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• Birmingham Üniversitesi İngiltere’nin iç kısımlarında
Birmingham'da bulunan Red Brick(Kırmızı Kiremit) tarzı bir
üniversitedir.

• Dünyanın en iyi yüz üniversitesi sıralamasında 66ıncı sıradadır.





• Birmingham Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Gıda Güvenliği, Hijyeni ve
Yönetimi Master Programı

• Gıda endüstrisinde çalışmakta
olan gıda hijyeninden sorumlu
olan personel

• Belediyelerin çevre sağlığı
birimi personeli veya Food
Standarts Agency gibi
otoritelerin çalışanları

• Gıda laboratuvarları çalışanları

• Gıda teknolojisi gibi lisans
bölümlerinden mezun ve gıda
endüstrisi yada yerel
yönetimde çalışmak isteyen
öğrenciler

• Gıda hijyeni yönetimi eğiticileri
ve danışmaları



Program İçeriği 

• Bu ders programı 

• Gıda güvenliği tehlikeleri 

• Mikrobiyal kontaminasyon ve 

• Halk sağlığı üzerine gıda kontaminasyonlarının etkisini 

• Avrupa Birliğinde kullanılan gıda kontrol yöntemlerini 

• Gıda güvenliği, 

• Gıda kontrol, 

• Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları,  

• Gıda zinciri güvenliği, 

• HACCP risk değerlendirme, 

• Kalite güvence, 

• Pestisit kontrolü gibi konuları

• detaylı bir şekilde kapsamaktadır. 



Eğitim İçeriği

• Gıda güvenliği sistemleri
• HACCP sistemi: 

 HACCP Sistemi 
 HACCP Sisteminin Prensipleri
 HACCP Sisteminin Uygulanması
 HACCP Sisteminin Uygulanmasının Avantajları ve Dezavantajları
 HACCP Tetkik ve Denetimleri
 Gıda Kalitesi Güvence Sistemleri
 HACCP Planı Uygulama Örnekleri 

• Et Tesisleri ve Kesimhanelerde Gıda Hijyen Yönetimi
• Öngereksinimlerin Detaylı İncelenmesi

 Gıdalarda Yabancı Maddelerin Belirlenmesi, Önlenmesi ve Kontrolü
 Gıdalarda Alerjen Kontrolü
 Zararlı Mücadelesi ve Temizlik Sistemleri
 Su Kontaminasyonu
 Gıdanın Kimyasal Kontaminasyonu



HACCP

• Gıda güvenliği: Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür

• HACCP

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan,

önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş,

gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren
ve kontrol eden sistemdir.

• Gıda güvenliği yönetiminin başarılı olabilmesi için temel ilke HACCP,
ön gereksinim programları ve güvenli proses dizaynının birlikte
yürütüldüğü bir sistem kurmak ve uygulanabilirlikleri doğrulamaktır.



HACCP Sisteminin Faydaları

• Son ürün güvenliğinin gelişmesi
• Mevzuata uygunluk sağlama
• Tüketici güveninde artma
• Şikayetlerde azalma
• Sistematik bir yaklaşımın katkıları
• Proseslerin daha iyi anlaşılması
• Kontrollerin sıkılaştırılmış olması
• Gerçek zamanlı izleme sistemi nedeniyle problemlerin kısa sürede

tespit edilmesi ve hemen düzeltici faaliyetlerde bulunmaya imkan
vermesi.

• Sadece gerekli bölgelere odaklanmaya imkan vermesi nedeniyle çok
maliyetli olmaması

• Kalite hatalarının neden olduğu maliyetlerde azalma
• Personellerin görevlerini daha iyi anlaması ve düzenli eğitimin

getirdiği faydalar



Başarısızlığın nedeni Olası çözüm

Yetersiz ön gereksinim uygulamaları HACCP sisteminin çalışmasına destek verecek temel bir ön

gereksinim programına sahip olmayı garanti altına almak

Yönetimin sorumluluğunu yeterince

yerine getirmemesi

Yönetim seviyesi projenin başında HACCP prosesini anlamalı ve

katkıda bulunacaklarının taahhüdünü vermelidir

Dış etkiler HACCP sistemi üretici firma tarafından kurulmalıdır. Gıda

işletmesinin sahibi veya çalışanlarının katkısı hiç olmadan sadece

yardımcı bir kuruluş veya kişi tarafından hazırlanan bir sistemin

başarılı olması olası değildir.

Kritik kontrol noktalarının ve kontrol

sistemlerinin yanlış belirlenmesi

Kritik kontrol noktaları bilimsel temelli olmalıdır, belirlenmiş

tehlikeler için uygun olmalıdır ve kaliteyi değil gıda güvenliğini

esas almalıdır. İzleme sistemleri ve düzeltici faaliyetler doğru

belirlenmelidir.

Sistemi kurarken çok karışık ve gereksiz

bir dil kullanmak anlamayı zorlaştırır.

Mesleki jargonlardan kaçınmak, basit bir dil kullanmak ve

personel eğitimi.

Bilgi eksikliği Tüm personelin gerekli eğitimlere tabi tutulmasını sağlamak

Üretim için gerekli tüm kontrol ve izlemelerin gerekli zamanlarda

yapılmasını sağlamak

Kaynak yetersizliği Ekipman, personel, zaman gibi kaynakların yeterince sağlanması

Kayıtların yetersizliği ve karmaşıklığı Gıda güvenliğini sağlamak için hangi kayıtları tutmanın ve bunları

saklamanın gerekli olduğunu belirlemek

Sistemi aktif tutmamak. Yönetici ofisinde

bekleyen bir dosya olarak görmek

HACCP bazıları her gün uygulanması gereken kontrol ve izleme

prosedürlerinden oluşan canlı bir sistemdir. Sürekli kontrol

edilmesi zorunludur.



• Tetkik: HACCP sisteminin uygulanmasında yer almayan
bağımsız kişilerce veya firma çalışanlarınca yapılan yürütülen
faaliyetler ile sonuçlarının planlanan düzenlemelere
uygunluğunun, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp
uygulanmadığının bağımsız olarak incelenmesidir. Yapılanla
planlananı karşılaştırır. Uygunsuzlukları rapor eder ya da neden
başarısız olunduğuna dair tavsiyede bulunur.

• Denetim: Ulusal düzeyde yönetmelikte belirtilen kriterlere
uygunluk işlemleri açısından, gıda kontrol hizmetlerinin
yürütülmesi ve/veya doğrulanması için yapılan işlemlerdir.
Resmi otoritelerce yapılır. Resmi otoriteler bir gıda tesisini
yasal uygunluğuna göre (852/2004 sayılı tüzük) dikkatli bir
şekilde inceleme ve gözleme tabi tutar.



HACCP Sistemi Uygulama Aşamaları

• HACCP Ekibinin Oluşturulması

• Ürünlerin Tanımlanması

• Ürünlerin Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi

• Akış Şemalarının Hazırlanması

• Akış Şemalarının Yerinde Doğrulanması

• Yukarıdaki 5 Madde HACCP Sistemi Kurulmasındaki Ön 
İşlemlerdir. 



• Tehlike Analizi Yapılması 

• Kritik Kontrol Noktalarını Belirlemek

• Her Kritik Kontrol Noktası İçin Kritik Limitleri Belirlemek

• Her Kritik Kontrol Noktası İçin İzleme Sistemini Oluşturmak

• Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması

• Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması

• Dokümantasyon ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması



HACCP Sisteminin Uygulanması

• Ön Gereksinim Programları

• Güvenli ve sağlıklı bir ürün üretmek için gerekli temel koşullar
ve faaliyetlerin tümüdür

• Gıda hijyeni, gıda işletmeleri tarafından ön gereksinim
programlarının ve HACCP prensiplerine bağlı prosedürlerin
uygulanmasının sonucu sağlanmaktadır.

• Ön gereksinim programları, kuruluşa HACCP’i etkin şekilde
uygulama olanağı sağlar ve HACCP prosedürleri
oluşturulmadan önce gerçekleştirilmelidir.



Ön Gereksinim Programlarının Başlıcaları

• Bina dizaynı ve çevre koşulları
• Altyapı sistemi ve ekipman gereksinimleri,
• Hammadde gereksinimleri,
• Sanitasyon ve bakım
• Çiğ materyal kontrolleri
• Gıdanın güvenle işlem görmesi (paketleme ve nakliye dahil),
• Soğuk zincirin korunması,
• Personel hijyeni ve eğitimi
• Personelin sağlık durumu
• Gıda atıklarının işlem görmesi,
• Zararlı kontrol sistemleri
• Çöp ve drenaj kontrolü
• Su kalitesi,
• İzleme ve geri çağırma prosedürleri
• Pest kontrol prosedürleri,
• Operasyonel kontrol



İngiltere’de HACCP ve Gıda Denetimleri

• Birmingham Şehir Meclisi Çevre Sağlığı Birimi ziyaret edilmiştir.



İngiltere’de HACCP ve Gıda 
Denetimleri
Birmingham Şehir Meclisi 
Çevre Sağlığı Birimi

• Gıda güvenliği ve hijyen

• Pestisit kontrol

• Hayvan refahı

• Gürültü kirliliği

• Çevre sağlığının diğer 
alanlarında faaliyet 
göstermektedir.









İngiltere’de HACCP ve Gıda 
Denetimleri
• FOOD STANDARTS AGENCY

• Gıda Standartları Ajansı tüm Birleşik Krallık’ta gıda güvenliği ve
hijyeninden sorumlu bağımsız bir hükümet departmanıdır.

• Gıda güvenliği mevzuatının uygulamasından yerel otoritelerle
birlikte sorumludur ve aynı zamanda gıda güvenliği
araştırmalarını sürdürmektedir.



FSA Sorumlulukları

Gıda Güvenliği ve Hijyen FSA Birleşik Krallık

Etiketleme (Güvenlik, Alerjen) FSA Birleşik Krallık

Gıda Kanunu Uygulamaları FSA Birleşik Krallık ve Yerel Otoriteler



İngiltere’de HACCP

• İngiltere’de ve Avrupa Birliği’nde 1995 Gıda Güvenliği (genel
gıda hijyeni) düzenlemeleri vasıtasıyla uygulanmaya konan
93/43 sayılı Gıda Çalışanları Hijyeni üzerine direktif tarafından
çeşitli HACCP prensipleri gerekli görülmüştür.

• 1 Ocak 2006 tarihinde gıda çalışanlarının hijyeni üzerine
Avrupa Birliği 852/2004 sayılı tüzük yasalaştığı zaman çoğu
gıda işletmesi için HACCP prensiplerini esas alan bir gıda
güvenliği yönetim sisteminin uygulanması zorunlu hale
gelmiştir.

Haccp Tarih Çizelgesi

1960lar 1970ler 1980ler 1990lar 2000ler

HACCP sistemi

1950lerin

sonları

1960ların

başlarında

geliştirilmiştir.

1971de halka

sunuldu.

NACMF ve ICMSF

HACCP

kullanımını

tavsiye etmiştir.

1993/1997

Kodeks HACCP

prensipleri kabul

edildi.

Kodeksin 2003’de

güncellenmesi ile

gıda mevzuatında

HACCP varlığı

artırıldı.



HACCP Sisteminin Mevzuattaki Yeri
(EC) No 852/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
Madde 5 Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları
1. Gıda işi yapan işletmeciler, HACCP ilkelerine dayanan prosedür veya prosedürleri
uygulamaya koyacak ve bu uygulamaları sürdüreceklerdir.
2. 1. paragrafta atıfta bulunulan HACCP ilkeleri aşağıdakileri içerir:
• (a) Önlenmesi, elemine edilmesi veya kabul edilebilir düzeylere düşürülmesi gereken

tehlikelerin teşhisi;
• (b) Bir tehlikenin önlenmesi veya elemine edilmesi veya kabul edilebilir düzeylere

düşürülmesi için kontrolün temelini oluşturan adım veya adımlarda kritik kontrol
noktalarının belirlenmesi;

• (c) Kritik kontrol noktalarında, tanımlanan tehlikenin önlenmesi, elemine edilmesi veya
azaltılması için kabul edilebilirliği kabul edilemezlikten ayıran kritik limitlerin oluşturulması;

• (d) Kritik kontrol noktalarında etkin izleme prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması;
• (e) İzleme, kritik kontrol noktasının kontrol altında olmadığını gösterdiği zaman düzeltici

faaliyetlerin oluşturulması;
• (f) Alt paragraflar (a), (b), (c), (d) ve (e)’de belirtilen tedbirlerin etkin bir şekilde çalıştığının

doğrulanması için, düzenli olarak yürütülecek prosedürlerin oluşturulması; ve
• (g) Alt paragraflar (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)’de tedbirlerin etkin uygulamasının gösterimi için

gıda işyerinin doğası ve büyüklüğüne uygun belge ve kayıtların oluşturulması.
• Ürün, yöntem veya herhangi bir adımda herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman, gıda işi

yapan işletmeciler prosedürü gözden geçirecekler ve üzerinde gerekli değişiklikleri
yapacaklardır.



HACCP Sisteminin Mevzuattaki Yeri

3. 1inci paragraf sadece, birincil üretimden sonra gıda üretimi, işlenmesi
ve dağıtımı aşamalarından birini yürüten gıda işi yapan işletmeciler için
geçerlidir.
4. Gıda işi yapan işletmeciler:
• (a) 1inci paragraf’a uyumlarının kanıtını, yetkili makamın gıda tesisinin

doğası ve büyüklüğüne göre istediği biçimde yetkili makama
sağlayacaklardır;

• (b) Bu Madde uyarınca geliştirilen prosedürleri tanımlayan bütün
belgelerin her zaman güncelleştirilmiş olduğunu garanti edeceklerdir;

• (c) Diğer belgeleri uygun bir süre saklayacaklardır.
5. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler, Madde
14(2)’de atıfta bulunulan prosedüre göre belirlenebilir. Bu tür
düzenlemeler, bu Maddenin belirli gıda işi yapan işletmeciler tarafından
uygulanmasını, özellikle HACCP prensiplerinin 1. Paragrafa uyum amacıyla
uygulanmasına ilişkin rehberlerde belirlenen prosedürlerin kullanımını
sağlayarak kolaylaştırabilir. Bu tür düzenlemeler, gıda işi yapan
işletmecilerin paragraf 4(c)’ye göre tutacakları belge ve kayıtların
dönemlerini de belirleyebilirler.



HACCP Sisteminin Mevzuattaki Yeri
Giriş

• (11) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP)
kuralları henüz birincil üretime uygulanabilir değildir. Ancak,
iyi uygulamalara dönük yönlendirmeler, çiftlik düzeyindeki
uygun hijyen uygulamalarının kullanımını teşvik etmelidir.
Gerekli hallerde, birincil üretim için hijyen kuralları bu
rehberlere ilave edilmelidir. Birincil üretim ve ilgili işlemlere
uygulanabilir hijyen gerekliliklerinin diğer işlemler için söz
konusu olanlardan farklılaştırılması uygundur.

• (12) Gıda güvenliği birkaç faktörün bir sonucudur; mevzuat
minimum hijyen gerekliliklerini belirlemeli; gıda işi yapan
işletmecilerin uyumunu kontrol için resmi kontrollerin
yürütülmesi ve gıda işi yapan işletmeciler, HACCP ilkelerine
dayanan gıda güvenliği programları ve prosedürleri tespit
etmeli ve uygulamalıdır.



• (13) HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin başarılı bir şekilde
uygulanabilmesi, gıda işyeri çalışanlarının tam bir işbirliğini ve
katkısını gerektirir. Bu yüzden, çalışanlar eğitime tabi tutulmalıdır.
HACCP sistemi, daha yüksek gıda güvenliği standardına
ulaşılabilmesi için gıda işi yapan işletmecilere yardım etmek için bir
araçtır. HACCP sistemi kendi-düzenleyen bir metot olarak
görülmemeli ve resmi kontrollerin yerine geçmemelidir.

• (15) HACCP gereklilikleri Codex Alimentarius’ta bulunan prensipleri
de dikkate almalıdır. Bu gereklilikler küçük işletmeler de dahil
olmak üzere her koşulda yeterli esneklik sağlamalıdır, şunu da
belirtmek gerekir ki belirli gıda işletmelerinde, kritik kontrol
noktaları belirlemek mümkün değildir ve bazı durumlarda iyi hijyen
uygulamaları kritik noktaların takibinin yerini alabilir. Benzer
şekilde, kritik limitlerin belirlenmesi şartı, her bir vakada sayısal bir
limiti sabitlemek gerektiği anlamına gelmemektedir. Bunun yanı sıra,
belgelerin tutulması şartı çok küçük işletmeler için gereksiz aşırı yükü
önlemek amacıyla esnek olmalıdır.”



HACCP Sisteminin Mevzuattaki Yeri

• Küçük işletmelere tanınan esneklik uygulamasının daha iyi
anlaşılabilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından 16 Kasım 2005
tarihli ‘Belirli Gıda İşletmelerinde HACCP Prensiplerinin
Uygulanması ve HACCP Prensiplerine Dayanan Prosedürlerin
Uygulanması Üzerine Rehber’ yayınlanmıştır.

• Bu rehbere göre tam kapsamlı bir HACCP sistemi özellikle hazırlık,
üretim veya işleme faaliyeti gösteren gıda işletmecileri için uygundur.

• Bakkallar, manavlar gibi hazırlık, üretim veya işleme faaliyeti
göstermeyen gıda işletmelerinde tüm tehlikelerin ön gereksinim
programları ile kontrol edilebildiği kabul edilebilir.

• Bununla birlikte bir işyerinde dilimleme işlemi gibi basit de olsa bir
hazırlık işlemi yürütülüyorsa ön gereksinim programları soğuk
zincirin sağlanması, sıcaklık kontrolü, kayıt tutma gibi bazı gıda hijyen
gerekliliklerini de kapsar.

• Bazı durumlarda bu gereksinimler yeterli değildir. İyi hijyen
uygulamaları rehberlerinin desteğine ihtiyaç duyulur.



HACCP Sisteminin Mevzuattaki Yeri

• 852/2004 sayılı Tüzük’te ‘İyi uygulama rehberleri, gıda işi
yapan işletmecilere gıda zincirinin bütün aşamalarında gıda
hijyeni kuralları ve HACCP ilkelerine uyum için yardımcı olan
değerli bir araçtır’ olarak tanımlanmıştır.

• İyi hijyen uygulama rehberleri işletmelere sektörlerin genelde
karşı karşıya kaldığı yaygın belirli tehlikeler için spesifik ve
uygun kontrol önlemleri sunar.

• Toplu tüketim işletmeleri, marketler, gıda perakendecileri,
fırınlar, toptancı ve distribütörler, kasaplar, un değirmenleri ve
satış ve dağıtım işletmeleri için iyi hijyen uygulamaları
rehberleri bulunmaktadır.



Daha Güvenli Gıda 
Daha İyi İş

• Daha Güvenli Gıda Daha İyi İş Gıda
Standartları Ajansı (FSA) tarafından
restoran, kafe ve paket servis yapan
gıda işletmeleri gibi küçük ölçekli
hazır yemek işletmeleri için
geliştirilmişHACCP’in basitleştirilmiş
bir versiyonudur.

• Sistem tam anlamıyla HACCP demek
olmamakla birlikte HACCP
prensiplerini esas alır

• Gıda Standartları Ajansı tarafından,
pratik ve kullanımı kolay olması için
işletmelerle birlikte çalışılarak
oluşturulmuştur.



• Toplu tüketim işletmelerinde çapraz
kontaminasyon, temizlik, soğutma ve
pişirmeye odaklanan bir modeldir.

• 2006 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren
yeni Tüzükler, işletmecilere sattıkları
gıdaların yemek için güvenli olmasını
sağlamak için ne yaptıklarını
göstermeleri ve bunu yazılı olarak
bulundurmaları gerektiğini
söylemektedir. Bu paket işletmecilere
bunu yapmalarında yardımcı olur.

• Paket incelemesi ve doldurması gereken
sayfalardan oluşmaktadır.

• Aynı zamanda, her gün doldurulması ve
bir değişiklik olduğunda veya bir sorunla
karşılaşıldığında kaydedilmesi gereken
bir günlüğü de kapsamaktadır.



Türkiye’de HACCP

• 5996 sayılı kanunda ve Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde gıda
işletmecisi Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP
ilkelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları ile
birlikte uygulanmasından gıda işletmecisi sorumlu tutulmuştur.

• Bakanlığımız HACCP sisteminin uygun şekilde yürütüldüğüne
dair gerekli denetim çalışmalarını sürdürmekte ve iyi hijyen
uygulama rehberlerinin yayınlanması ve uygulanması için
gerekli çalışmaları yürütmektedir.



Et Tesisleri ve Kesimhanelerde Gıda Hijyen 
Yönetimi



Gıdalarda Yabancı Maddelerin Belirlenmesi, 
Önlenmesi ve Kontrolü

Kontrol Faktörleri:

Kalite Yönetim Sistemleri

HACCP

Eğitim

Fabrikanın dizaynı

Haşere, kemirgen ve kuşların kontrol ve önlemleri

Çiğ materyal kabul aşaması

Paketleme malzemeleri

Personel faktörleri

Dağıtım



Gıdalarda Yabancı Maddelerin Önlenmesi ve Kontrolü

• Metal dedektör

• X-ray sistemleri

• Optik sistemler

• Mikrodalga

• Hava ayırma sistemleri

• Likit ayırma sistemleri

• Elek ve filitrasyon

• Manyetik sistemler

• Manual kontrol



Gıdalarda Alerjen Kontrolü
• Avrupa Birliği tarafından listelenen alerjenler;

• Fındık,  

• Kabuklu yemişler (Fındık, fıstık ve ceviz), yerfıstığı,

• Süt ve ürünleri (laktoz içeren)

• Yumurta, 

• Kabuklu deniz ürünleri, 

• Yumuşakçalar, 

• Soya, 

• Gluten içeren tahıllar, 

• Kereviz, 

• Acı bakla, 

• Hardal, 

• Susam ve bunların türevleri 

• Sülfitler ve sülfür dioksit



Gıdalarda Alerjen Kontrolü

• Alerjen kontaminasyonunu önleme yolları

• Alerjen maddelerin tanımlanması

• Alerjen içerikli etiketlenmesi

• Depolarda ve üretim hattında alerjen içerikli gıdaların alerjen 
olmayan gıdalardan ayrılması

• Depolama konteynırları, kürekler gibi tüm araç gerecin alerjen 
içerikli gıdalar için ayrı kullanılması

• Mamul maddelerde etiket üzerinde alerjen uyarılarının uygun 
şekilde yapılması



Zararlı Mücadelesi ve Temizlik Sistemleri

• Haşerelerin biyolojisi

• Haşere kontrol nedenleri

• Haşere kontrol sözleşmesinin denetimi

• Hamam böcekleri 

• Sinek

• Kemirgenler

• Kuşları önlemek için çatı teknikleri

• Haşere kontrolü

• Temizlik sistemleri







Su Kontaminasyonu
• Kirlenmeyi önlemek

için ilk adım kaynağı
bulaşmalardan
korumaktır.



Gıdanın Kimyasal Kontaminasyonu

• Gıdalarda mikoloji

• Seconder metabolitler-Mikotoksinler

• Gıdanın kimyasal kontaminasyonu

• Gıdalarda akrilamid oluşumu

• Et ve et ürünlerinin kimyasal güvenliği



• KATILDIĞIM SEMİNERLER:

• Tavuk ithalatında Salmonella salgını

• Laboratuvarlarda kimyasal madde  güvenliği ve risk 
değerlendirmesi



Ders Dışı Faaliyetler ve Gözlemler









Gözlemler , Katkı ve Sonuç

• HACCP ve gıda güvenliği ayrılmaz bir bütündür.

• Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm personelinin eğitim
almasının faydaları gözlemlenmiştir ve personel eğitimin
sağlanması elzem olduğu anlaşılmıştır.

• İşletmelerin HACCP sistemine göre faaliyet göstermesinin
olumlu katkıları gözlenmiştir.

• Küçük veya büyük ölçekli tüm gıda işletmelerinin HACCP
temeline göre faaliyet göstermesi gerektiği anlaşılmıştır.



•TEŞEKKÜRLER


