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    HACCP 

 Yiyecek-içecek üretim ve servisi 

sırasında hangi noktalarda ne tür 

tehlikeler oluşabileceği, bu tehlikelerin 

nasıl giderileceği ve kontrol işlemlerinin 

nasıl yapılacağının sistemli hale 

getirilmiş şeklidir. 

 



 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) maliyeti 

aşağı çekerken kaliteyi yükseltmeye 

çalışan bir yönetim sistemidir. 

 

HACCP ise yiyecek-içecek üretim ve 

servisinin sanitasyon güvenliğini 

sağlamayı hedefleyen bir yönetim 

yaklaşımdır. 

 



 

 SİSTEM, TEPKİSEL DEĞİL 

ÖNLEMSELDİR. BU NEDENLE DAHA 

GÜVENLİ VE UCUZDUR. 

 

 HACCP, TOPLAM KALİTE 

YÖNETİMİNİN BİR PARÇASI 

OLARAK KULLANILABİLİR. 

 



HACCP  

aslında  

yaşamınızın her alanında 

kullanabileceğiniz bir yönetim 

sistemidir ! 

 



SİSTEMİN BAŞARISI ŞUNLARA BAĞLIDIR: 

 YÖNETİMİN ÖNDERLİĞİ VE KARARLILIĞI 

 HACCP PROGRAMININ 

DÜZENLENMESİNDE UZMANDAN 

YARARLANMA 

 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE KONTROLÜ 

 ETKİN BİR DOĞRULAMA SİSTEMİNİN 

KURULMASI 

 HACCP EKİBİNİN OLUŞTURULMASI 



HACCP, YEDİ ADIMDAN OLUŞAN 
DEVAMLI BİR SÜREÇTİR 

 1.Potansiyel Tehlikelerin ve Durumların Saptanması 

 2.Kritik Kontrol Noktalarının Saptanması 

 3.Kritik Kontrol Noktalarını Karşılayan Kritik Sınırların 

Belirlenmesi 

 4.CCP’leri İzleme Sistemlerinin Kurulması 

 5. Düzeltme İşlerinin Yapılması 

 6. Kayıt Tutma İşlerinin Yapılması 

 7. Belirli Aralıklarla Yapılan İşlemlerin ve Tutulan Kayıtların 

Gözden geçirilmesi  



 1. Tehlike Analizi ve Ayrıntılı Akım şemalarının Oluşturulması: 

 2. Karar Ağacı Kullanılarak “Kritik Kontrol Noktalarının 

(CCP)” belirlenmesi 

 3. Her CCP noktasındaki Hedef Düzey Ve Toleransların 

belirlenmesi 

 4. CCP’leri kontrol altında tutacak uygun izleme 

Yöntemlerinin oluşturulması 

 5. CCP’lerin izlenmesi sırasında bulunan uygunsuzluklara ve 

sapmalara karsı uygulanacak Düzeltici Faaliyetlerin belirlenmesi 

 6. HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak Doğrulama 

Prosedürlerinin belirlenmesi 

 7. Bu prensip ve uygulamalara yönelik Dokümantasyon 

Yapısının oluşturulması 





HACCP ÇALIŞMA PLANI (HACCP 

ÇALIŞMASINDAKİ AŞAMALAR ) 

 1. Çalışmanın hangi ürün veya ürün 

grubuna ait olduğunun belirlenmesi. 

 2. HACCP ekibinin seçilmesi. 

 3. Ürünün tanımlanması. 

 4. Ürünün kullanım alanının 

belirlenmesi. 



5. Akış diyagramının oluşturulması. (1. Prensip) 

6. Akış şemasının işletmede kontrol edilmesi. 

7. Her bir proses aşamasındaki tehlikelerin ve bu tehlikeleri 

kontrol edecek ölçümlerin listelenmesi. (1. Prensip) 

8. Karar ağacını her proses aşamasına uygulayarak CCP’lerin 

belirlenmesi. (2.Prensip) 

9. Her CCP için hedef düzey ve toleransların belirlenmesi. 

(3.Prensip) 

10. Her CCP için izleme yönteminin belirlenmesi. (4.prensip) 

11. Düzeltici faaliyetlerin olusturulması. (5.prensip) 

12. Kayıt tutma ve dokümantasyon sisteminin olusturulması. 

(7.prensip) 

13. Dogrulama prosedürlerinin olusturulması. (6.Prensip) 

14. HACCP Planının gözden geçirilmesi. 



ADIM 1 – POTANSİYEL TEHLİKELİ BESİNLERİN VE 

DURUMLARIN SAPTANMASI 

 HACCP sisteminin birinci adımında işletmede 

kullanılan yemeklerin tariflerindeki potansiyel 

tehlikeli besinler belirlenir. 

Örneğin: Terbiyeli Köfte 

Pirinç, Kuru soğan, Maydanoz, Kıyma, Tuz, 

Baharat; Un, Su, Yumurta sarısı, Limon suyu 

Tarifte kullanılan tehlikeli besinler: 

Kıyma, Yumurta sarısı, Pirinç(pişmiş), Un 

(pişmiş)  



 Besin güvenliği ile ilgili patojen 
mikroorganizmaların besinlere 
kontaminasyonu: mikroorganizmaların 
besinlerde üremesi, canlı kalması ve 
besinlerde toksinlerin bulunmasıdır.  

 Bilindiği gibi şartlar uygun olduğunda, 
bakteriler en kolay potansiyel tehlikeli 
besinlerde üremektedir.  

 Potansiyel tehlikeli besinleri, patojen 
mikroorganizmaların çoğalmasını 
destekleyen besinler olarak tanımlamak 
mümkündür. 



POTANSİYEL TEHLİKELİ BESİNLER 

 Çiğ tavuk, et, balık ve diğer deniz ürünleri - çiğ/pişmiş 

 Yumurta – kabuklu çiğ, kabuğu çatlamış veya 
kırılmış, haşlanmış kabuğu soyulmuş 

 Süt – çiğ/pişmiş 

 Peynir – olgunlaşmamış ve yumuşak 

 Kuru baklagiller – pişmiş 

 Hamur işleri – Et, peynir ve krema kullanılmış 

 Patates – pişmiş 

 Makarna – pişmiş 

 Pirinç – pişmiş 

 Soslar 

 



ADIM 2 - KRİTİK KONTROL NOKTALARININ 

SAPTANMASI 

 

 Kontrol Noktası (CP): Bakterilerin 

üremelerinin kontrol altına alındığı bir 

nokta veya işlemdir. Kontrol noktasında 

tehlike ortadan kalkmaz ancak denetim 

altına alınır. 

 



 Gıda güvenlik sistemiminin en önemli parçası olan 

Kritik Kontrol Noktaları (KKN)- Critical Control 

Point(CCP)’nın nerede ve ne şekilde 

belirleneceğine karar verme süreci çok yoğun 

çoğu zaman da zaman alıcı olmaktadır.  

 

 KKN’nın belirlenmesinden sonra da KKN’nın 

Krititik Limitleri’nin takibi ve Kritik Değerler’de 

oluşan sapmaların tespiti için etkin bir akışa ve 

algoritmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 



 Algoritmada yer alan ilgili sorular,içerikleri ve kodları aşağıdaki gibidir: 

 S1:CCP NE İÇİN BELİRLENECEK? 

 S2:.HAMMADDE İLE İLGİLİ BİR TEHLİKE VAR MIDIR? 

 S3:İŞLEM SONUNDA HAMMADDE İLE İLGİLİ TEHLİKE GİDERİLİYOR MU? 

 S4:KONTROL EDİLEMEYEN ÇAPRAZ KONTAMNASYON RİSKİ VAR 

MIDIR? 

 S5: BU BASAMAKTA TEHLİKE VAR MI DIR? 

 S6: GIDA EMNİYETİ İÇİN BU TEHLİKEYİ ÖNLEYİCİ /KONTROL FAALYETİ 

GEREKYOR MU? 

 S7: BELİRLENEN TEHLİKE İÇİN KONTROL EDİCİ TEDBİR VAR MIDIR? 

 S8: BU BASAMAKTA BELİRLENEN TEHLİKEYİ YOK ETMEK, ÖNLEMEK 

VEYA KABUL EDLEBİLİR BR DÜZEYE AZALTMAK İÇİN ÖZEL OLARAK MI 

TASARLANMIŞ? 

 S9: BU TEHLİKE İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DÜZEYİN ÜZERİNDE  BULAŞMA 

VAR MIDIR VEYA 

 BULASMA / GELİŞME KABUL EDŞLEMEYECEK BR DÜZEYE ULAŞIR MI? 

 S10: BİR SONRAKİ BASAMAKTA TEHLKENİN YOK EDİLMESİ VEYA 

KABUL EDİLEBİLİR BİR DÜZEYE AZALTILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 



 

 CCP: Pişirme veya ısıtma işlemiyle 

bakterilerin imha edildiği, uygun şekilde 

yapılan soğutma yada sıcak saklama 

gibi işlemlerle bakterilerin üremelerinin 

önlenebildiği veya yavaşlatıldığı 

işlemlerdir. 

 



CCP’LERİN SAPTANMASI 

 CCP lerin saptanması için yiyecek akışının 

belirlenmesi gerekir. Her işlemenin kendine özgü bir 

yiyecek akışı vardır.  

Örn: Tehlikeli besinlere ait kritik kontrol noktaları: 

Teslim alma – süre ve sıcaklık (CP) 

Depolama – süre, sıcaklık ve çapraz bulaşma (CP) 

Hazırlama – süre, sıcaklık ve çapraz bulaşma (CP) 

Pişirme – süre ve sıcaklık (CCP) 

Sıcak bekletmede – süre ve sıcaklık (CCP) 

Servis – süre, sıcaklık, el temizliği (CCP) 

 



YİYECEK AKIŞ ŞEMASI 

SATINALMA 

TESLİM ALMA 

DEPOLAMA 

HAZIRLAMA SOĞUK SERVİS 

PİŞİRME SICAK SERVİS 

SOĞUTMA SOĞUK SERVİS 

ISITMA 

SICAK TUTMA 

SICAK SERVİS 



CCP    ÖRNEKLER 

 

 Pişirme, ısıtma işlemleri 

 Bekletme işlemleri (en çok ihmal edilen CCP) 

 Soğutma, soğuk depolama, yiyeceklerin soğuk 

ünitelerde teşhir edilmesi 

 Yiyecekleri teslim alma, çözdürme 

 Belirli sanitasyon işleri 

 Çapraz-bulaşmanın önlenmesi 

 Çalışanlar ve çevre hijyeninin sağlanması 

 





ADIM 3 – KRİTİK KONTROL NOKTALARINI 

KARŞILAYAN KRİTİK SINIRLARIN BELİRLENMESİ 

CCP’ler belirlendikten sonra, olası 

potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak 

veya kabul edilebilir sınırlar içine 

çekmek için kritik sınırlar veya işlemler 

belirlenir.  



Her CCP için belirlenen kritik sınırların 

spesifik olması gerekir.  

Patojen bakterilerin besinlere bulaşması 

ve üremesi potansiyel tehlike olduğuna 

göre, bunu önleyecek tedbirlerin 

alınması gerekir.  

 



 Bakterilerin üremesi için dört etmenin gerekli 

olduğu bilinmektedir: 

1. Yeterli süre 

2. Yeterli sıcaklık 

3. Yeterli asidite  

4. Yeterli nem 

5. Yiyecek 

 

Bu etmenler kontrol altında tutulduğunda bakterilerin 

üremesi önlenebilir. 

 

 

 



CCP VEYA CP: TESLİM ALMA 

 Çabuk bozulabilir yiyeceklerin 4.5 C° veya 

altındaki sıcaklıklarda teslim alınması 

 Dondurulmuş yiyeceklerin  - 18C° veya 

altındaki sıcaklıkta teslim alınması 

 Güvenilir tedarikçilerden satın alma 

 Ehil kişinin teslim alması 

 



CCP: PİŞİRME, ISITMA, SICAK TUTMA 

 Kümes hayvanları iç sıcaklık en az 75 C° olacak 
şekilde pişir 

 Domuz eti iç sıcaklık en az 70 C° olacak şekilde  pişir 

 Rosto iç sıcaklık en az 65 C° olacak şekilde pişirmeli 

 Hamburger iç sıcaklık en az 70 C° olacak şekilde 
pişirmeli 

 Balık iç sıcaklık en az 65 C° olacak şekilde pişirmeli 

 Tüm yiyecekler iç sıcaklık en az az 75 C° olacak 
şekilde en fazla 2 saat içinde ısıtılmalı 

 Tüm sıcak yiyecekler iç sıcaklık en az 60 C° veya 
üzerinde sıcaklıkta bekletilmeli 

 Hazırlanmış yiyecekler oda sıcaklığında 2 saatten 
uzun süre kalmışsa imha edilmeli 

 



CCP: SOĞUTMA VE SOĞUK DEPOLAMA 

 Tüm yiyecekler: 

  60 C° den 20 C° ye en fazla 2 saat,  

 20 C°  den 4.5 C° ye ise 4 saat içinde 

soğutulmalı 



CP: YİYECEKLERLE TEMAS 

 Sebzeler temiz soğuk suyla yıkanmalı, pişmeyecekse 
sanitize edilmeli 

 Pişmiş yiyeceklere çıplak elle temas edilmemeli, 
disposable eldiven veya gereçler kullanılmalı 

 Disposable eldiven temiz ele giyilmeli 

 Uygun bulaşık yıkama yöntemleri kullanılmalı 

 Uygun el yıkama teknikleri kullanılmalı 

 Ellerdeki kesik ve yaralar kapatılmalı 

 Hasta iken işbaşı yapılmamalı 

 Yiyeceklerin oda sıcaklığında uzun süre 
bekletilmemesi için yiyeceklerin tümü aynı anda değil  
küçük parçalar halinde işlenmeli ve hazırlanmalı 



ADIM 4 – CCP’ LERİ İZLEME SİSTEMLERİNİN 

KURULMASI 

 İzleme: CCP nin kontrol altında olup 

olmadığının belirlenmesi için noktaları izleme  

ölçümlerinin (sıcaklık ve süre gibi) ve 

gözlemlerinin (sanitasyon vb.) programlanmış  

bir düzenidir.  

 İzleme işlerinden sorumlu kişi veya kişilerin 

mutlaka belirlenmesi ve bu kişilerin gerekli 

kayıtları tutması gerekir.  



İZLEME İŞİNİN ÜÇ TEMEL AMACI 

1. Belirlenen kriterlerden bir sapma meydana 

gelebileceği görülürse, sapma meydana 

gelmeden gerekli tedbirlerin alınması. 

2. Kritik sınırların karşıladığı bir CCP de 

sapma olmuşsa, bu sapmanın hangi 

aşamada meydana geldiğinin saptanması. 

3. İzleme işinde tutulan dokümanların HACCP 

sisteminin doğrulanmasında kullanılması 



TUTULMASI GEREKEN KAYITLAR 

 Sanitize edici solüsyonun takip çizelgesi 

 Donanımların sıcaklık çizelgesi 

 Yiyeceklerin satın alınmasından servisine 
kadar geçen her aşamadaki sıcaklık çizelgesi 

 Sanitasyon gözlem çizelgesi 

 

NOT: İşletmenin yapısı ve yiyecek akış 
şemasına göre bu çizelgeler artırılabilir. 
Çizelgeleri dolduran kişilerin ad ve imzaları 
belirtilmelidir. 



ADIM 5 – DÜZELTME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI 

 Düzeltme işlemleri CCP’lerin kontrol altında olduğunu 

gösterir. Bu işlemlerin sorumluluğu HACCP sistemini 

ve işleyişini bilen kişi/kişilere verilir ve yapılan 

işlemler HACCP planında yazılı olarak gösterilir. 

 Bir CCP kontrol dışına çıktığında (kritik sınırlar 

aşıldığında) düzeltici işlemlerin yapılması gerekir. Bu 

işlemler sayesinde: 

 Sorunun nedeni düzeltilmeye çalışılır. 

 Hatalı üretilen yiyeceğin imha edilip edilmeyeceğine 

karar verilir. 

 Düzeltme işlemine ait kayıtlar tutulur. 



ADIM 6- KAYIT TUTMA İŞLERİNİN YAPILMASI 

 Kayıt tutma işlemi sadece HACCP 

sisteminin işleyişinin takip edilmesini 

değil aynı zamanda besin güvenliği için 

yapılan işlemlerin yönetici tarafından 

kontrol edilmesini de sağlar.  



Kayıtlarda genellikle şu bilgiler vardır: 

 

 HACCP ekibinde yer alan kişilerin listesi 

 Yiyecek şartnameleri 

 Sıcaklık/süre izleme çizelgeleri 

 Yiyecek akış çizelgesi 

 Akış çizelgesinde yer alan tehlikeler 

 Düzeltme işlemleri 

 HACCP sistemini doğulama süreçleri vb. 

 



ADIM 7 – BELİRLİ ARALIKLARLA YAPILAN 

İŞLEMLERİN ETKİNLİĞİNİN VE TUTULAN 

KAYITLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

 Doğrulama işlemi ile bu adıma kadar yapılan bütün 

işlemler gözden geçirilir. Gerekli durumlarda rasgele 

yöntemle yiyecek örnekleri alınarak mikrobiyolojik 

analizler yapılabilir. Sistemde değişiklikler yapılabilir. 

Kayıt için açık ve net formalar oluşturulmalıdır. 

Yöneticiler kayıtları gözden geçirmelidirler. Yoksa 

kayıt tutma işi aksar.  



TEŞEKKÜRLER 


