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T.C.  
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

MUTFAK İŞLEYİŞ ve HİJYEN PROSEDÜRÜ 

 

KIRILABİLİR MALZEME GÜVENLİĞİ TALİMATI 

 Hiçbir kap, şişe, kavanoz veya diğer kırılabilir malzeme üretim alanında bulundurulamaz ve  

depolarda saklanamaz.  

 Cam içeren tüm lambalar polikarbonat ya da benzer bir malzemeden yapılmış bir koruyucu ile 
kaplanır.  

  Üretim alanında bulunan tüm  pencereler ve diğer camlar film ile kaplanır ve uygun olduğu 
durumlarda pencere camları cam olmayan materyallerle değiştirilir. 

 Üretim alanındaki herhangi bir cam hareketi öncesi gerekli önlemler alınır. 

 Tüm cam ve sert plastikler Kırılabilir Malzeme Kayıt Formu’na kayıt edilir ve düzenli olarak haftada 
bir kontrol edilir. 

 Cam ve sert plastiklerin kırılması ve  herhangi bir cam kırığı bulunması durumunda aşağıdaki 
adımlar takip edilmelidir. 

1. Üretim ya da ilgili alanlarda cam kırıldığında; gerektiğinde üretim durdurulur, Gıda 
mühendisine bildirilir. 

2. Orada bulunan kişilerin hareket etmeleri engellenir. 
3. Kırılmanın olduğu alandan uzakta bulunan kişiler, kontrollü bir alana alınır. 
4. Kırılmanın yakınında bulunan kişiler, ayaklarının altı kontrol edilerek, kontrollü alana alınır. 
5. Etkilenen alan, çapı en az 6 m olacak şekilde, işaretlenir ve personeli bu alandan uzak tutulur. 
6. Cam kırıkları ve süpürülenler, kapaklı bir kovaya alınır ve güvenli bir şekilde atılır. Kovanın ağzı 

fabrikada taşınmasından önce, cam kırıkları konulduğunda sıkıca kapatılır. 
7. Cam temizliğinde ayrı ve tanımlı temizlik malzemeleri kullanılır ve kullanıldıktan sonra iyice 

temizlenir. 
8. Personel karantinaya alınmış alandan ayrılırken, ayaklarının altı cam kırıklarını taşımamaları 

için, kontrol edilir. 
9. Gıda mühendisi alanı inceler, cam kırığı olmadığından emin olunur. Kırılabilir Malzeme Kayıt 

Formu imzalanır. 
Kesici Alet Bulaşmalarının Önlenmesi 

 Mutfak  içinde çalışanlarca kullanılan tüm kesici aletlerin kesici parçaları tek parça olarak 
temin edilir. Kesici aletlerin üzerinde düşebilecek kırılabilecek herhangi bir parça bulunmaz. 

 Makine üzerlerinde bulunan tüm kesici aletler ve bıçaklar, kullanım öncesi ve sonrası kontrol 
edilir. Parça koptuğu tespit edilirse, kopan parça bulunur. Etkilenen ürünler ayrılır ve imha 
edilir .Kesici alet/bıçak tamir ettirilir. 

10. İşletme içinde çalışanlarca kullanılan ve makine üzerlerinden bulunan tüm kesici alet ve 
bıçaklar kesici alet – bıçak Kırılabilir Malzeme Kayıt Formuna kaydedilir. 

 Körelmiş kesici alet ve bıçaklar kullanmaz. 

 Kesici alet ve bıçaklar kullanılmaz hale geldiğinde kapalı bir kapta bertaraf edilir. 

 Açıkta kesici alet ve bıçak ve sökülmüş makine parçaları bulundurulmaz. 

 Tüm kesici alet ve bıçaklar üründe bulaşmaya neden olmayacak şekilde muhafaza edilir. 
kullanılan kelemler tek parça, kırılmaz ve kapaksız olmalı. 

İLGİLİ DOKÜMANLAR 

Kırılabilir Malzeme Kayıt Formu 
                       


