
 1 

EK-1 
 Birincil Üretim ve Ilgili Isletmeler için Genel Hijyen Kurallari 
 I. Hijyen kurallari  
 Birincil üretimden sorumlu üretici;  
 a) Birincil ürünlerin sonradan herhangi bir islemeye tabi tutulacagini göz önünde bulundurarak, birincil ürünlerin 
mümkün oldugu kadar bulasmaya karsi korunmasini saglamak ile yükümlüdür. 
 b) Birincil ürünler ve ilgili isletmelerde tehlike kontrolüne iliskin, asagidaki kapsam çerçevesinde ilgili mevzuatinda 
belirtilen hükümlere uymak; 
 1) Hava, su, toprak, yem, gübre, veteriner ilaçlari, bitki koruma ürünleri ve biyositler, depolama, isleme ve atiklardan 
kaynaklanan bulasmanin kontrolüne iliskin tedbirler, 
 2) Zoonozlarin ve zoonotik bulasma kaynaklarinin izlenmesi ve kontrolüne dair programlar dahil, halk sagligina 
etkisi olan, hayvan sagligi ve refahi ile bitki sagligina iliskin tedbirler, 
 ile yükümlüdür.  
 c) Hayvan yetistiren, avlayan veya hayvansal kökenli birincil ürünleri üreten üretici; 
 1) Birincil üretim ile ilgili isletmeler ve baglantili bütün tesislerin temiz tutulmasi ve gerekli hallerde dezenfekte 
edilmesi, 
 2) Ekipman, kap, sandik, araç ve teknelerin temiz tutulmasi ve gerekli hallerde temizlendikten sonra uygun bir 
biçimde dezenfekte edilmesi, 
 3) Kesimevine giden hayvanlarin ve gerektiginde diger hayvanlarin temizliginin mümkün olan en iyi biçimde 
saglanmasi, 
 4) Bulasmanin önlenmesi için gerektiginde içme suyu veya temiz su kullanilmasi, 
 5) Gida ile temas eden personelin saglikli olmasinin ve saglik riskleri konusunda egitime katilmasinin saglanmasi, 
 6) Hayvanlarin ve haserelerin bulasmaya sebep olmalarinin mümkün oldugunca önlenmesi, 
 7) Atiklarin ve zararli maddelerin bulasmayi önleyecek biçimde ele alinmasi ve mevzuatina uygun olarak 
uzaklastirilmasi, 
 8) Gidalardan insanlara geçen hastaliklarin ortaya çikmasi ve yayilmasinin önlenmesi amaciyla, yeni hayvanlar 
getirildiginde hastaliklara karsi önleyici tedbirlerin alinmasi ve salgin süphesi durumunda ilgili makamlara bildirilmesi, 
 9) Hayvanlardan alinan veya diger numunelerde yapilan analiz sonuçlarinin halk sagligini ilgilendirmesi durumunda 
gerekli tedbirlerin alinmasi, 
 10) Yem katki maddelerinin ve veteriner ilaçlarinin, ilgili mevzuatinda belirtildigi sekilde kullanilmasi, 
 ile yükümlüdür.  
 ç) Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden üretici;  
 1) Ekipman, kap, sandik, araç ve teknelerin temiz tutulmasi ve gerekli hallerde temizlendikten sonra uygun bir 
biçimde dezenfekte edilmesi, 
 2) Bitkisel ürünler için, gerekli hallerde, bitkisel ürünlerin temizligi ile üretim, tasima ve depolama sartlarinin 
hijyenik olmasinin saglanmasi, 
 3) Bulasmanin önlenmesi için gerektiginde içme suyu veya temiz su kullanilmasi, 
 4) Gida ile temasta bulunan personelin saglikli olmasinin ve saglik riskleri konusunda egitime katilmasinin 
saglanmasi, 
 5) Hayvanlarin ve haserelerin bulasmaya sebep olmalarinin mümkün oldugunca önlenmesi, 
 6) Atiklarin ve zararli maddelerin bulasmayi önleyecek biçimde ele alinmasi ve muhafaza edilmesi, 
 7) Bitkilerden alinan veya diger numunelerde yapilan analiz sonuçlarinin halk sagligini ilgilendirmesi durumunda 
gerekli tedbirlerin alinmasi, 
 8) Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin, ilgili mevzuatinda belirtildigi sekilde kullanilmasi,  
 ile yükümlüdür.  
 d) Resmi denetim ve kontroller sirasinda tespit edilen problemlere yönelik düzeltici faaliyetleri uygulamak ile 
yükümlüdür. 
 II. Kayit tutulmasi 
 Birincil üretimden sorumlu üretici; 
 a) Tehlikelerin kontrolüne yönelik, üretim yeri ve büyüklügüne bagli olarak alinan tedbirlere iliskin kayitlari tutmak 
ve talep edildiginde bu bilgileri kontrol etmeye yetkili denetim görevlilerine ve aliciya ibraz etmek ile yükümlüdür.  
 b) Hayvanlari yetistiren veya hayvansal kökenli birincil ürünleri üreten üretici; 
 1) Hayvan yeminin niteligi ve orijini, 
 2) Veteriner ilaçlarin veya hayvanlara uygulanan diger tedavilerin uygulanis ve bitis dönemlerinin tarihleri, 
 3) Hayvansal kökenli gidalarin güvenligini etkileyebilecek nitelikteki ortaya çikan hastaliklara ait kayitlar, 
 4) Hayvanlardan tani amaciyla alinmis ve halk sagligi için önemli olan analiz sonuçlari, 
 5) Hayvanlar ve hayvansal kökenli ürünlere uygulanan kontrollere iliskin ilgili tüm raporlar, 
 ile ilgili konularda kayit tutmak ile yükümlüdür. 
 c) Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden üretici; 
 1) Bitki koruma ürünleri ve biyositlerin her türlü kullanimi, 
 2) Bitkisel kökenli gidalarin güvenligini etkileyebilecek zararli veya hastaliklarin ortaya çikmasi, 
 3) Bitkilerden tani amaciyla alinmis ve halk sagligi için önemli olan analiz sonuçlari, 
 ile ilgili konularda kayit tutmak ile yükümlüdür. 
 ç) Yukarida belirtilen kayitlarin tutulmasi konusunda, veteriner, agronomist, ziraat mühendisi, veteriner saglik 
teknisyeni ve ziraat teknisyeni gibi konu ile ilgili egitim almis kisilerden yardim alabilir. 
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EK-2 
Gida ve Gida ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri  

Üreten Isyerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu 
GIDA VE GIDA ILE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERI  

ÜRETEN ISYERLERINE AIT DENETIM VE KONTROL FORMU 
 
ISYERI HAKKINDA BILGILER 
 
SEKTÖRÜ: 
ISYERI AÇMA VE ÇALISMA RUHSATI NO: 
ÇALISMA IZNI VE GIDA SICIL NO: 
ISYERININ ÜNVANI: 
ADRESI: 
 
TELEFON: 
ISLETME SAHIBININ ADI SOYADI: 
SORUMLU YÖNETICI ADI SOYADI: 

 
DENETIM VE KONTROL TARIHI: 
DENETIM VE KONTROLÜN AMACI 

?  ISYERI AÇMA VE ÇALISMA RUHSATI 
?  ÇALISMA IZNI VE GIDA SICILI  

?  ÜRETIM IZNI 

?  RUTIN DENETIM VE KONTROL 
?  IZLEME 

?  IHBAR VE SIKAYET 

?  BILDIRIM  
?  IZLENEBILIRLIK  

?  TAKIP 

?  DIGER 
 Agirlik 

Puani 
Verilen 
Puan 

A) ISLETME ÇEVRESI   
1. Bulasmaya yol açacak çöp ve atik yiginlari, su birikintileri, zararlilarin yerlesmesine yol açacak ortamlar 

bulunmamali  
3  

B) ISLETME IÇI   
1. Tuvaletler gidalarin islendigi yerlerden ayri olmali ve üretim alanina direk açilmamali 4  
2. Isletme giris kapisi direk üretim alanina açilmayacak sekilde düzenlenmis olmali 3  
3. Duvarlar düz yüzeyli, su geçirmez, yikanabilir, hasere yerlesmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açik renkli 

malzemelerden yapilmis olmali, çatlak olmamali, kolay temizlenebilir ve üretime uygun olmali 
3  

4. Tavan yogunlasma, damlama, kir birikmesi ve küf olusmasina izin vermeyecek sekilde düzenlenmis olmali 3  
5. Zemin su geçirmez, kirik, çatlak ve kaygan olmayan, yikanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun 

malzemeden yapilmis, sivilarin giderlere kolayca akabilecegi bir egimde olmali 
3  

6. Duvar ve zeminin birlesim yerleri yuvarlatilmis veya hijyeni saglayacak benzeri yapida ve toz birikmesini 
önleyecek tarzda yapilmis olmali 

3  

7. Drenaj sistemi istenilen amaca uygun, bulasma riskini ortadan kaldiracak biçimde tasarlanmis, drenaj 
kanallarinin tamamen veya kismen açik olmasi halinde, atiklarin bulasik alandan temiz alana akmasini 
saglayacak sekilde olmali  

3  

8. Pencereler ve benzeri açik yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapilmali, pencere esikleri raf olarak 
kullanilmamali, üretim alanindaki cam pencereler kirilma sonucu olusacak bulasmalara karsi korumali olmali 

3  

9. Kapi ve pencereler sinek, hasere ve diger zararlilarin girisini engelleyecek sekilde olmali, kafes kullanimi 
halinde kafesler ince gözenekli, kolay temizlenebilir, sökülüp takilabilir özellikte olmali ve düzenli bakimlari 
yapilmali 

3  

10. Merdivenler, asansör kabinleri ve bosaltma oluklari gibi yardimci yapilar gidalarin kirlenmesine yol 
açmayacak konum ve yapida olmali (*) 

3  

11. Kapilar, düzgün yüzeyli, sivi emmeyen malzemeden, gerektiginde kendi kendine kapanabilir olmali 3  
12. Yakit depolari uygun yerlerde, üretim yerine dogrudan açilmayan sekilde yerlesik ve mevzuatina uygun olmali 3  
13. Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasinda is akisini engellemeyecek yapida uygun ayirma yapilmali ve bu geçis 

yerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulmali  
3  

14. Isyeri içerisinde uygun yerlerde uyarici yazilar bulunmali 3  
15. Sicaklik kontrolüne dair güncel kayit tutulmali (*) 3  
16. Isletmede laboratuvar var ise, hijyenik kosullara uygun ve diger ünitelerden tam bölme ile ayrilmis olmali, 

üretim bölümlerine dogrudan açilmamali 
3  

17. Mikrobiyolojik olarak hassas üretim bölgelerinde gerektigi hallerde pozitif hava basinci saglanmis olmali (*) 2  
18. Isyeri yemekhanesi üretim ortamindan ayri ve hijyenik kosullara uygun olmali 2  
19. Tuvalet, dus odalari ve soyunma odalari üretim ortamindan ayri, temiz  ve yeterli sayida olmali ve bu alanlarda 

hijyen kurallarini hatirlatici uyari levhalari bulundurulmali 
3  

20. Uygun bir sekilde yerlestirilmis ve el temizligi için tasarlanmis lavabolarda ellerin hijyenik bir sekilde 
yikanmasi, kurulanmasi için yeterli imkanlar saglanmali 

3  

21. Isyerinde ilkyardim malzemeleri ve dolabi bulunmali 1  
C) TEMIZLIK VE DEZENFEKSIYON   

1. Makina, ekipman  temizligi güçlestirecek sekilde direk zemine oturtulmamali  3  
2. Isyerinde temizlik ve dezenfeksiyon program dahilinde düzenli olarak yapilmali, hijyen kontrol programlari 

isyerinin ilgili bölümlerine asilarak veya dosyada bulundurularak yapilan temizlik ve dezenfeksiyon islemleri 
3  
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kaydedilmeli 
3. Kurulus içinde temizlik kontrolünden sorumlu bir kisi olmali 3  
4. Gida isletmelerinde, yetkili merci tarafindan kullanimina izin verilmis gida endüstrisine uygun deterjan, 

kimyasal ve/veya dezenfektanlar veya bunlarin etken hammaddeleri kullanilmali  
3  

5. Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunlarin çözeltileri araciligiyla isletmenin, malzeme, alet ve ekipmanin 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sirasinda gida maddesinin kirlenmesi ve bulasmasini engelleyecek 
önlemler alinmali (*) 

3  

6. Malzeme, alet, ekipman ve yerler temizlikten sonra mümkün oldugu kadar çabuk kurutulmali, temizlikte 
kullanilan araç ve gereçler yipranmis ve kirli olmamali, zemin ve alet ekipman temizliginde kullanilan 
malzemelerin ayrimi yapilmali  

3  

7. Üretim alani giris ve çikislarinda dezenfektanli paspas bulunmali ve/veya galos, terlik, özel ayakkabi ile üretim 
alanlarina girilmeli veya dezenfeksiyon islevi bulunan tertibat bulunmali  

3  

8. Gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerlerinde üretim hattinda çalisan personel galos, 
terlik, özel ayakkabi ile üretim alanlarina girmeli 

3  

9. Üretim alanlari ve gida ile temasta bulunan tüm makina, alet ve ekipman için temizlik talimatlari olmali, bu 
talimatlarda deterjan tipi, konsantrasyonu, sicaklik, süre, siklik ayri olarak belirtilmeli, temizligin etkinligi 
isletme tarafindan belirlenen periyotlarda analizlenerek ölçülmeli ve kayitlari tutulmali (*) 

3  

10. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri etiketlenerek açikça tanimlanmali ve üretim alanlarindan bulasmaya sebep 
olmayacak uzaklikta tutulmali 

3  

11. Gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerlerinde sivi ve kati atiklar teknigine uygun olarak 
uzaklastirilmali 

3  

12. Çöp ve atiklar için uygun sayida kapali ve kolay temizlenebilir kaplar bulunmali, çöp posetleri kullanilmali  3  
D) ZARARLI MÜCADELESI   
1. Isyerinde zararli mücadelesi, program dahilinde düzenli olarak yapilmali, tüm yemleme ve fiziksel önlem 

noktalari için isletme içi yerlesim plani olmali ve sürekli kontrol altinda tutulmali, kullanilan kapan, elektrikli 
sinek tutucu ve fiziksel önlemler için düzenli temizlik ve bakim faaliyetleri yürütülmeli ve tüm bu faaliyetler 
kayit altina alinmali 

3  

2. Zararli mücadele ilaçlari veya sagligi tehlikeye sokabilecek diger maddeler, üzerlerinde toksik etkileri ve 
kullanimlari açisindan uyarilar bulunan uygun etiketler tasimali, sadece bu amaç için kullanilan kilitlenebilir 
odalar veya dolaplarda saklanmali, egitilmis personel tarafindan nakledilmeli ve kullanilmali  

3  

3. Kurulus içinde zararli mücadelesi programindan sorumlu bir kisi olmali 3  
4. Zararlilarla mücadelede, ilgili Bakanliklarca izin verilen ilaçlar, amacina ve genel halk sagligina uygun olarak 

kullanilmali, zehirli ilaçlardan sadece isletme disinda yararlanilmali 
3  

5. Güvenlikle ilgili bölümlerin disinda, isyerinde gida maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan 
bulundurulmamali 

3  

E) HAM MADDE, YARDIMCI MADDE, KATKI MADDELERI   
1. Türk gida mevzuatina uygun olmayan hammadde, gida bilesenleri veya gida ile temasta bulunan madde ve 

malzemeler üretimde kullanilmamali ve satisa sunulmamali 
Yasal 

islem** 
 

2. Ham maddenin tozlanmaya kirlenmeye, bozulmaya, çapraz bulasmaya yol açmayacak sekilde isletmeye 
kabulü saglanmali  

3  

3. Katki maddeleri ve aromalar orijinal ambalajlarinda muhafaza edilmeli (*) 2  
4. Isyerinde üretilen ürünle ilgisi olmayan taklit ve tagsis amaciyla kullanilabilecek maddeler bulunmamali  Yasal 

islem** 
 

5. Isletmeye kabul edilen ham, yardimci madde ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler ya da katki 
maddeleri, isletmenin veya tedarikçinin belirledigi parti/seri no’su ile tanimlanmali ve isleme sürecinde 
izlenebilirligi saglanmali 

Yasal 
islem** 

 

6. Üretim alaninda üretimin gerektirdiginden fazla miktarlarda ham, yardimci madde, ambalaj materyali ya da 
katki maddeleri muhafaza edilmemeli, üretim alani depo olarak kullanilmamali (*) 

1  

7. Gida maddeleri çapraz bulasmaya yol açmayacak sekilde hazirlanmali, depolanmali ve satisa sunulmali 3  
F) ISYERINDE KULLANILACAK SU, BUZ VE BUHAR   
1. Isletmede kullanilan su içilebilir nitelikte, Türk gida mevzuatina uygun, sürekli ve yeterli olmali  4  
2. Gida ile temas edecek sekilde kullanilan buz, Türk gida mevzuatina uygun, içilebilir nitelikte sudan üretilmis 

olmali ve isletme içinde hijyen kurallarina göre depolanmali ve tasinmali (*) 
Yasal 

islem** 
 

3. Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerle dogrudan temasta bulunan yüzeylerde kullanilan 
buhar, Türk gida mevzuatina uygun, içilebilir nitelikteki sudan elde edilmeli  

Yasal 
islem** 

 

4. Buhar üretiminde, sogutmada, yangin söndürmede ve benzeri islerde kullanilan su gidalar ile temas etmemeli, 
tamamen ayri hatlarda tasinmali, bu hatlar belirlenmis standartlara göre degisik renklerle belirtilmeli ve içme 
suyu tasiyan sisteme geri dönüs yapmamali  

3  

G) TEKNIK DONANIM, ALET-EKIPMAN   
1. Isyeri gerekli asgari teknik donanima sahip olmali ve teknigine göre ilgili bölümlerinde basinç, sicaklik akis 

göstergeleri bulunmali ve gerektiginde kaydetme islemi yapilmali ve kayitlar saklanmali  
3  

2. Isletmede kullanilan tüm alet ve ekipmanlar, teknik donanimlar, isi, buhar, asit, alkali, tuz ve benzerlerine karsi 
dayanikli ve gidaya bulasmayi önleyecek sekilde olmali, koruyucu ve önleyici bakimlari düzenli olarak 
yapilmali ve kayit altina alinmali (*) 

3  

3. Alet-ekipmanin tasarimi ve yerlesimi isleme uygun olmali, güvenlik açisindan korumali olmali  3  
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4. Ölçüm ekipmani ve teçhizatlarinin kalibrasyonu yapiliyor ve kayitlari tutuluyor olmali  3  
5. Kullanilan makine, alet ve diger ekipmanlar uygun malzemeden yapilmali, temizlik ve dezenfeksiyona uygun 

ve bulasmaya yol açmayacak özellikte olmali, kaynak yerleri parlatilmis olmali  
3  

6. Kullanimi zorunlu olmayan durumlar disinda islenmis tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve dezenfekte 
edilemeyen materyaller kullanilmamali  

3  

7. Kablo ve borular kir birikmesi, yogusma ve sizdirma gibi muhtemel bulasma risklerine sebep olmayacak 
sekilde tanklarin, ekipmanlarin, ürün girislerinin ve son ürünleri üzerinde geçmemeli (*) 

3  

8. Arizali ekipmanlar üzerine bilgilendirici tabela asilarak tanimlanmali, tamir edilmeli veya üretim ortamindan 
uzaklastirilmali  

3  

9. Kullanilmiyor durumdaki tüm boru ve baglanti parçalari yerden yüksekte ve agzi kapatilmis olarak tutulmali  3  
10. Sicaklik ölçümlerinde civali termometre kullanilmamali  3  
H) SIVI ATIK HATLARI VE KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI VE UZAKLASTIRILMASI   
1. Isyerine ait sivi atik sistemi korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakimlari kolayca yapilabilecek sekilde 

düzenlenmeli, kapakli ve sivi atik miktarini karsilayabilecek kapasitede olmali  
3  

2. Isyerinin özelligine göre, kati ve sivi atiklar, üründe basta koku olmak üzere bulasmaya sebep olmayacak 
sekilde depolanmali ve mevzuatina uygun olarak uzaklastirilmali, kati atik depolama ve naklinde kullanilan 
malzeme, alet ve ekipman tek kullanimlik veya kolayca yikanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir 
malzemeden olmali, üzerleri isaretlenerek üretimi etkilemeyecek yerlerde bulundurulmali ve gida maddeleri 
üretimi ile ilgili islerde kullanilmamali (*) 

3  

3. Sosyal tesise ait sivi atiklar kapali sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde uygun yapilmis 
foseptiklere baglanmali  

3  

I) PERSONEL HIJYENI   
1. Isyerinde çalisan personelin saglik raporlari olmali ve kontrolleri periyodik olarak yapilmali Yasal 

islem** 
 

2. Gidalarla tasinabilecek hastaliklara veya hastalik belirtilerine (sarilik, ishal, kusma, ates, atesli bogaz agrisi, 
burunda veya gözde veya kulakta akinti vb.) sahip oldugu bilinen veya sahip olmasindan süphelenilen veya 
tasiyicisi olan personelin gida depolama ve üretim alanlarina girmesine izin verilmemeli, yara, çiban gibi cilt 
problemlerinde yara uygun sekilde kapatilmali, gida ile direk veya dolayli temasini engelleyecek sekilde önlem 
alinmali 

Yasal 
islem** 

 

3. Kisisel temizlik kurallarina uyulmali 3  
4. Üretim alaninda ve depolarda sigara içilmemeli, yiyecek ve içecek tüketilmemeli 3  
5. Personel; kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açik renkli; baslik, çizme veya özel ayakkabi, cepsiz ve 

dügmesiz çalisma kiyafetleri veya görevinin gerektirdigi koruyucu kiyafetler giymeli, kiyafetlerin temizligi 
sürekli olarak saglanmali 

3  

6. Üretim ve depolama alaninda çalisan personel saat ve taki takmamali ve yaninda bulundurmamali 3  
7. Ürünle direk temas halindeki tüm çalisanlarin saç, biyik, sakal ve kollari, bulasmaya sebep olmayacak sekilde 

örtülü olmali, üretim alanina girmeden önce eller temizlenerek, dezenfekte edilmeli  
3  

8. Disaridan üretim alanina girecek ziyaretçiler için koruyucu kiyafet (galos, bone, önlük, vb.) bulundurulmali 3  
9. Isletmede personel hijyeninden sorumlu, görevli bir eleman bulunmali 3  
10. Personele ait kisisel esya ve giysi, gidalarin üretildigi alanlara konulmamali  2  
I) AMBALAJLAMA/PAKETLEME VE ETIKETLEME   
1. Gida ambalajlanmasi ve paketlenmesinde kullanilacak madde ve malzemeler Türk gida mevzuatina uygun 

olmali 
Yasal 

islem** 
 

2. Ambalaj ve paketleme malzemelerinin ambalajlama ve paketleme alanina getirilmesinde hijyenik kosullar 
saglanmali (*) 

3  

3. Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama ve tasima sirasinda dis etkenlerden zarar 
görmeyecek, bozulmayacak sekilde korunmus olmali  

3  

4. Ambalajlama ve paketleme islemleri gidaya bulasmayi önleyecek sekilde olmali (*) 3  
5. Gidalar için bir defadan fazla kullanilmak amaciyla üretilmis olan ambalajlama malzemeleri temizlenebilir ve 

gerektiginde dezenfekte edilebilir olmali ve temizlik ve dezenfeksiyon islemleri için uygun tesise sahip olmali (*) 
3  

J) AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA   
1. Aydinlatma yeterli miktarda ve gün isigina esdeger olmali  3  
2. Ampuller kirilmadan kaynaklanacak cam bulasmalarina karsi korunakli olmali  3  
3. Ürün ve islem ihtiyacina göre sicakligin kontrolü, nem kontrolü, toz olusumunu önlemek ve kirli havayi 

degistirmek için mekanik ve/veya dogal havalandirma sistemi saglanmali, havalandirma açikliklarinin üzerinde 
bir izgara veya asinmayan malzemeden yapilmis koruyucu düzenek bulunmali, izgaralar kolayca sökülebilir 
nitelikte olmali  

3  

4. Isletme alanindaki sicaklik üretilen ürüne göre uygun olmali (*) 3  
5. Isletmede buhar ve nemden olusabilecek bulasmayi önleyecek ölçüde havalandirma yapilmali  3  
6. Gida ile temasta bulunan materyal üreten isyerlerinden ekstrüder, enjeksiyon, baski makinesinde olusan zararli 

havayi emecek havalandirma sistemi bulunmali 
3  

7. Havalandirma girisleri filtreli veya korumali olmali 2  
K) NAKLIYE VE DEPOLAMA   
1. Deponun kapi, pencere ve diger kisimlari her türlü zararlinin girisini önleyecek uygun donanima sahip olmali 3  
2. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sivasi dökülmemis, ürünlere 3  
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olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmali 
3. Depo üstü tavan ve çatilar akmayi, sizmayi önlemeli, sicaklik degisimlerinden etkilenmeyi önleyecek sekilde 

yalitimli olmali  
3  

4. Depolarda ve tasima araç ve gereçlerinde kullanilan alet, ekipman ve malzemeler temiz, saglam ve hijyenik 
amacina uygun olmali 

3  

5. Ham madde, diger üretim girdileri, islenmis gidalar, yedek alet ve ekipmanlar, temizlik ve dezenfektan 
malzemeleri ayri yerlerde depolanmali  

3  

6. Ambalaj materyalleri ve paket malzemeleri bulasmaya yol açmayacak sekilde ambalajli ve etiketli olarak 
depolanmali 

3  

7. Ham madde, gida bilesenleri, gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, bozulmalarini, zarar 
görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek sekilde, palet yüksekliginde ve 
rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilmeli 

3  

8. Depolar isletme kapasitesine uygun büyüklükte ve temiz olmali 3  
9. Gida maddeleri birbirinin özelligini bozmayacak sekilde depolanmali (*) 3  
10. Gidalarin tasinmasi için kullanilan araç ve/veya kaplar, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek sekilde 

tasarlanmali, temiz tutulmali, gerektiginde bakimi yapilmali ve iyi muhafaza edilmeli 
3  

11. Depolar ve tasima araçlarinda havalandirma, sicaklik ve rutubet düzeyi, hammadde, yardimci madde, aroma ve 
katki maddesi ürün özelliklerine uygun olmali, depolar ve tasima araçlarinda sicaklik ve gerekli hallerde 
rutubet ölçer cihazlar bulundurulmali, bilgiler sürekli kaydedilmeli (*) 

3  

12. Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, toksik maddeler, temizlik malzemeleri ve iade ürünler, 
uygun etiketleme yapilarak ayri yerlerde muhafaza edilmeli 

3  

13. Araç ve/veya konteynir içindeki kaplar, gida disinda baska bir maddenin tasinmasinda kullanilmamali (*) 3  
14. Gidalar, araç ve/veya konteynir/kaplar içerisine bulasma riskini en aza indirecek, çapraz bulasmayi engelleyecek 

biçimde yerlestirilmeli, ambalajlanmali/paketlenmeli ve korunmali 
3  

15. Gida maddeleri ile birlikte baska bir maddenin veya farkli gida maddelerinin ayni anda birlikte tasinmasi 
durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrilmis olmali (*) 

3  

16. Farkli gida maddelerinin tasinmasinda kullanilan konteynir/kaplar, farkli yüklemeler arasinda çapraz 
bulasmayi engelleyecek biçimde temizlenmeli ve gerektiginde dezenfekte edilmeli (*) 

3  

17. Tasimada kullanilan araçlar, gida maddelerinin uygun sicakliklarda muhafaza edilmesine ve söz konusu 
sicakliklarin izlenmesine imkan verecek nitelikte olmali, konteynir/kaplarin üzerinde açikça görülebilecek ve 
silinmeyecek bir sekilde “yalniz gida maddesi için” ibaresinin bulunmasi saglanmali (*) 

3  

L) EGITIM   
1. Hijyen kurallarina uygun üretim ve kisisel hijyen konularinda düzenli egitim saglanmali 3  
2. HACCP uygulayan isletmelerde, HACCP ve iyi uygulama rehberlerinin uygulanmasindan sorumlu kisilerin, 

HACCP ilkelerinin uygulanmasi ile ilgili yeterli egitimi almalari saglanmali 
3  

3. Çalisan personelin, çalisma konusu ile ilgili mevzuat hakkinda bilgilendirilmesi saglanmali 3  
(*) Bu hükümler gida maddeleri ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerlerinde zorunlu degildir. 
(**) 5179 sayili Kanunun ilgili maddesi uyarinca cezai islem uygulanir. 
NOT: Gida mevzuatinin diger hükümlerinden kaynaklanan uygunsuzluklar, notlar ve ek bilgiler denetim ve kontrol 
raporu’na islenir. 
 

                    Isyeri Yetkilisi ve/veya 
Denetim ve Kontrol Ekibinin                            Sorumlu Yöneticinin 
Adi Soyadi  :   Adi Soyadi  :   Adi Soyadi : 
Meslegi   :   Meslegi   :   Görevi        : 
Imza  :   Imza  :   Imza           : 
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EK–3 
Gida ve Gida ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin  

Satis ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu 
GIDA VE GIDA ILE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERIN  

SATIS VE TOPLU TÜKETIM YERLERINE AIT DENETIM VE KONTROL FORMU 
 
ISYERI HAKKINDA BILGILER 
Gida satis (    )                               Toplu tüketim (     )           

ISYERININ ÜNVANI: 
SEKTÖRÜ: 
ISYERI AÇMA VE ÇALISMA RUHSAT NO: 
KAYIT NO: 
ISLETME SAHIBININ ADI SOYADI: 
ADRESI: 
TELEFON: 
 

 
DENETIM VE KONTROL TARIHI: 

 
DENETIM VE KONTROLÜN AMACI 
?  ISYERI AÇMA VE ÇALISMA RUHSATI 

?  RUTIN DENETIM VE KONTROL 

?  IZLEME 

?  IHBAR VE SIKÂYET   

?  BILDIRIM  

?  IZLENEBILIRLIK  
?  TAKIP 

?  DIGER 
A) GIDA GÜVENLIGI  Agirlikli 

Puan 
Verilen 

Puan 
1. Türk gida mevzuatina uygun olmayan hammadde, gida bilesenleri veya gida ile temasta bulunan madde ve 

malzemeler üretimde kullanilmamali ve satisa sunulmamali  
Yasal 

islem** 
 

2. Gida maddesi ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama, hazirlama, sergileme ve tasima 
sirasinda teknigine uygun olarak korunmali 

Yasal 
islem** 

 

3. Kirlenmis, kokusmus, eksimis, nitelikleri ve görünümü bozulmus, bombaj yapmis, kurtlu, küflü olmasi gibi 
özellikleri ile kolaylikla ayirt edilebilen, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik bozulmaya ugramis, ambalaji 
yirtilmis, kirilmis, paslanmis ve son tüketim tarihi geçmis gida maddeleri satisa sunulmamali  

Yasal 
islem** 

 

4. Depolanan, sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gida maddesinin ve gida ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin üzerinde, niteligini ve varsa özel saklama kosullarini, ithalat veya üretim izninin tarih ve sayisini 
gösteren, Türk gida mevzuatina uygun etiket bulunmali 

Yasal 
islem** 

 

5. Gida maddeleri, hayvan yemleri, toksik maddeler, temizlik malzemeleri ve iade ürünler, uygun etiketleme 
yapilarak ayri yerlerde muhafaza edilmeli 

3  

6. Gida atigi ve diger atiklar, birikmelerini engelleyecek sekilde, gidanin bulundugu mekanlardan 
uzaklastirilmali, dogrudan veya dolayli bulasma kaynagi olusturmalari engellenmeli 

3  

7. Ambalajlama ve paketleme islemleri gidada bulasmayi önleyecek sekilde yapilmali, ambalajlama ve paketleme 
malzemelerinin güvenli ve temiz olmasi saglanmali 

3  

8. Gida maddeleri çapraz bulasmaya yol açmayacak sekilde hazirlanmali, depolanmali ve satisa sunulmali 3  
B) PERSONEL HIJYENI    
1. Isyerinde gida ile temasta bulunan tüm personelin saglik raporlari olmali ve kontrolleri periyodik olarak 

yapilmali 
Yasal 

islem** 
 

2. Gidalarla tasinabilecek hastaliklara veya hastalik belirtilerine (sarilik, ishal, kusma, ates, atesli bogaz agrisi, 
burunda veya gözde veya kulakta akinti vb.) sahip oldugu bilinen veya sahip olmasindan süphelenilen veya 
tasiyicisi olan personelin gida depolama ve üretim alanlarina girmesine izin verilmemeli, yara, çiban gibi cilt 
problemlerinde yara uygun sekilde kapatilmali, gida ile direk ve dolayli temasini engelleyecek sekilde önlem 
alinmali 

Yasal 
islem** 

 

3. Gida maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açik renkli koruyucu 
kiyafetler giymeli, gerektiginde baslik, çizme veya özel ayakkabi, çalisma kiyafetleri, eldiven kullanilmali 

3  

4. Ilk yardim malzemesi bulunmali 1  
C) ALET EKIPMAN HIJYENI   
1. Kirli, kirik, pasli, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yirtik, sirri dökülmüs ve uygun olmayan madde ve malzemelerle 

gida satis ve servisi yapilmamali ve gida maddesinin tasinmasinda veya muhafazasinda kullanilan kaplar baska 
amaçlar için kullanilmamali 

Yasal 
islem** 

 

2. Kullanilan tüm alet ve ekipman, gida ile temasta bulunan yüzeyler, sagliga uygun, bulasma riskini en aza 
indirmeyi mümkün kilacak sekilde tasarlanmali, kolay ve iyi temizlenebilir, korozyona dayanikli ve toksik 
olmayan maddelerden yapilmis olmali, daima temiz bulundurulmali ve gerektiginde dezenfekte edilmeli 

3  

3. Elle temas etme gerekliligi olan gida maddelerinin satis ve servisi uygun malzeme, alet, ekipman ve 
gerektiginde eldiven kullanilarak yapilmali 

3  

4. Sivi gida maddeleri, içindeki gidanin niteligini bozmayacak özellikteki kaplarda bulundurulmali ve kaplardan 
musluk araciligiyla alinmali 

3  
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5. Tek kullanimlik kaplar tekrar kullanilmamali  3  
D) ISYERI HIJYENI   
1. Tuvaletler, gida maddesinin satildigi, sergilendigi ve depolandigi yerlere dogrudan açilmamali  4  
2. Gida ile temas eden su Türk gida mevzuatina uygun, sürekli ve yeterli olmali 4  
3. Zararlilarla mücadel ede, ilgili Bakanliklarca izin verilen ilaçlar, amacina ve genel halk sagligina uygun olarak 

kullanilmali, zehirli ilaçlardan sadece isletme disinda yararlanilmali 
Yasal 

islem** 
 

4. Isyeri yakin çevresinde bulasmaya yol açacak çöp ve atik yiginlari, su birikintileri, zararlilarin yerlesmesine yol 
açacak ortamlar bulunmamali 

3  

5. Yapilan isin ve satisi yapilan gida maddesinin özelligi ve niteligine göre depo, muhafaza yeri, yikama yeri, 
muayene ve kontrol yeri ile hazirlama yeri ayri olmali 

3  

6. Bina içi, zemin, duvar, tavan, kapi ve pencereler, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, kolay temizlenebilir 
özellikte, düz yüzeyli, pürüzsüz, çatlak olmayan, su geçirmez, yikanabilir, geçirgen olmayan, koku yapmayan, 
hasere yerlesmesine izin vermeyen, sagligi olumsuz yönde etkilemeyen ve açik renkli malzemelerden yapilmis 
olmali ve sürekli temiz tutulmali  

3  

7. Isyerinin temizlik ve bakimi düzenli olarak saglanmali  3  
8. Yapilan is ve isyerinin niteligine uygun akar sicak su bulunmali (*) 3  
9. Çöp ve her türlü atiklarin konulacagi, yeterli sayi ve büyüklükte, agzi kapali, sizdirmaz, gerektiginde pedalli, 

yikanabilir ve çöp torbasi içeren çöp kovalari bulundurulmali 
3  

10. Isyerinde akvaryum canlilari disinda gida maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamali  3  
11. Kapi, pencere ve isyerinin iç kisimlarina yapilacak uygun donanimlarla, sinek-böcek, hasere, kemirgen ve 

benzeri zararlinin girisini engelleyecek önlem alinmali 
3  

12. Yapilan isin özelligine göre sicakligin asiri oranda yükselmesini, buhar yogunlasmasini, toz olusumunu 
önlemek ve kirli havayi degistirmek ve çapraz bulasmayi önleyecek nitelikte mekanik veya dogal 
havalandirma sistemi olmali  

3  

13. Uygun bir sekilde yerlestirilmis ve el temizligi için tasarlanmis, yeterli sayida lavabo bulunmali ve lavabolarda 
temizlik saglanmali, ellerin hijyenik bir sekilde yikanmasi, kurulanmasi için yeterli imkanlar saglanmali 

3  

14. Gün isigina esdeger ve yeterli aydinlatma saglanmali, aydinlatma içerde satilan gidanin rengini degistirmemeli 3  
15. Deponun kapi, pencere ve diger kisimlari her türlü zararlinin girisini önleyecek uygun donanima sahip olmali 3  
16. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sivasi dökülmemis, ürünlere 

olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmali 
3  

17. Depo ve satis yerlerinde ham madde, gida bilesenleri, gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, 
bozulmalarini, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek sekilde palet 
yüksekliginde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilmeli 

3  

18. Gida servisi ve toplu tüketim yapilan yerlerde bulasik yikama düzeni saglanmali  3  
19. Yikama sulari ve diger sivi atiklarin tahliyesini saglayacak uygun drenaj sistemi olmali  3  
E) TASIMA    
1. Araç ve/veya konteynir içindeki kaplar, gida disinda baska bir maddenin tasinmasinda kullanilmamali 3  
2. Gida maddeleri ile birlikte baska bir maddenin veya farkli gida maddelerinin ayni anda birlikte tasinmasi 

durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrilmis olmali 
3  

3. Gidalar araç ve/veya konteynir/ kaplar içerisine bulasma riskini en aza indirecek, çapraz bulasmayi 
engelleyecek biçimde yerlestirilmeli, ambalajlanmali/paketlenmeli ve korunmali  

3  

4. Depolarda ve tasima araç ve gereçlerinde kullanilan alet, ekipman ve malzemeler temiz, saglam ve hijyenik 
amacina uygun olmali 

2  

F) EGITIM   
1. Çalisan personel, yaptiklari isin niteligi konusunda bilgilendirilmeli ve gida hijyeni konularinda egitilmesi 

saglanmali 
3  

2. HACCP ve iyi uygulama rehberlerini uygulayan isyerlerinde, sorumlu kisilerin HACCP ilkelerinin 
uygulanmasi ile ilgili yeterli egitimi almalari saglanmali 

3  

3. Çalisan personelin, çalisma konusu ile ilgili mevzuat hakkinda bilgilendirilmesi saglanmali 3  
G) ÇADIR, BÜFE VE HAREKETLI SATIS ARAÇLARI GIBI TASINABILIR VE/VEYA GEÇICI 
TESISLER IÇIN HÜKÜMLER 

  

1. Tasinabilir ve/veya geçici tesisler, uygun bir yere yerlestirilmeli, kurulmali, temiz tutulmali ve en iyi sartlarda 
korunmali  

4  

2. Personel hijyeninin yeterli düzeyde korunmasi için, ellerin hijyenik bir sekilde yikanmasi, kurulanmasi, 
hijyenik saglik kurallarina uyulmasi, gerekli hallerde, giysi degistirme yerleri de dahil olmak üzere yeterli 
imkanlar saglanmali 

Yasal 
islem** 

 

3. Gida maddelerinin temizlenmesi, hazirlanmasi, sunumu ve satisi, geregince ve hijyenik olarak yapilmali Yasal 
islem** 

 

4. Yeterince sicak ve/veya soguk içilebilir nitelikte su tedariki saglanmali 4  
5. Tehlikeli ve/veya yenmeyen maddelerin ve sivi veya kati atiklarin hijyenik bir sekilde depolanmasi ve atilmasi 

için yeterli düzenleme ve/veya imkanlar bulunmali 
Yasal 

islem** 
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6. Isyerinde gida ile temasta bulunan tüm personelin saglik raporlari olmali ve kontrolleri periyodik olarak 
yapilmali 

Yasal 
islem** 

 

7. Gidalarla tasinabilecek hastaliklara veya hastalik belirtilerine (sarilik, ishal, kusma, ates, atesli bogaz agrisi, 
burunda veya gözde veya kulakta akinti vb.) sahip oldugu bilinen veya sahip olmasindan süphelenilen veya 
tasiyicisi olan personelin, gida depolama ve üretim alanlarina girmesine izin verilmemeli, yara, çiban gibi cilt 
problemlerinde yara uygun sekilde kapatilmali, gida ile direk ve dolayli temasini engelleyecek sekilde önlem 
alinmali 

Yasal 
islem** 

 

8. Alet ve ekipmanlarin temizligi ve gerektiginde dezenfeksiyonu için yeterli temizlik ve dezenfeksiyon 
malzemesi bulunmali 

3  

9. Gidanin uygun sicaklikta muhafaza edilmesi için yeterli imkanlar ve/veya düzenlemeler bulunmali 3  
10. Gida maddeleri çapraz bulasmaya yol açmayacak sekilde hazirlanmali, depolanmali ve satisa sunulmali 3  
11. Gida maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açik renkli, 

koruyucu kiyafetler giymeli  
3  

12. Ilk yardim malzemesi bulunmali 1  
(*) Bu hükümler bakkal, market, kuruyemisçi, kuru kahveci, baharatçi, gibi isyerlerinde zorunlu degildir.  
(**) 5179 sayili Kanunun ilgili maddesi uyarinca cezai islem uygulanir. 
NOT: Gida mevzuatinin diger hükümlerinden kaynaklanan uygunsuzluklar, notlar ve ek bilgiler denetim ve kontrol 
raporu’na islenir. 
 

                    Isyeri Yetkilisi ve/veya 
Denetim ve Kontrol Ekibinin                            Sorumlu Yöneticinin 
Adi Soyadi  :   Adi Soyadi  :   Adi Soyadi : 
Meslegi   :   Meslegi   :   Görevi        : 
Imza  :   Imza  :   Imza            : 
 



 
9 

EK-4 
HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form     TARIH: 

MEVCUT UYGULANIYOR INCELENECEK HUSUSLAR  
Evet Hayir Evet Hayir 

DIGER 
AÇIKLAMALAR 

A) GENEL           
1. Isyeri teknik ve hijyenik açidan bu yönetmelikte belirtilen kosullara 
sahip mi? 

          

2. El kitabi ön gereksinim programini kapsiyor mu?           
3. Ön gereksinim programlari Türk gida mevzuatinda belirtilen hususlara 
uygun mu?           

4. HACCP yönetim sisteminin sürdürülmekte olan amaca uygunlugunu ve 
etkinligini gözden geçirmek için bir prosedür bulunuyor mu?            

5. Bir HACCP el kitabi hazirlanmis mi?           
El kitabinda isyeri/sirketin tanimi ve özellikleri tam olarak bulunuyor 
mu? 

          

Firma politikasi bulunuyor mu?            
Ürün bilgisi bulunuyor mu?           
Islem bilgisi var mi?           
HACCP planinin kapsami, ilgili mevzuatin gerektirdigi ürün ve üretim 
asamalarini içeriyor mu, istisnalar belirtilmis mi? 

          

Tehlike analizi ve önleyici tedbirler yer aliyor mu?           
Kritik kontrol noktalari yer aliyor mu?            
Normlar, hedef seviyeler ve kritik limitler ve kontrol sikligi var mi?           
Kritik limitlerin izlenmesi yer aliyor mu?           
Gözlemlenen sapmalarin kaydi veya sapmalari bildiren doküman örnegi 
var mi? 

          

Düzeltici faaliyetler yer aliyor mu?           
Dogruluma faaliyetleri yer aliyor mu?            
Destekleyici genel bilgiler, dokümantasyon ve kayit sistemini içeriyor 
mu? 

          

  

Is/görev tanimlari var mi ?           
B) HACCP EKIBININ OLUSTURULMASI           
1. Bir HACCP ekibi olusturulmus mu?           
2. Ekibin ögrenim ve deneyim düzeyi isletmede yürütülen faaliyetlerin 
tümünü kapsayacak nitelikte mi? 

          

3. Bir HACCP koordinatörü atanmis mi?           
4. HACCP ekip elemanlari ve koordinatörün adlari el kitabinda açikça 
belirtilmis mi, görev tanimlari yapilmis, yetkiler ve sorumluluklar 
belirlenmis mi? 

          

5. HACCP ekibi toplantilarinin gündemi ve zamani güncel tutulmus mu?           
6. Her ürün tipi veya ürün grubu için bir HACCP plani gelistirilmis mi?           
7. HACCP planinin kapsami tanimlanmis mi?            
8. Kapsam, gida zincirinin hangi bölümünün dahil edilmesi gerektigini ve 
ele alinmasi gereken tehlike siniflarini tanimlamis mi? 

          

C) ÜRÜNÜN TANIMLANMASI           
1. Ürünün ilgili güvenlik bilgilerini kapsayan eksiksiz bir tanimi yapilmis 
mi? 

          

2. Bütün kriterler ürün özelliklerinde belirtilmis mi?           
3. Satin alma prosedürü, girdi kontrol plani, tedarikçi degerlendirme 
kriterleri, varsa tedarikçilerle sözlesmeler ve ilgili kayitlar var mi ve etkin 
mi?  

          

4. Hammadde ve son ürün spesifikasyonu var mi?            
5. Son ürün kontrol planlari ve/veya kayitlari var mi?            
D) HEDEFLENEN KULLANIMIN TANIMLANMASI           
1. Ürün özelliklerinde amaçlanan kullanim tarzi anlatilmis mi?           
2. Hedef tüketici grubu (genel, özel) ve tüketim sekli belirlenmis mi?           
3. Duyarli tüketici gruplari (yaslilar, bebekler, diyabetikler vb) ve diger 
uyarilar yer aliyor mu? 

          

E) AKIS SEMASININ OLUSTURULMASI           
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1. Her ürün ve islem için, tüm üretim asamalarini kapsayan ana islem 
semasi ve ayrintili bir akis semasi hazirlanmis mi? 

          

2. Akis semalarinda tekrar kullanim, atik ve ambalaj malzemesi belirtilmis 
mi? 

          

3. Isyeri/fabrika çevresinin, mülklerin, tüm bölümlerin yerlesim plani var 
mi?           

4. Herhangi bir çapraz bulasi kaynagi tanimlanmis veya belirtilmis mi?           
5. Her bir islem basamaginin amacini açikça belirten kisa bir tanimi var 
mi? 

          

F) AKIS SEMASININ YERINDE DOGRULANMASI           
1. HACCP ekibi, akis semalarinin yerinde dogrulanmasini gerçeklestirmis 
mi?  

          

2. Dogrulamalarin sikligi prosedürde belirtilmis mi?           
3. Akis semasinin yerinde dogrulanmasi sirasinda bir farklilik tespit 
edilmis mi? 

          

G) TEHLIKE ANALIZININ YAPILMASI            
1. Her ürün tipi veya ürün grubu için tehlike analizi gerçeklestirilmis ve 
kayit altina alinmis mi? 

          

2. Potansiyel tehlikelerin listesi var mi?           
3. Belirlenen potansiyel tehlikeler yeterli mi?           
4. Kontrol önlemleri tanimlanmis mi?           
5. Risk degerlendirmesi yapilmis mi?           
6. Üretim, dagitim ve satisin tüm asamalarinda biyolojik, kimyasal ve 
fiziksel tehlikeler belirtilmis mi? 

          

7. HACCP ekibi plani hazirlarken kendi bilgi ve kaynaklarinin disinda 
yardim aliyor mu? Kaynaklar dökümante edilmis mi?           

8. Her bir tehlikeyi kontrol altina alacak önleyici faaliyetler  belirlenmis 
mi? Önleyici faaliyetler tehlikeleri önlemekte, gidermekte veya kabul 
edilebilir düzeye indirmekte mi? 

          

9. Tehlikelerin önlenmesi, giderilmesi veya kabul edilebilir bir düzeye 
indirilmesi için uygun yöntem yok ise; isleme yöntemi, ürün veya iyi 
üretim uygulama önlemleri degistirilmis mi? 

          

10. Hammadde, ürün formülü, isleme metotlari, dagitim, satis, 
hedeflenmis kullanim alani veya hedef tüketici degisti ise tehlike analizi 
yeniden degerlendirilmis mi? 

          

11. Onaylamalar yapilmis ve kaydedilmis mi?           
H) KRITIK KONTROL NOKTALARININ (KKN) TESPITI           
1. Her tehlike için KKN belirlenmis mi?           
2. KKN’lari belirlenirken, bir yada daha fazla karar agaci kullanilmis mi?           
3. KKN’lari gerçekten de tehlikeyi kontrol altina alabilecek dogru noktalar 
olarak mi seçilmis? 

          

4. KKN’lari, tanimlanmis gida güvenligi tehlikelerinin kontrol altina 
alinabilmesi için yeterli mi? 

          

5. KKN’lari bilimsel verilerle desteklenmis mi?           
I) KRITIK LIMITLERIN BELIRLENMESI           
1. Her KKN için kritik limitler belirlenmis mi?           
2. Bu limitler nasil belirlenmis?           

-literatür kaynaklarindan ise dokümante edilmis mi?           
  -Bizzat denemeyle ve/veya istatistiksel bir metot kullanilarak ise kayitlari 

var mi? 
          

3. Belirlenen kritik limitler bir tehlikenin önlenmesini, giderilmesini ve 
azaltilmasini saglamak için yeterli mi? 

          

4. Kritik limitler dogrulanmis mi?           
I) IZLEME SISTEMININ UYGULANMASI           
1. KKN’larinin etkili ve verimli bir sekilde kontrol edilmesini saglayacak 
bir izleme sistemi var mi? 

          

2. Izleme prosedürleri, kimin, neyi, ne zaman ve ne siklikla, nerede ve 
hangi yöntemle izleyecegini açikça belirtiyor mu? 

          

2. Izleme prosedürleri, kimin, neyi, ne zaman ve ne siklikla, nerede ve 
hangi yöntemle izleyecegini açikça belirtiyor mu? 
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3. Belirlenmis olan izleme sikligi tehlikeyi kontrol altinda tutmak için 
yeterli mi?  

          

4. Mevcut cihazlar ve kullanilan yöntemler belirlenen kritik limitleri 
izlemek için yeterli mi? 

          

5. Ölçümlerin ve/veya ekipmanlarin güvenilirliginin belirlenmesine 
(kalibrasyon programi vb.) yönelik prosedürler ve uygulama kayitlari var 
mi? 

          

6. Izleme sisteminde düzeltici faaliyetler belirtilmis mi?           
7. Izleme kayitlari ve dokümanlari sürekli olarak sorumlu kisi tarafindan 
imzalanmis mi? 

          

8. Izleme kayitlari be lirli bir siklikla dogrulanmis mi?           
J) DÜZELTICI FAALIYETLERIN UYGULANMASI           
1. Uygunsuzluk prosedürü ve kayitlari var mi?           
2. Düzeltici faaliyet prosedürü var mi?           
3. Her KKN için gerekli düzeltici faaliyet ve süresi belirlenmis mi?           
4. Kayitlarda KKN’da kritik limitlerinin disina çikildigi olmus mu?            
5. Gözlenen sapmalar için uygulanan düzeltici faaliyetler yeterli mi ve 
uygulama kayitlari var mi? 

          

6. Düzeltici faaliyetlerin gecikmeden yerine getirilmesini saglayacak 
yetkilendirme ve sorumluluk hiyerarsisi prosedürde açikça belirtilmis mi? 

          

7. Belirlenen düzeltici faaliyetler süreci, kontrolden çikan KKN’ni tekrar 
kontrol altina alabilecek nitelikte mi? 

          

8. Belirlenen düzeltici faaliyetler süpheli ürün/uygun olmayan ürün 
partisinin tümünü tespit etme ve düzeltebilme özelligine sahip mi? 

          

9. Belirlenen düzeltici faaliyetler, istenmeyen durumun tekrar olusmasini 
önleyecek nitelikte mi?           

10. Uygun olmayan ürünler için, ürün geri çagirma prosedürü ve uygulama 
kayitlari var mi?           

11. Uygun olmayan ürün imha prosedürü ve uygulama kayitlari var mi?            
12. Izlenebilirlik prosedürü var mi?           
13. Acil durumlar prosedürü var mi?           
14. Müsteri sikayetleri prosedürü var mi?           
K) DOGRULAMA VE GEÇERLI KILMA            
1. Tarafsizligi saglayacak sekilde bir dogrulama ekibi olusturulmus mu?           
2. Dogrulama ve geçerli kilma prosedürü var mi?           
3. Dogrulama Prosedürü; uygunsuzluk raporlari, sanitasyon sonuçlari ve   
kritik limitlerin geçerli kilinmasi, iç ve dis tetkik sonuçlarinin gözden 
geçirilmesi, müsteri sikayetleri, acil durum uygulamalari ve piyasadan geri 
çekme uygulamalari konularini içeriyor mu? 

          

4. Dogrulama ve geçerli kilma prosedürleri, tehlikelerin eksiksiz ve dogru 
olarak saptanmasini ve önerilen plan kapsaminda etkin biçimde kontrol 
edilmesini sagliyor mu? 

          

5. Dogrulama faaliyeti, HACCP sistemi ve kayitlarinin incelenmesini 
içeriyor mu?           

6. Dogrulama faaliyetleri, sapmalarin ve ürün imhalarinin incelenmesini 
içeriyor mu?           

7. Dogrulama faaliyetleri KKN’lerin kontrol altinda tutuldugunu teyit 
ediyor mu?  

          

8. Dogrulama faaliyetleri, HACCP planinin tüm unsurlarinin yararlarini 
teyit edecek onaylama faaliyetlerini içeriyor mu? 

          

9. Her dogrulama faaliyeti için kayit tutulmus mu?           
10. Dogrulama sikligi, HACCP sisteminin etkin bir sekilde çalisip 
çalismadiginin teyidi için yeterli seviyede mi?           

11. Dogrulama, HACCP planinin bilimsel ve teknik girdilerinin 
degerlendirilmesini hedefliyor mu ve HACCP planini destekleyen 
bilgilerin dogru oldugunu gösteriyor mu? 

          

12. HACCP ekibi yönetim sisteminin sürmekte olan amaca uygunlugunu 
ve etkinligini gözden geçirmekte mi?  

          

13. Gözden geçirme sonuçlarinin kayitlari tutulmakta mi?           
14. HACCP plani güncellestirme yada revizyonlarin kaydina esas teskil           



 
12 

edecek bir sistem var mi? 
15. HACCP plani dogrulama faaliyetleri sonucu  hiç revize edilmis mi, 
sayet öyleyse, bu konuda kayitlar ve dokümanlar var mi?  

          

16. Isletmede tüm çalisanlar HACCP konusunda egitim almislar mi ve 
egitim kayitlari var mi? 

          

L) DÖKÜMANTASYON VE KAYIT TUTMA SISTEMI            
1. HACCP doküman ve kayitlarin yönetimi için bir prosedür var mi?            
2. HACCP sisteminin uygulanmasinda etkin ve dogru dokümantasyon ve 
kayit tutma sistemi var mi? 

          

3. Dokümantasyon ve kayit tutma, operasyonun özelliklerine ve 
büyüklügüne uygun mu?  

          

4. Doküman ve kayitlar onayli mi?           
5. HACCP dokumani ve kayitlari kolay elde edilebilir mi?           
6. HACCP el kitabinin içerigi bir indekste özetlenmis mi?           
7. Her KKN için kayitlar muntazam olarak t utulmakta mi?           
8. Personel egitim programlarinin kayitlari var mi?           
9. Tetkik için tüm HACCP kayitlari ve dokümanlari mevcut mu?           
10. Tüm doküman ve kayitlar en az iki yil süre ile saklaniyor mu?           
HACCP Tetkik Ekibinin 
Isyeri Yetkilisi ve/veya 
Denetim ve Kontrol Ekibinin       Sorumlu Yöneticinin 
 
Adi Soyadi : Adi Soyadi : Adi Soyadi : 
Meslegi : Meslegi : Görevi : 
Imza  : Imza  : Imza  : 
 


