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SAĞLIKLI

YAŞAM

SÜT TOPLAMA MERKEZLERİ

Ø Kolay tem�zleneb�lecek ve dezenfekte ed�leb�lecek 
n�tel�kte zem�n ve duvarlara sah�p olmalıdır.

Ø Süt, tüket�c�de sağlık r�sk� doğuracak özell�kte 
olmamalıdır.

Ø Sıvı atıkların kolay drene ed�leb�leceğ� zem�ne sah�p 
olmalıdır.

Ø Uygun havalandırma ve aydınlatma koşullarına sah�p 
olmalıdır.

Ø Tuvalet ve gübrel�kler g�b�, tüm bulaşan kaynaklarının 
ayrımı sağlanmalıdır.

Ø Bağlantı c�hazları kolayca yıkanab�len, dezenfekte 
ed�leb�len özell�kte olmalıdır.

Ø Toplama merkez�, sütte bulaşmayı önleyen b�r şek�lde 
tasarlanmalı ve �şlet�lmel�d�r.

Ø Sütün h�jyen�n�n olumsuz yönde etk�lenmemes� �ç�n 
toplama merkez�ne personel ve araçların g�r�ş�nde 
yeterl� önlemler alınmalıdır.

Ø Özell�kle toplama merkez�n�n g�r�ş�nde gübre ve s�laj  
bulunmamalıdır.

Ø Süt toplama/taşıma �şlemler�, hastalığa neden olan 
patojen m�kroorgan�zmaları süte geç�rme r�sk� olan 
k�ş�ler tarafından yapılmamalıdır.

Ø Süt toplayıcısı/taşıyıcısı ç�ğ süt h�jyen�n�n korunması 
konusunda yeterl� eğ�t�m almış olmalı, tem�z kıyafet 
g�ymel�d�r.

Ø Sütle temas eden toplama ve taşımada kullanılan 
ek�pman kolay tem�zleneb�len, dezenfekte ed�leb�len 
malzemeden yapılmış olmalıdır.

Ø Süt taşıma tankerler� sütün bulaşmasını önlemek �ç�n 
yeterl� sıklıkta tem�zlenmel� ve dezenfekte ed�lmel�d�r.
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GÜVENİLİR GIDA İÇİN

İŞLETME HİJYENİ

HAYVAN HİJYENİ

SAĞIM HİJYENİ

GENEL HİJYEN

ÇALIŞANLARIN HİJYENİ

Ç�ğ süt kontrollü ve h�jyen�k koşullardak� 

�şletmelerde üret�lmel�d�r.

Ø  Barınağın h�jyen ve tem�zl�ğ� �y� olmalıdır.

Ø İşletme sağım, soğutma ve depolama �ç�n yeterl� h�jyen�k 

şartlara sah�p olmalıdır.

Sağım yapıldığı, sütün soğutulduğu ve 

depolandığı yerler bulaşmayı önleyecek n�tel�kler 

taşımalıdır.

Ø Kolay tem�zleneb�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r zem�n ve 

duvarlar olmalıdır.

Ø Zem�n sıvı atıkları kolay akıtab�lecek özell�kte olmalıdır.

Ø Uygun havalandırma ve aydınlatma s�stemler� olmalıdır.

Ø Tuvalet ve gübrel�k bulaşmayı önleyecek b�ç�mde 

tasarlanmalıdır.

Ø Kolayca yıkanab�lecek, tem�zleneb�lecek ve dezenfekte 

ed�leb�lecek bağlantı ve c�hazlar kullanılmalıdır.

Ø Sağımdan hemen sonra süt, kal�tes�n� olumsuz 

etk�lemeyecek tem�z b�r yerde b�r�kt�r�lmel�d�r.

Ø Sütte temas edecek sağım, toplama ve taşıma �ç�n 

gerekl� kaplar, taşıyıcılar, tanker g�b� alet ve 

ek�pmanlar düzgün, kolay tem�zleneb�len, dezenfekte 

ed�leb�len ve �nsan sağlığı açısından tehl�ke 

yaratmayacak malzemeden yapılmış olmalıdır.

Ø  Sağımdan sonra kullanılan sütle temas eden kap ve 

c�hazlar kullanımdan hemen sonra tem�zlenmel� ve 

dezenfekte ed�lmel�d�r.

Ø Yem üret�m ve depolama yerler� tem�z ve dezenfekte 

ed�lm�ş olmalıdır.

Ø  Hayvanların tem�z olması sağlanmalıdır.

Ø Tem�z su kullanılmalı,mümkünse �çme suyu kullanılmalıdır.

Ø  Çalışanlar zoonoz hastalıklar hakkında eğ�t�lm�ş olmalıdır.

Ø  Zararlılarla mücadele ed�lmel�d�r.

Ø Veter�ner Hek�m�n öner�ler�ne uyulmalıdır.

Ø Sağım ve sağımla �lg�l� �şlemler� yapanlar uygun ve 

tem�z g�ys�ler g�ymel�d�r.

Ø Sağım yapan k�ş� sağım önces� eller�n� yıkamalı ve 

sağım boyunca tem�z tutmalıdır.

Ø Sağım yer�n�n yakınında sağımcının eller�n� 

yıkayab�leceğ� uygun düzenek bulunmalıdır.

Ø Sağımda çalışan k�ş�ler bell� aralıklarla sağlık 

kontroller�n� yaptırmalıdır.
Ø Tüberküloz ve brusella hastalığı olan hayvanlar 

ahırımızda bulunmamalıdır.

Ø Sütün duyusal özell�kler�nde anormall�k olmamalıdır.

Ø Hayvanın gözle görüleb�len herhang� b�r hastalığı 

olmamalıdır.

Ø Sütü etk�leyeb�lecek meme yarası bulunmamalıdır.

Ø Ç�ğ sütte �laç kalıntısı oluşturacak şek�lde tedav� gören 

İNEKLERİN SÜTÜ SATILMAMALIDIR.

SÜT DESTEKLEMELERİ
 Bakanlığımızca sanay�ye arz ed�len ç�ğ �nek sütüne 

soğutulmuş, örgüt üzer�nden soğuk süt ve sıcak süt 

desteklemes� olarak ödeme yapılmaktadır. Ödenecek 

p�r�m Bakanlığımızca bel�rlenmekted�r.
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