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 Ülkemiz coğrafi açıdan bakıldığında yarımada olması itibari ile denizcilik sektöründe 
taşımacılık yapan gemilerde gıda güvenliği konularında yapılan çalışma sayısı sınırlı sayıdadır.

 Gemilerde bulunan yemekhaneler cateringler gibi düşünülse de aralarında önemli farklılıklar 
olduğu açıktır. Bu farklara gemilerde durgun suyun kullanımı, yine gemilerde ani iklim değişiklikleri, 
atıkların tahliyesi örnek olarak verilebilir.

Gemide uygulanan gıda güvenliği, HACCP sistemi ile desteklenmelidir. Gıdaların mal kabulünden 
başlayarak bütün üretim proseslerinde HACCP kurallarına uyulması ile gıda kaynaklı zehirlenmeler 
engellenebilecektir.

PESTİSİT KALINTILARI, 
TOKSİNLER, 

DETERJAN VB.

KİMYASAL RİSKLER
CAM, PLASTİK, 

KIL, BÖCEK, 
TAŞ VB.

FİZİKSEL RİSKLER

BAKTERİ, KÜF, 
PARAZİT, 
VİRÜS (1)

BİYOLOJİK RİSKLER

Gıdalarda karşılaşılabilecek riskler
3 ANA BAŞLIKTA TOPLANABILIR;

BİYOLOJİK RİSKLERİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN 
AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

Dipfriz ve soğuk hava koşullarında uygun sıcaklıkta ve raf ömrüne uygun süre 
depolama ve yemek pişirme işleminin uygun sıcaklıkta yapılması gereklidir. 
Krema, çırpılmış yumurta, et, tavuk, balık gibi çabuk bozulma riski bulunan 
gıdalar uzun süre ortamda bekletilmemeli, uzun sürecek hazırlık işlemlerinde ise 
soğuk hava dolaplarından azar azar çıkarılarak kullanımları sağlanmalıdır.

SICAKLIK/ZAMAN KONTROLÜ

Su dahil tedariği sağlanan ürünlerin (kırmızı et, beyaz et, deniz ürünleri gibi) 
başlangıçtaki mikrobiyal yük seviyeleri limitlere uygun olmalıdır. Ürünler 
güvenilir tedarikçi ve üreticilerden alınmalı ve tedarikçiler periyodik olarak 
denetlenmelidir.

KAYNAK KONTROLÜ

Pişmiş ete çiğ ve işlenmemiş ürünün temas etmesine direkt çapraz bulaşma, 
çiğ et kesme işleminde kullanılan bıçağın pişmiş yemek dilimlemede kullanılması 
ile oluşan çapraz bulaşmaya dolaylı çapraz bulaşma, hatalı raflamadan dolayı 
üst rafa damlama riski olan çiğ et alt rafına da az sonra servis edilecek tatlı, 
salata gibi yemek konulması ve çiğ etten alt raftaki yemeğe damlama olmasına 
damlama yoluyla çapraz bulaşma örnekleri verilebilir. Çapraz bulaşmaya 
personel, ekipman, hava, sinekler, su gibi kaynaklar neden olabilir.

Mikrobiyolojik bulaşmanın elimine edilmesi veya kabul edilebilir seviyeye 
indirgenmesi için mutfağın ve kullanılan ekipmanların uygun temizlik ve 
sanitasyon işlemi gerçekleştirilmelidir. Gemi mutfağı tasarımı çapraz bulaşıyı 
önleyici şekilde dizayn edilmelidir. Deniz suyu doğrudan gıda hazırlığı işlemlerinde 
kullanılmamalıdır.

DİREKT, DOLAYLI VE DAMLAMA YOLUYLA OLUŞABILECEK 
ÇAPRAZ BULAŞMANIN ENGELLENMESI:

Personel el temizliği için gemi içerisinde personel sayısına göre yeterli sayıda 
el yıkama evyesi olmalı ve el yıkama sonrası ellerin kurutulmasında kağıt havlu 
kullanılmalıdır. El yıkama evyeleri ile gıdaların yıkandığı evyeler ayrı olmalı, karışık 
yıkama işlemlerinden kaçınılmalıdır. İshal, soğuk algınlığı, kusma, ateş gibi belirti 
gösteren kişiler gıda ile temas etmemeli ve derhal varsa gemi sağlık personeli/
sorumlusuna bilgi vermelidir.

PERSONEL VE GENEL HIJYEN UYGULAMALARI



MİKROORGANİZMALAR 
GIDALARA NASIL BULAŞIR?

Mikroorganizmalar gıdaya çeşitli yollarla bulaşmaktadır. Bu faktörlerin en önemlisi ise çalışanlardır.
Yemekhane personeli eller (el temizliği ve tırnakların uzun olması), burun, deri, ağız yolu ile 

mikroorganizmaları gıdalara taşırlar.

EKİPMAN
Yemek üretiminde kullanılan ve 
yeterince dezenfekte edilmemiş 

ekipmanlar bir diğer mikroorganizma 
kaynağıdır. HAM MADDE

Mikroorganizmalar henüz ısıl işlem 
veya solüsyonla mikroorganizmalardan 

arındırılmamış çiğ ham maddelerden 
bulaşabilmektedir. Çiğ gıdaların genel olarak 

doğasında bulunan mikroorganizmalar 
damlama, temas veya dolaylı yollarla 

tüketime hazır gıdaya geçebilmektedir.

SU
Gemilerde kullanılan suyun durgun 

su olması başlı başına mikroorganizma 
gelişimine müsaittir. Gemilerde ters 
ozmozla alınan su veya limanlardan 

alınan suyun aktarılması esnasında suda 
istenmeyen mikrobiyel riskler mevcuttur.

Henüz pişmemiş veya dezenfekte edilmemiş gıda ile 
tüketime hazır hale getirilen gıdanın temas etmesi, çiğ 

gıdadan tüketime hazır hale gelen gıdaya damlama 
olması veya çiğ gıda işlenen ekipmanın tüketime 

hazır gıdaya teması ile çapraz bulaşma gerçekleşerek 
mikroorganizmaların taşınımı gerçekleşebilir.

ÇİĞ GIDADAN PİŞMİŞ VEYA TÜKETİME 
HAZIR HALE GETİRİLMİŞ GIDAYA 

ÇAPRAZ BULAŞMA

HAVA
Havada bulunan mikroorganizmalar 

üzeri açık olan gıdalara zaman 
içerisinde bulaşarak bozulmalara 

neden olabilirler.AMBALAJ 
MALZEMELERİ

Gıdaların ambalajları personel, 
ekipman ve diğer çevresel faktörlerden 

dolayı mikroorganizmalar için uygun 
bulaşı kaynağı olurlar.

ZARARLILAR
Böcekler ve kemirgenler 

vücutlarının neredeyse tamamında 
mikroorganizma taşır ve bu 

mikroorganizmaları temas ettikleri 
bütün alanlara taşırlar.

ÇEVRE
Çevresel faktörlerden özellikle 

ortamda bulunan çöpler ve 
artık yemekler sinek çekerek 

mikroorganizmaların dağılmasına 
neden olurlar.



PERSONEL HİJYENİ

Yemekhanede temiz iş kıyafeti ile çalışılmalı ve 
yemekhaneye girerken bone ve gerekli hallerde 

maske ve eldiven kullanılmalıdır.

Hazırlık ve servis aşamalarında maske ve 
eldiven takılmalı ve kirlenme gibi durumlarda 

değişimleri sağlanmalıdır. Sakallı çalışmayı 
tercih eden personellerin yemekhaneye girdiği 
andan itibaren maske takması mikrobiyel risk 

açısından gereklidir.

Normal kıyafetlerle 
yemekhaneye girilmemelidir.

Tırnaklar düzenli olarak 
kesilmeli ve tırnak araları 

temiz tutulmalıdır.

Üretim alanına girildiğinde 
eller uygun şekilde yıkanmalı 

ve dezenfekte edilmelidir.

El yaralanmaları gibi durumlarda 
dikkat çeken renkte (genelde 

mavi) yarabandı kullanımı tercih 
edilmelidir.

Üretim alanına girildiğinde 
eller uygun şekilde yıkanmalı 

ve dezenfekte edilmelidir.

Personel kıyafetlerinde 
cep olmamalıdır.

Saat, bilezik, bileklik, küpe ve yüzük 
gibi hem fiziksel risk oluşturan hem de 

el yıkama etkinliğini azaltan takılar 
üretim alanına girmeden çıkarılmalıdır.

İshal gibi enfeksiyon ve bulaşıcı 
hastalık taşıyan kişilerin hastalığı 

geçene kadar yemekhanede 
çalışmasına izin verilmemelidir.

Yemekhane personelleri temizlik ve hijyen kurallarını sağlamalı ve yasal ve 
tesisin gerektirdiği hijyen kurallarına uymalıdır. 



EL YIKAMA ÖNERİSİ MAL KABUL

Burada kullanılan çöp kovasının basma ayaklı olması ellerin 
çöp kovası kapağı açma esnasında kirlenmesini, çöp kova kapağının 
sürekli açık kalmasını ve ortamda sineklenme olmasını engelleyecektir.

El yıkama öncesi saat, 
bilezik, bileklik ve 

yüzük çıkarılır.

Musluk açılır ve 
eller ıslatılır. 

Birkaç basım ile ele sıvı sabun 
alınır ve suya temas etmeden 
bilekler dahil eller, parmaklar, 
parmak araları, parmak uçları, 

elin üst yüzü ile avuç içleri 
ovalanır.

Daha sonra ellerde 
sabun kalmayana kadar 

sadece sabunlanan yerler 
durulanır. 

Durulama işlemi bittikten sonra eller 
kağıt havlu ile kurulanır ve musluk, 

vanasına temas edilmeden kağıt havlu ile 
kapatıldıktan sonra kağıt havlu tercihen 

basma ayaklı çöp kovasına atılır.
Eller iş elbisesi ile veya yemekhanede 

kullanılan temizlik bezi vb ile 
kurulanmamalıdır.

Son olarak eller el hijyeni 
amacıyla üretilmiş 

olan dezenfektanla 
dezenfekte edilerek 
üretime başlanabilir. 

 Gıdaların naklinde uyulması gereken koşullar mal alım sürecini etkilemektedir. Örneğin gıda ile 
gıda dışı ürünlerin yan yana sevki sonucu kimyasal bulaşma ile karşılaşılabileceğinden sürecin henüz 
ürün nakliye aşamasından başlaması gerekmektedir. Bu nedenle mal kabul yaparken genel olarak 
aşağıdaki kurallara uyulması gıda güvenliği açısından sağlanmalıdır;

• Gıda güvenliği açısından riski azaltmak amacıyla güvenilir 
tedarikçilerle çalışılmalıdır.

• Gıdalar araç zeminine temas ediyor olmamalıdır.

• Kırık, ambalajı hasarlı, bombaj yapmış, anormal koku yayan ve 
duyusal olarak kendi özelliğini kaybetmiş, tarihi geçmiş, böcekli, 
etiketsiz veya etiket bilgileri okunmayan, vakumlu ürünlerde vakumu 
kaçmış ürünler alınmamalıdır.

• Soğuk zincir ürünleri üretim ve muhafaza koşullarına göre nakledilmeli ve 
mal kabulü de bu şartlara göre yapılmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış, yüksek 
sıcaklıktaki ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmamalı ürüne ret verilmelidir.

• Taze meyve sebze ürünlerinde özellikle mevsimsel geçişlerde 
salyangoz ve toprak kaynaklı böcek olacağı değerlendirilerek 
kontrolleri bu dönemlerde sıklaştırılmalıdır.

• Mal kabul aşamasında nakliye aracının temizlik durumu ile ürünlerin 
genel temizlik durumu da kontrol edilmelidir.

• Mal kabul yapılan ve reddedilen ürünler bu amaçla hazırlanan forma düzenli 
olarak kaydedilmelidir.

• Gemilerle uzun sefer yapılacağı durumlarda kimyasal malzemeler dahil SKT’si 
yakın ürünler alınmamalı veya kısa SKT’li ürünler en yakın tarihli menüde 
değerlendirilmelidir.

• Tüketime hazır ürünlerin mal kabulünde görsel kontrole ek olarak tadına 
bakılarak değerlendirme yapılabilir.



DEPOLAMAMAL KABUL
 Uygun limitlerde mal kabulü yapılan ürünler işlenmek üzere üretim alanına veya daha sonra 
kullanılmak üzere depolama alanlarına alınırlar.

 Genel olarak gemilerde gıda depoları asgari aşağıdaki özellikleri taşımalıdır;

Depoya  alınan ürünler depolanırken üretim koşul ve standartlarına göre depolanmalıdır;
1- Kuru gıda ürünleri (salça, yağ, bisküvi, hububat, bakliyat vb) oda sıcaklığı koşullarında,
2- Taze gıdalar (peynirler, şarküteri, taze et ve et ürünleri, tereyağ, margarin vb) 
+4OC ve altındaki soğuk hava dolaplarında,
3- Donuk gıdalar (donuk meyve sebze, donuk et-balık, donuk mantı vb) 
-18OC ve altındaki sıcaklıklarda dipfrizlerde muhafaza edilir.

 Soğuk zincir (taze veya donuk) ürün mal kabul aşamasında mutlaka termometre 
kullanılmalıdır. Termometre ile ilk önce frigo aracın sıcaklığı ölçülür ve ardından vakit kaybedilmeden 
mal kabulü yapılacak ürünlerin sıcaklıkları problu termometre ucu ürüne daldırılarak termometre 
göstergesi sabitlenene kadar beklenir ve ölçüm sonucuna göre ürün mal kabulü gerçekleşir veye ret 
işlemi yapılır. Eğer vakumlu ürünün ambalajı bozulmadan sıcaklık ölçümü yapılmak isteniyorsa aynı 
üründen ikisi arasına termometre ucu sıkıştırılır ve termometre göstergesi sabitlenene kadar beklenir.
 
 Mal kabul işlemleri kontrolün etkin ve üründe aranan hususların atlanmadan kontrolü için 
önceden hazırlanan talimat veya prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir. Mal kabul işlemlerinin 
kayıt altına alındığı bir form düzenlenmeli ve bu forma mal kabulü yapılan ve ret edilen ürün veya 
malların tamamı işlenir. Ürün izlenebilirliğinin sağlanması, tedarikçi kaynaklı uygunsuzlukların tespit 
edilmesi nedenleri ile mal kabul ve ret işlemleri kayıt altına alınmalıdır.
 
 Karkas ve dökme hindi, tavuk alımında Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları 
Yönetmeliği’ne uygun ürün taşındığı kontrol edilmeli ve araç dezenfeksiyon belgesi, Veteriner Sağlık 
Raporu gibi belgeler ve karkas üzerinde mühür/damga mal kabul aşamasında sorgulanmalıdır (2).

 Bazı ürünler için sevkiyat ve mal kabul sıcaklık değerleri (3)

SOĞUKTA MUHAFAZA 
EDİLMESİ GEREKEN 
BAZI GIDALAR

SEVKİYAT 
SICAKLIĞI

KONTROL

Taze Balık

Av Hayvanları

Kanatlı Eti

Kıyma

Sakatat

Derin Dondurulan
Gıdalar

Minimum -18°C Tedarikçinin ifade ettiği 
sıcaklık değeri

+4°C ile 0°C arasında veya 
erimekte olan buz içinde

Maksimum +4°C

Maksimum +4°C

Maksimum +4°C

Maksimum +3°C

Rasgele örnek alınarak 
sıcaklık kontrolü / 
ölçülen sıcaklık, 
kontrol listesine 
kaydedilir.

Haşere ve kemirgen girişine 
ve yuvalanmasına izin 

vermeyecek 
yapıda olmalı

Depolama esnasında çapraz 
bulaşmaya izin vermeyecek şekilde 
sistem kurulmalı (hava akımı, depo 

büyüklüğü, raflama vb).

Depolama ortamı nem 
ve sıcaklığı kontrol altına 
alınabilmeli ve depolar 

bu sisteme göre 
tasarlanmalıdır.

-4
-3
-2

Kolay 
temizlenebilir 

olmalı

• Bununla birlikte kapalı ambalajındayken oda sıcaklığında tutulan bazı gıdaların ambalajı açıldıktan 
sonra soğuk hava dolaplarına alınmaları gerekmektedir. Bu ürünlere ketçap, mayonez, hardal, salça, 
konserve ton balığı, salamura mantar gibi örnekler verilebilir.
• Depolanan ürünler meyve-sebze grubu hariç kapalı ambalajlarında veya üzerleri örtülü şekilde 
muhafaza edilmelidir.
• Depoya alınan bütün ürünlere ürünün geçmiş sürecinin takibi bakımından mutlaka etiketleme 
yapılmalıdır. Örneğin, konserve salçaya açıldığı an açıldığını belirten tarih etiketi verilmelidir veya 
çözündürülmeye alınan donuk ette mutlaka çözündürülmeye alındığı tarih bilgisi olmalıdır. 
Böylece ürünlerin ne zaman açıldığı bilinecek ve ürünün izlenebilirliği sağlanabilecektir.
• Fifo (ilk giren ilk çıkar) ve Fefo (son kullanma tarihi yakın olan ilk çıkar) kuralına göre depolama 
yapılmalı ve bu kurallar doğrultusunda açılan ürün bitmeden yenisi açılmamalıdır.
• Gıdalar güvertede depolanmamalıdır. Depoların düzenli aralıklarla temizliği yapılmalıdır.
• Temizlik ve sarf malzemeleri gıdalardan ayrı yerlerde depolanmalıdır. Deterjan gibi kimyasal 
maddeler kapakları kapalı olarak sıcak olmayan yerlerde muhafaza edilmelidir.
• Yağlı kağıt gibi gıda ile temas eden sarf malzemeler dış ortamla temas etmeyecek şekilde 
muhafaza edilmelidir.
• Darbe almış konserveler önce kullanıma alınmalıdır.
• Depo içerisinde uygun olmayan ürün alanı belirlenmeli ve bu alan diğer gıdalardan uzak olmalıdır.
• Depo alanının sıcaklığı bakliyat, un gibi böceklenme riski olan gıdaları korumak amacıyla mümkün 
olduğunca kontrol edilebilir olmalıdır.



 Gemilerde su yönetimi ele alınması gereken bir başka faktördür. Su denizden arıtılarak tedarik 
ediliyorsa bu aşamada gemiye alınan su ile gemiden tahliye edilen suyun çakışmaması, farklı 
zamanlara planlama yapılması ve hatta mümkünse ayrı su hatlarıyla bu işlemlerin gerçekleştirilmesi 
su güvenliği ve kalitesi açısından değerlendirilmelidir. Su yönetimi gıda zehirlenmesi ile doğrudan 
ilişkilidir (4). Özellikle üretimin her aşamasında girdi olarak gıdalarda ve ekipmanlarda kullanılan su 
kaynaklı mikrobiyel gıda zehirlenme risklerinde önemli rol oynamaktadır.
 
 Rooney ve arkadaşlarının (2004) yaptığı bir çalışmaya göre 1970 yılı ile 2003 yılı ortasına 
kadar yapılan seyahat gemileri vb. gemi seyahatlerinde yaklaşık 10.000 kişi gıda zehirlenmesine 
maruz kalmış ve burada gıda kaynaklı zehirlenme yaşandığı bildirilmiştir (5).

 Gemilerde kullanılacak buz da içme suyu niteliği taşımalıdır.

 Su tanklarının temizliği ve dezenfeksiyonu kolay yapılabilmelidir ve tank içerisine su 
doldurulmadan önce dezenfekte edilmeli ve dezenfeksiyon etkinliği test edilebilmelidir.

 Su tankları ve pompalarındaki mikrobiyel yük belirli periyotlarda 
kontrol edilmelidir.

 İçme suyunu geminin kendisi temin ediyorsa mikrobiyel yükü 
kontrol etmek amacıyla düşük miktarlarda suyu sağlayabilir.
 
 İçme suyu ile içme suyu niteliği taşımayan su tank ve musluklarının 
tamamı karışıklığı önlemek amacı ile tanımlanmalıdır (4).

 Suların tanklardan musluğa gelişleri esnasında musluk ağzına ozon cihazı takılabilir veya 
doğrudan tankların ozonlama ile dezenfeksiyon işlemi sağlanarak su hijyeni ve kalitesi sağlanmış 
olur.

GEMİLERDE SU HİJYENİANİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

HAZIRLIK

 Ani iklim değişimleri, gemi seyahati esnasındaki hava sıcaklığındaki hızlı değişimler 
ortam sıcaklığında muhafaza edilen gıdalar üzerinde etki edebilmektedir.

 Gıdalar ani iklimsel etkilere ve bozulmaya maruz kalmaması için güvertede 
ve açık alanda bekletilmemeli, uygun depolama koşullarında muhafaza edilmelidir.

 Ürün ambalajları sadece ürün kullanılacağı zaman açılmalı, 
ihtiyaç fazlası olan ürünler etiketlenerek uygun şekilde depolanmalıdır.

Ozon sularda;
 • İstenmeyen tat, koku ve rengin giderilmesi,
 • Ağır metallerin giderilmesi,
 • Su dezenfeksiyonu gibi amaçlarla kullanılır (1).

Diğer su dezenfeksiyon metotları;
 • Klorlama,
 • Kaynatma,
 • UV uygulama vb.

 Gıdaların tümü aynı risk derecesinde değildir. Bazı gıdalar diğerlerine göre daha riskli veya daha 
az riskli ürün grubu içerisinde yer alabilir. Yüksek riskli gıdalar genellikle protein ve serbest su içeriği 
yüksek olan gıdalardır.

Yüksek riskli gıda örnekleri; deniz ürünleri, çiğ ve pişirilmiş kırmızı ve beyaz etler, çiğ yumurta vb.

Düşük riskli gıda örnekleri; kurutulmuş gıdalar, yüksek miktarda şeker, tuz ve asit içeren gıdalar 
(turşular, vb), koruyucu madde içeren gıdalar, bitkisel yağlar, vb.

Donuk gıdalar ortam sıcaklığında veya ılık su altında çözündürülmemelidir aynı zamanda bu işlemin 
kontrollü yapılmasına dikkat edilmelidir. Çözdürme işlemi soğuk hava dolaplarında, etler için en 
fazla +7OC’de (3), çözdürülen ürün diğer ürünlerden uzakta ve damlama riski nedeni ile alt raflarda 
üzeri yağlı kağıt, folyo vb ile kapalı olarak gerçekleştirilmeli ve çözdürülen ürüne izlenebilirliğin 
sağlanabilmesi için mutlaka çözündürülmeye alındığını belirten tarih etiketi yapıştırılmalıdır. 

Çözündürülen ürün yeniden dondurulmamalıdır.

Krema, krem şanti, çırpılmış yumurta gibi çabuk bozulmaya meyilli gıdalar ihtiyaç kadar hazırlanmalı 
ve +7OC altındaki sıcaklıklarda en fazla 1 gün depolanmalıdır.

Hazırlıkta ortaya çıkan atıklar üzeri kapatılabilen çöp kovalarına konulmalıdır ve çöp kovalarının aşırı 
doldurulmadan değişimleri sağlanmalıdır.

Hazırlık aşamasında ürünler arası çapraz bulaşma olmamasına dikkat edilmeli, her ürün grubu 
işlemede farklı kesme tabla ve bıçağı kullanılmalıdır.



PİŞİRME

SERVİS

SOĞUTMA

EKİPMAN TEMİZLİK VE 
DEZENFEKSİYONU Etlerin pişirme esnasında merkez sıcaklıklarının en az 72OC’ye ulaştığından emin olunmalı, 

duyusal kontrolle birlikte termometre ile ölçüm yapılmalıdır (6).

 Kanatlı ve kırmızı etlerin merkez sıcaklığı en az 3 dakika 80OC 
veya en az 10 dakika 70OC ve etlerin her yerinin iyi piştiğinden emin 
olacak şekilde pişirme işlemi yapılmalıdır (3).

 Servis edilen yemeklerin uygun sıcaklıklarda olması gereklidir. Bu aşamada sıcak yemeklerin 
en az 65OC ve üzeri sıcaklıklarda, soğuk salata ve çorbaların en fazla 10OC ve altındaki sıcaklıklarda 
servis edilmeli, sıcak yemekler yemek kalitesinin korunması bakımından 
en fazla 3 saat servis edilmelidir (3).
 
 Soğuk salatalarda servis alan yetersizliği olması halinde 
yemekler servise azar azar çıkarılarak ürün sıcaklığının yükselmesi ve 
soğuk zincirin kırılması önlenir.

 Servisten artan yemekler sıcaklık dalgalanması, 
dış ortamlardan bulaşma gibi riskler nedenleri ile kullanılmamalıdır.

 Pişirildikten sonra soğutulacak ürünler gemide chiller varsa bu ekipmanlarda hızlı bir şekilde 
soğutulabilir.

 Zeytinyağlılar, tarator gibi pişirildikten sonra soğuk olarak servis edilecek veya pişirilip ertesi 
gün ana yemeğe dahil edilecek haşlanmış et, kıyma gibi ürünlerin soğutma işlemlerinin kontrollü 
olması gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

 Chillerin olmadığı durumlarda ise pişirilen yemek ve ürünlerin 
soğutulmasında ürün merkez sıcaklığının risk seviyesi altında beklenen 
sıcaklığa belirlenen sürede düşürülmesi önemlidir. Bunun için de 
soğutulmaya alınan ürünün ince, geniş kaplarda, ürün üzerine kir 
bulaşması olmayacak ortamda, havalandırma sağlanabilmeli, mümkünse 
ürün karıştırılmalı ve bu şekilde soğutulmalıdır. Ortamda yapılan soğutma 
esnasında ürünün üzeri fiziksel risklere karşı yağlı kağıt ile örtülebilir. Henüz 
yeterince soğutulmamış ürün streçlenmemelidir.

 Soğutulduktan sonra yeniden ısıtılacak yemeğe pişme işlemindeki 
sıcaklık ve sürelere göre uygulama yapılmalıdır.

 Yemekhanede kullanılan ekipmanlar paslanmaz, toksik ve emici olmayan, kolay temizlenebilir 
ve gıda ile uyumlu malzemelerden imal edilmiş olmalıdır (1).

 Yemekhane içerisinde kullanılan bütün ekipmanların (gastronomlar, kepçeler, mikser 
vs) üzerine gıda artığı ve kir kalmayana kadar sıcak su ve deterjan ile yıkanması gerekmektedir. 
Doğrudan tüketime hazır gıda ile temas edecek ekipmanların, kesme tabla ve bıçaklarının, buz 
makinelerinin, su sebillerinin ise temizlendikten sonra uygun ve bu amaçla üretilmiş dezenfektanla 
dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

 Ekipmanların yıkama işlemi bittikten sonra iyi durulandığından, 
ekipmanlarda deterjan kalıntısı olmadığından emin olunmalıdır.
 
 Su depoları kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

 Bulaşıklar bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.

80O

72O

70O

PEST YÖNETİMİ
 Kemirgen ve haşereler hastalık yayarak insanlarda yüksek ateş, veba, ishal gibi rahatsızlıklara 
neden olurlar.

 Gemilere vektör (kemirgen, haşere) girişi engellenmelidir ve kemirgen bulaşısını engellemek 
amacıyla gemilerde deratizasyon uygulaması yapılmalıdır. Vektörlerin kontrol altına alınmasında en 
önemli tedbirlerden biri gemi ve yemekhane alanının sürekli olarak temiz tutulmasıdır.

 Dökülen gıdalar vakit geçirilmeden temizlenmeli, periyodik temizlikler aksatılmamalıdır.

 Haşere ve kemirgenler genelde çok hareket olmayan, çatlak, kırık, delik, sıcak alanlarda yaşar 
ve yuva yaparlar. Dolayısıyla yemekhane alanında kırık, delik alanlar olmamalı sıcaklığı yüksek 
olması nedeni ile radyatör gibi yerler sık sık kontrol edilmelidir.

 Depo alanında yavaş hareket gören gıdaların, sıcaklığı yüksek alanların 
ve karton ile çuvallı ürünlerin sık sık kontrol edilmeleri gerekmektedir.

 Gemi içerisi ve depolar dahil yemekhane alanları vektörlerin 
kontrolü bakımından sık sık kontrol edilmeli ve dışkı izi, koku gibi tespitler 
olması halinde hemen yetkililere bilgi verilmelidir.

 Bulaşmayı engellemek üzere yemekhane alanı içerisine kemirgen 
için açık yemleme yapılmamalıdır.



ÜRETİM ALANI (YEMEKHANE) 
HİJYENİ VE ATIK YÖNETİMİ

GIDA ZEHİRLENMELERİ

 Üretim alanı aydınlatması yeterli olmalıdır. Yemekhanedeki evyelere içme suyu niteliğinde 
su gelmelidir. Yemekhane havalandırması yeterli seviyede ve hava akışı uygun olacak şekilde 
tasarlanmalı ve havalandırma sistemleri temizlenebilir olmalıdır. Yemekhane giderleri yeterli olmalı 
ve meyili uygun dizayn edilmelidir.

 Atıklar türüne göre ayıklanarak ayrı ayrı tanımlanan atık konteynerlerinde biriktirilmeli ve 
yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Atılmasına müsaade edilen atıklar kıyıdan açıkta 
ve sadece belirli bölgelerde yönetmeliklerde tanımlı uygun alanlarda ve uygun şekilde gemiden 
deşarj edilmelidir.

 Genel olarak çöplerin ve atıkların limanlarda atık alım kabul tesislerine 
boşaltılması veya atık gemilerine teslim edilmesi gerekmektedir (7).

 Geri kazanımı mümkün olan atıkların 
değerlendirilmesi amacıyla bu işlem önem taşımaktadır.

 Yemek yağları, Plastik ve plastik içeren, cam, metal malzeme, balık ağları, 
kağıt, porselen gibi atıklar hiçbir şekilde denize deşarj edilmemelidir.

 Yemekhane alanı geneline hijyen kurallarını hatırlatıcı afişler 
yerleştirilmesi personel bilinç ve farkındalığı açısından etkili olabilmektedir.
 
 Tuvaletler doğrudan yemekhane alanına açılmamalı ve tuvalette sabunluk ile birlikte 
dezenfektanlık konumlandırılmalıdır.

 Gıda zehirlenmeleri, birtakım mikroorganizmalar veya bazı mikroorganizmaların toksinleri, 
zararlı hayvanları, gıdadaki yabancı bitkiler ile zehirli bitkileri veya dışarıdan bulaşan kimyasalları 
içeren gıdanın tüketimi ile kişide oluşan rahatsızlık veya hastalıklardır (8). Gıda zehirlenmelerinin 
nedenleri genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır;

Yemek üretiminde arındırılmamış deniz suyu kullanımı,

Yemeğin pişirme derecesinin düşük olması ve yetersiz pişirilmesi,

Pişirilen yemeğin uzun süre ortam sıcaklığında bekletilmesi,

Soğutulduktan sonra yeniden ısıtma işleminin yeterli sıcaklıkta yapılmaması,

Çapraz bulaşma olmuş yemeğin tüketilmesi,

Donuk ürünün hatalı çözündürülmesi;

Ortamda çözündürme,

Ilık suda çözündürme,

Uzun süre çözündürme

Personel hijyeninin yetersiz olması,

Öğünden artan yemeğin tekrar tüketimi veya farklı yemeğe dönüştürülerek tüketilmesi,

Tüketime hazır yemeğe çiğ yemeğin teması veya damlaması,

Servis edilen yemeğin 63OC ve altı sıcaklıklarda servis edilmesi,

Alerjik belirtiler,

Gıdaya kimyasal bulaşması



GIDA ZEHİRLENME 
BELİRTİLERİ

GIDALARDA ALERJİ

KAYNAKLAR

Gıda zehirlenmeleri herkeste aynı derecede aynı etkiyi göstermeyebilir. Kişisel hassasiyetle birlikte;

 Gıdalarda alerjiye genellikle protein yapıdaki maddeler neden olurlar (1). Genel olarak 
alerjenler Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, Ek-1’de detaylı 
olarak yer almakla birlikte en iyi bilinen alerjenler; inek sütü, yumurta, soya, buğday (un), kabuklu 
deniz ürünleri, taze ve kurutulmuş meyvelerdir (9, 10).

 Deniz ürünlerinin önemli bir alerjen gıda olduğu dikkate alınmalı ve gemi çalışanlarının alerji 
durumları sorgulanmalı ve menüler buna göre düzenlenmelidir.

 Alerjen gıda işlenen ekipmanlarla farklı bir yemek 
hazırlandığında bu yemeğin alerji özelliği taşıyabileceği 
değerlendirilmelidir. Bu nedenle de alerjisi olan personel 
yemeği farklı ekipmanlarla farklı tezgahta işlenerek pişirilmelidir.

 Lezzet arttırıcı olarak kullanılan tatlandırıcı ve renklendirici 
olarak kullanılan bazı gıda boyaları gibi bazı katkı maddeleri de alerjik 
etkiye neden olabildiğinden (1) gemilerde kişilerin hangi gıdalara alerjik 
reaksiyon gösterdiği önceden personelden talep edilmelidir.

1- Tayar, M., Kılıç, V., 2014. Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon. Dora Yayınları.
2- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 27.12.2011 
      Resmî Gazete Sayısı: 28155.
3- Tarım ve Orman Bakanlığı. Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi, 2013.
4- Gemi Sağlık Rehberi, 2013.
5- Rooney, R. M., Cramer, E. H., Mantha, S., Nichols, G., Bartram, J. K., Farber, J. M., & Benembarek, P. 
      K. (2004). A Review of Outbreaks of Foodborne Disease Associated with Passenger 
      Ships: Evidence for Risk Management. Public Health Reports, 119(4), 427–434. doi:10.1016/j.
      phr.2004.05.007.
6- Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği 
      (Tebliğ No: 2018/52).
7- Marpol 73/78, Ek-5.
8- Tayar, M., 2010. Gıda Güvenliği. T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010.
9- Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği. Resmî Gazete Tarihi: 
      26.01.2017 Resmî Gazete Sayısı: 29960 Mükerrer
10- Gallo, M., Ferrara, L., Calogero, A., Montesano, D., Relationships between food and diseases: 
       what to know to ensure food safety. Food Research International (2020).

Bununla birlikte;

 Genel olarak gıda zehirlenmeleri minimum 30 dakika en uzun 8 hafta olmak üzere ağırlıkla 
8 ile 24 saat arasında belirti göstermektedir. İleri boyutta zehirlenmelerde ölüm vakası ile 
karşılaşılabilmektedir.

Çocuklar,

Hamileler,

Yaşlılar,

Alerjik reaksiyon gösteren kişiler daha çabuk ve etkin gıda zehirlenmesine maruz kalabilmektedir.

Karın ağrısı,

Mide bulantısı,

İshal,

Kusma,

Ateş,

Halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtilerin biri veya birkaçı ile kişiler gıda tüketiminden sonra görülmeye 
başlamışsa gıda zehirlenmesine maruz kalınmış olabilir.
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