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HACCP
TS 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý (HACCP) Yönetim Sistemi
(Hazard Analysis And Critical Control Points Management System)

Gýda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluþlarda güvenli ve saðlýklý gýda üretimi için tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarý ile
süreçleri tanýmlayan HACCP sistemi uluslararasý ticaretin ön koþulu olarak ülkelerde uygulamasý zorunlu yönetmelikler olarak
yayýnlanmýþ ve uygulanmaktadýr.

Gýda ürünleri, saðlýmýzý en kolay etkileyecek etmenlerin baþýnda gelmektedir. Dolayýsýyla gýda ürününün güvenliði, ürünü kull
mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamýyla yönetimin sorumluluðudur. O nedenle gýda güvenliðine mutlak ve deðiþmez b
kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir. Bir yönetici, iþletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarýna uygun üretim yapýlmas
ve üretip sattýðý her parti ürünün güvenli olmasýný istiyorsa Gýda Güvenliði Kontrol Sistemi'ni kurmalý, sürekliliðini saðlamalý ve
desteklemelidir.

HACCP Nedir?
HACCP; "Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý)" kavramýnýn kýsaltýlmýþ
halidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarýný analiz edebilme durumu göz önüne alýndýðýnda sürekli analiz sisteminin yalnýz baþýna ta
saðlamadýðýný bilmek gerekir. O halde tüm süreç aþamalarýný daha sistematik bir þekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metod
bulunmaktadýr. Ýþte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý (HACCP, Hazard Analysis And Critical Control Points) kavramý
bu ihtiyaca sistematik ve mantýksal bir yaklaþým getiren bir sistemdir.

HACCP, gýda güvenliðinin saðlanmasýna yönelik olarak uygulanan bir sistemdir. Gýda iþletmelerinde, saðlýklý gýda üretimi için
olan hijyen þartlarýnýn (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu þartlarýn
saðlanmasý, üretim ve servis aþamasýnda tüketici açýsýndan saðlýk riski oluþturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenler
ortadan kaldýrýlmasý temeline dayanan bir sistemdir.

HACCP'in Temel Prensipleri
Bu sistem temelde son üründeki kontrole baðlý gecikmeler veya dönüþümsüz olumsuzluklar sonucu, geliþtirilebilecek tehlikeleri
engelleyen koruyucu önlemleri baþtan belirlemeyi prensip edinmiþtir. HACCP sisteminde uluslar arasý uygulamalarda 7 temel
prensip belirlenmiþtir.

Bunlar;
1) Tehlike analizleri; endüstride hammaddeden &mdash; iþleme - üretim - daðýlým ve tüketime kadarki bütün basamaklarda, ürü
potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasý gerekmektedir. Olasý tehlikelerin önceden tahmin edilebilmesi, bunlarýn kontrolleri veya
önlenebilmesi bakýmýndan önemli göstergeler yaratacaktýr. .
2) CCP'lerin belirlenmesi; olasý tehlikeyi veya tehlikeleri en aza indirebilmek tamamen engellemek veya ortadan
kaldýrabilmek iþlevini hedefleyen kritik kontrol noktalarý (CCP-Critical Control Point) niteliðindeki odaklarý / iþlemleri / iþlem
basamaklarýný belirlemektir. Bu noktalar, üretimde bir iþleme basamaðý olabileceði gibi. Hammaddenin üretim, hasat, nakliye,
fabrika kabul, ön iþlem, ürünün formülasyonu, bileþenlerinin ilavesi, iþleme, depolama vb. herhangi bir evresinde olabilmektedir.
3) Kritik limitlerin belirlenmesi; her ürüne göre kontrol altýna alýnacak CCP basamaklarý için özgün kriterler ve hedef limitler
belirlenmelidir. .
4) Kontrol ve izleme; sistemi oluþtururken, kontrolde esas olabilecek her CCP için uygulanacak iþlem esaslarýna ait detaylar
kararlaþtýrýlmalýdýr ve listelenmelidir. Sistematik ölçümler, belirlemeler ve kontrol için önemli faktörler düzenli olarak dikkate alýn
göre hareket edilmelidir.
5) Düzenleyici eylem planý; CCP uygulamalarý rutin kontrol mekanizmasý içine alýnmalý ve buna yönelik düzenlemeler ve önlem
baþtan geliþtirilmelidir. .
6) Doðrulama; planlanan HACCP sisteminin etkin çalýþýp çalýþmadýðý, geliþtirilen sistemin tamamlayýcý testlerle doðrulanmasý
kanýtlanmasý koþuluyla kesinliðe kavuþturulmalýdýr. .
7) Dokümantasyon; geliþtirilen bütün iþlemler ve kayýtlar, uygulama ve prensipler doðrultusunda kanýtlandýktan sonra, yazýlý
dokümanlar haline getirilerek rutin uygulamaya alýnmalýdýr.

HACCP Faydalarý
Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini saðlar.
Çalýþanlarýn hijyen ve gýda güvenliði konusunda bilinçlenmesini saðlar.
Gýda mevzuatlýna ve kanunlara uyumluluðu saðlar.
Müþteri güvenini ve memnuniyetini saðlar.
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Avrupa Birliði içinde ve dýþýnda ticaret kolaylýðý saðlar.
Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanýmý ürün kayýplarýný engeller.
Ürün kalitesi geliþir.
Güvenlik konularýna genel bir yaklaþým saðlar.
Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduðunun kanýtýdýr.
Potansiyel tehlikeler baþlangýçta ortaya çýkarýlýr ve giderilebilir.
Gýda kökenli tehlikelerin ekonomik bir þekilde kontrolünü saðlar.
Proses kontrolü ile hatalý ürün üretme riskinin azaltýlmasýný saðlar.
Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satýþý riskini azaltýr.
Üretilmiþ olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçiþi saðlar.
Gýda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düþürülmesini saðlar.
Resmi denetimlerde karþýlaþýlan sorunlarýn en aza indirilmesi için yöntem tanýmlar.
Gýda israfýnýn (gýda bozulmalarý, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini saðlar.
Çalýþma ortamýnýn iyileþmesini saðlar.
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