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HACCP 

HACCP teriminin çıkış noktası  

 

Hazard Analysis Critical Control Points  

 

Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi  



HACCP nedir ? 

• Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı için geliştirilmiş bir sistemdir. 

• Uluslar arası kabul gören bir gıda güvenliği sistemidir.  

• Tepki verici değil önlem alıcı bir sistemdir. 

• Tehlikeler ortaya çıkmadan nedenlerini ortadan kaldıran, 

oluşmalarını sınırlandıran ve kontrol altına alan bir sistemdir.     

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3859492&memlevel=A&a=c&q=question&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2


Kritik Kontrol Noktası  

 Gıda zincirinde oluşması muhtemel tehlikelerin tespit 

edilerek önlenebilmesi, kabul edilebilir sınırlara 

indirilebilmesi, yada ortadan kaldırılabilmesi amacıyla 

kontrol uygulanılabilen bir noktadır.  

 

 

 



HACCP Oluşumu  

• HACCP 1959 yılında ortaya çıkan bir gıda güvenliği sistemidir. 

• A.B.D.’de NASA ve Pillsbury şirketi tarafından astronotların 

gıdalarını üretirken kullanılmak üzere oluşturulmuştur. 

• 1974 de konserve gıdalar için zorunlu olmuştur. 

• 1980 de gönüllü kullanımı yaygınlaşmıştır.  

• 1998 yılı itibariyle Türk yönetmeliklerinde tarif edilmiştir. 



HACCP getirileri nelerdir ? 

 

• Olası tehlikeler önlem alınarak oluşmadan önlenir. 

• Sağlık sorunları, gıda hastalıkları riskleri en alt seviyede 

tutulur.  

• Ekonomik kayıplar ortadan kaldırılır. 

• Uluslararası ticarette kolaylık ve öncelik sağlar. 

• Çalışanların sistemdeki yerleri tanımlanır. Yetki ve 

sorumluluklar belirli hale gelir. Uyum zorlukları ortadan 

kaldırılır. 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3859526&memlevel=A&a=c&q=question&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2


HACCP getirileri nelerdir ? 

• HACCP uygulaması ile yasal zorunluluklara uyum sağlanır.   

• Üretim kontrol altında tutulur.  

• Üretim izlenmesi ve kayıtları ile sorunların kaynakları ve çözümleri 

saptanır. 

• Kayıtlar yasal uygulama ve denetlemelerde kanıt ve dayanak 

oluşturur.  

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3859526&memlevel=A&a=c&q=question&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2


Nerelerde uygulanabilir ? 

• Uygulama alanları gıda üreten işletmelerdir.  

• Gıda hammaddesi, yarı ürün, gıda katkı maddesi, gıda ambalajı, tam 

ürün üreten işletmelerde uygulanır.   

• Farklı sektörlerde özel ürün üretilen işletmelerde de uygulanabilir.  

  



HACCP İlkeleri  

HACCP’in yedi temel ilkesi vardır. Bu ilkeler : 

1. Tehlike analizlerini yapmak ve önleyici faaliyetleri 

oluşturmak. 

2. Üretimdeki kritik kontrol noktalarını saptamak  

3. Kritik limitleri oluşturmak 

4. Her KKN izlemek  

5. Düzeltici faaliyetleri oluşturmak 

6. Gözden geçirme prosedürlerini oluşturmak 

7. Kayıt tutma ve dokümantasyon prosedürlerini oluşturmak 

 



Tehlike Türleri   

Gıda maddelerinde 

tehlikeler temelde 

üç sınıfta toplanır.  

Biyolojik  

Kimyasal  

Fiziksel  



Biyolojik Tehlikeler  

Mikroorganizma, parazit ve böcek gibi 

canlılar veya bunların ürettikleri 

zehirlerin oluşturdukları tehlikelerdir. 

   



Zararları  

Hastalık nedeni olan canlılar vücuda alınır. 

Parazitler vücuda yerleşerek çeşitli zararlara neden olur.  

Zehirlerin alınması ile ciddi zehirlenmeler oluşabilir.  

Biyolojik açıdan kirli maddelerin depolanması sırasında 

sorunlar ve kayıplar oluşabilir.  

Depolama sırasında böcek ve çürükçül  

 mikroorganizmaların bulaşması büyük  

 zararlara neden olabilir. 



Kimyasal Tehlike 

Kimyasal maddelerin bulaşması oluşan 

tehlikelerdir.  

Tarım ilaçları  

Deterjan ve dezenfektanlar  

Katkı maddeleri  

Boyalar  

Metaller  

Sentetik maddeler  

 



Zararları  

Belli limitleri aşan kimyasal alımı akut zehirlenmelere 

neden olur.  

Uzun süreli düşük miktarlı tüketimler kronik 

zehirlenmelere neden olur.   

Belli kimyasallar organlarda ve dokularda zedelenmelere 

neden olur.  

Kimyasalların tüketimi kanser ve benzeri hastalıklara 

neden olur. 

 



Fiziksel Tehlikeler 

Fiziksel yapılarıyla zarar veya olumsuzluğa 
neden olan maddelerin oluşturduğu kirl 

denir. 

Taş  

Toz  

Yaprak, sap parçaları   

Cam parçaları  

Metal parçaları 

 
 



Zararları  

Sert yapılı maddelerin bulaştığı gıdaların tüketilmesi 

dokularda zararlara neden olabilir.( ağızda yaralanmalar, 

diş etleri, dil, yemek borusu.  

Keskin yapılı cam, metal,kemik gibi maddelerin yutulması 

ile yaralanmalar oluşabilir.  

 (bağırsak, mide yaraları)  

 





HACCP Uygulamaları Akışı 

1. HACCP ekibi kurulur.  

2. Ürün(ler) tanımlanır. 

3. Ürünün hedef kitlesi ve özellikleri  

4. Üretim akış şeması oluşturulur. 

5. Akış şeması doğrulanır. 

6. Her aşamada potansiyel tehlikeler ve kontrol önlemleri belirlenir.  



HACCP Uygulamaları Akışı 

7. Kritik kontrol noktaları belirlenir. 

8. Kritik limitler belirlenir.  

9. İzleme yöntemleri için sistem belirlenir. 

10. Düzeltici faaliyetler düzenlenir. 

11. Doğrulama yapılır. 

12. Dokümantasyon ve kayıt tutma sistemi belirlenir.  


