su ürünleri
teknolojisi sınıflandırılması kapsamında değildir?
A) Sanayide kullanılan su ürünleri teknolojisi
B) Konserve ürün teknolojisi
C) Eczacılıkta ve kozmetik sanayinde kullanılan su ürünleri teknolojisi
D) Tarımda kullanılan su ürünleri teknolojisi
E) Süs eĢyası yapımında kullanılan su ürünleri teknolojisi

2.

AĢağıda verilenlerden hangisi, besin maddesi olarak tüketilen su ürünleri teknolojisi
sınıflandırılması kapsamında değildir?
A) TuzlanmıĢ ürün teknolojisi
B) KurutulmuĢ ürün teknolojisi
C) DumanlanmıĢ ürün teknolojisi
D) DondurulmuĢ ürün teknolojisi
E) Sanayide kullanılan su ürünleri teknolojisi

3.

AĢağıda verilenlerden hangisi, balık dumanlama iĢleminde en çok kullanılan bir tür
ağaç değildir?
A) Kayın ağacı
B) Çam ağacı
C) MeĢe ağacı
D) Akasya ağacı
E) Elma ağacı

4.

Balığın dondurulması çeĢitli aĢamalarda gerçekleĢir.
I. Ürünün soğutulması yani sıcaklığının 0 0C nin altına indirilmesi
II. Suyun %75‟inin dondurulmasının
III. Tamamının dondurulması ile sağlanır
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi, doğrudur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I,II ve III
E) I ve II
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5.

AĢağıda verilenlerden hangisi, balık konservelerinde ortalama depolama süresidir?
A) Ortalama 1 yıldır
B) Ortalama 2 yıldır
C) Ortalama 1 haftadır
D) Ortalama 1 aydır
E) Ortalama 2 aydır

6.

AĢağıda verilenlerden hangisi, bal mumu ile kaplanmıĢ olarak tüketime sunulan balık
yumurtalarının içerdiği bal mumu miktarıdır?
A) Balmumu miktarı %8‟i geçmemelidir
B) Balmumu miktarı %10 u geçmemelidir
C) Balmumu miktarı %12 i geçmemelidir
D) Balmumu miktarı %14 u geçmemelidir
E) Balmumu miktarı %15 i geçmemelidir

7.

AĢağıdakilerden hangisi, balık ürünlerinden insanlara geçen bir hastalık değildir?
A) Salmonella spp
B) Seromboid zehirlenmesi
C) Clostridium Botulinum
D) Trichinella spinalis
E) Anisakiasis

8.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünleri iĢleme tesisinde, tesis hijyeni ile ilgili
taĢıması gereken bir özellik değildir?
A) Tesisin temizlik ve sanitasyon programının uygulanması ve hijyen Ģartlarının
yeterli olması
B) ÇalıĢanların giriĢte yer alan sabit ayak dezenfeksiyon havuzunun içinde
dezenfektan bulunması ve havuzun kullanılıyor olması
C) Tuvaletlerin temiz, bakımlı ve ıĢıklandırılmıĢ olması
D) Lavabo ve duĢ yerlerinde uygun miktarda sıvı sabun ve kâğıt havlu bulunması
E) Tesis içinde böcek ve haĢere kalıntılarının bulunması

9.

AĢağıda verilenlerden hangisi, su ürünleri iĢleme tesisinde, personel hijyeni ile ilgili
taĢıması gereken bir özellik değildir?
A) Sağlık açısından uygun olmayan ve sağlık kayıtları bulunmayan personelin tesiste
çalıĢtırılması
B) Personelin periyodik olarak tıbbi kontrollerinin yapılıyor olması
C) Tesiste çalıĢan personelin önlük, Ģapka, çizme vb. koruyucu giysi giymesi
D) ÇalıĢan personelin giydiği koruyucu giysilerin kolay temizlenebilir malzemeden
yapılmıĢ olması ve temiz bulunması
E) Personele ait kiĢisel eĢyaların, giysilerin, gıdaların iĢleme alanında bulunmaması
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10.

AĢağıdakilerden hangisi, su ürünlerinde bulunmayan vitamindir?
A) A vitamini
B) B vitamini
C) C vitamini
D) D vitamini
E) E vitamini

11.

AĢağıdakilerden hangisi, balığın dondurulma sıcaklığıdır?
A) -18 °C ile 24 °C
B) -32 °C ile - 40 °C
C) 5 °C ile 12 °C
D) 0 °C ile 12 °C
E) 6 °C ile 18 °C

12.

AĢağıda verilenlerden hangisi, balık ezmesi, havyar, tarama ve balık yumurtası
analizleri için alınan örnek miktarıdır?
A) 50 g
B) 150 g
C) 250 g
D) 1.5 - 2 kg
E) 25 adet

13.

AĢağıda verilenlerden hangisi, dondurulmuĢ su ürünlerinden olan kabuklu ve
yumuĢakçalardan alınan örnek miktarıdır?
A) 50 g
B) 150 g
C) 250 g
D) 1.5 - 2 kg
E) 25 adet

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
E
C
B
B
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
C
B
A
E
C
D

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B
E
B
D
A
A
D
E
A
C
B
A
C
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