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BRC Küresel Standart
Gıda Güvenliği Versiyon 7

Temel Eğitim
1. Gün

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Uyarılar
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BRC Global Standards. Trust in Quality.

Eğitimin Amaçları
BRC Gıda

Güvenliği için
Küresel

Standart,
versiyon 7’ ait
gereklilikleri

anlamak

Standardın
geçmişini ve
faydalarını
anlamak

BRC denetim
metodolojisini

anlamak

Eğitim
sonundaki

sınavı geçmek
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Aktif Öğrenme

Egzersizleri tamamlamak

…öngörülen cevapları
vermek

Öğrenmeyi gözden
geçirmek

Grup tartışmaları Bölümleri özetlemek

BRC Global Standards. Trust in Quality.

• Standardın geçmişini ve faydalarını
anlamak

• Temel gereklilikler ve niyet beyanları da
dahil olmak üzere gereklilikleri anlamak.

• Habersiz denetimler ve BRC Küresel
Pazar Programı dahil olmak üzere farklı
denetim opsiyonlarını açıklayabilmek

• Denetim kapsamı ve bir denetimin
planlanması için BRC Protokolünü
anlamak

Eğitimin Amaçları

Bu eğitimin
sonunda:
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Eğitimin İçeriği

•Standarda giriş
•Geçmişi ve faydalar
•Gereklilikler – Bölümler 1-4
•BRC Participate

•Gereklilikler – Bölümler 5-7
•BRC belgelendirilmesi için hazırlık
•Denetim Protokolü
•BRC Dizini
•Sınav

1.
Gün

2.
Gün

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Standarda Giriş

Geçmişi
Temel Prensipler

Standardı Kullanmanın Faydaları
Kilit Özellikler
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• Marka sahipleri tedarikçilerini kendisi denetlerdi1996 Öncesi
• Marka sahipleri gıda için ortak bir standart yaratmak için bir araya geldi1998
• İlk standart GFSI tarafından onaylandı2000
• Ambalaj için BRC Küresel Standart yayımlandı2002
• Depolama ve Dağıtım için BRC Küresel Standart yayımlandı2006
• Gıda Güvenliği için BRC Küresel Standart versiyon 6 yayımlandı.2011
• Acenteler ve Aracılar için BRC Küresel Standart yayımlandı2014
• Gıda Güvenliği için BRC Küresel Standart versiyon 7 yayımlandı.2015

BRC Küresel Standardın Geçmişi

BRC Global Standards. Trust in Quality.

2015
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Standardın Amaçları

Bir gıda
organizasyonunun
yasal uygunluk ve

tüketicinin korunması ile
ilgili  yükümlülükleri
yerine getirmesi için

yürürlükte olması
gereken güvenlik,

kalite ve operasyonel
kriterleri belirler

BRC Global Standards. Trust in Quality.

BRC Küresel Standardı
Kullanmanın Faydaları

Uluslararası tanınmış ve
GFSI uyumlu

Akredite bir denetimin
yönetimi için tek bir
standart ve protokol

Bir kuruluşun kalite ve
hijyen sistemlerinin
bağımsız değerlendirilmesi

Belgelendirilmiş kuruluşlar
BRC dizininde
incelenebilirler

Kalite, yasallık ve ürün
kalitesi için geniş kapsam

Mevzuat gerekliliklerine
atıfta bulunur
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BRC Küresel Standardı
Kullanmanın Faydaları

Denetim için  bir dizi
seçenek sağlar.

Düzeltici faaliyetlerin ve
kök neden analizlerinin
tamamlanmasını gerektirir

Due diligence – Yasal bir
anlaşmazlık durumunda
müşteriler ve tedarikçilerin
savunmasını destekler.

Müşteri denetimlerinin
sayısını azaltmak suretiyle
denetim masraflarının
azaltılmasını sağlar

Küresel Yayılım  gıda
endüstrisinin dünya
çapında tüm kısımlarına
uygulanabilir

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Küresel Gıda Güvenliği İnisiyatifi
(GFSI)

Dünya çapında tüketicilere güvenli gıda temin edilmesinde güveni sağlamak
amacıyla gıda güvenliği yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi için iş
odaklı bir girişim

Dünyanın önde gelen bazı gıda güvenliği uzmanları arasındaki işbirliği için
bir platform

GFSI paydaşları tarafından tanımlanmış olan güncel gıda güvenliği
sorunlarını ele almak için uzmanların işbirliği yaptığı çok sayıda Teknik
Çalışma Grupları

GFSI Rehber Dokümanı -, gıda güvenliği programlarının GFSI tarafından
tanınmasını sağlayacak süreci tarif eden doküman tüm dünyadaki gıda
güvenliği uzmanlarından elde edilen girdilerle çok paydaşlı olarak
hazırlanmıştır.
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BRC Belgeli Tesislerin Dağılımı
(Temmuz 2014)

Kuzey Amerika11%

Güney Amerika 3%

Afrika 3%

Asya 18%

Okyanusya 2%

Avrupa 63%

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Özet

Geçmişi
Temel Prensipler
Standardı Kullanmanın Faydaları
Kilit Özellikler
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Gözden Geçirme

İlk Küresel
Standart ne zaman

yayımlandı?

Standardı
kullanmanın

faydaları nelerdir?

Standardın amacı
nedir ?

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Standardın Formatı

Format
Kapsam

Gereklilikler ve Maddeler
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Kısım I
• Giriş

Kısım II
• Gereklilikler

Kısım III
• Denetim Protokolü

Kısım IV
• Standardın işletilmesi ve yönetilmesi

EKLER

Standardın Formatı

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Standardın Kapsamı
Birincil ürünler,
işlenmiş gıdalar,
daha ileri işlem
görecek gıdalar

Markalı &
kendi

etiketi ile

Perakende, yemek
üretimi ve servisleri,

gıda üretimi

İlave
Gönüllü

Modüller:
İşlenmiş
gıdalar
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Standardın Temel Prensipleri

İki Kilit
Birleşen:

Üst Yönetim
Taahhüdü

HACCP – Tehlike
Analizi Kritik

Kontrol Noktası

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Niyet Beyanı (SOI)

Standardın
Maddeleri

Niyet Beyanı (SOI)

Niyet beyanı, belirli
maddelere uyum

neticesinde beklenen
sonucu ortaya

koymaktadır. Tüm tesisler
niyet beyanına uymak

zorundadır.
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Standartta renk kodlaması

Denetim protokol
seçenekleri
mevcuttur

Tek Ziyaret (haberli
veya habersiz)

Bölünmüş denetim
seçeneği

Kısım 1 Habersiz (İyi
üretim süreçleri)

Kısım 2 Haberli
(Kayıtları, sistemleri
ve dokümantasyonu

gözden geçirmek
için)

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Temel gereklilik ne demektir?

Temel gereklilik, etkin bir gıda
kalite ve güvenliği

operasyonunun oluşturulması
ve işletilmesi için kritik olan
sistemlerle ilgili gerekliliktir.
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Standardın Temel Gereklilikleri
şunlardır;

1.1 Üst yönetim taahhüdü ve sürekli iyileştirme

2 Gıda güvenliği Planı– HACCP

3.4 İç Denetimler

3.5.1 Hammadde ve ambalaj tedarikçilerinin yönetimi

3.7 Düzeltici ve önleyici faaliyetler

3.9 İzlenebilirlik

4.3 Yerleşim, ürün akışı ve fiziksel ayrım

4.11 Temizlik ve Hijyen

5.3 Alerjenlerin yönetimi

6.1 Operasyonların kontrolü

6.2 Etiketleme ve ambalaj kontrolü

7.1 Eğitim

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Özet – Standardın
formatı

Format
Kapsam
Gereklilikler & Maddeler
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1 Üst Yönetim Taahhüdü ve
gözden geçirme

Slide 273rd Party Auditors Course - Day 2

BRC Global Standards. Trust in Quality.

1.1 Üst Yönetim Taahhüdü

Bir temel gereklilik

Tesisin güvenlik kültürü – Gıda
güvenliği konusundaki olumlu
tutumlar, değerler ve inançlar

Güçlü bir liderlik ihtiyacı:
taahhüt, destek ve kaynaklar

Tesisin bütününden sorumlu
kişi tarafından imzalanmış

3rd Party Auditors Course - Day 2

Tüm personelle
iletişimi

yapılmış, gıda
güvenliği ve

kalite hedeflerini
ifade eden
dokümante

politika,



Egzersiz: Politika 
 

Bu egzersiz iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmı (A) kuruluşun yürürlüğe koyması gereken gıda 

güvenliği ve kalite hedeflerinin tipleri konusunda bir rehber sağlamaktadır. İkinci kısım (B) ise A 

kısmından sonra yapılacak ve bir kuruluşun kalite ve gıda güvenliği hedeflerini nasıl yönetmesi gerektiği  

konusundaki bilgi ve kontrolleri içerecektir.  
 

 

Kısım A - Dairy Made ‘ e ait Gıda Güvenliği ve Kalite Politikasını inceleyiniz ve kuruluşun bu politikayı 

desteklemek için hangi gıda güvenliği ve kalite hedeflerine sahip olabileceğini belirleyiniz. Cevaplarınızı B 

kısmını tamamlamadan önce sınıfla tartışınız.   
 

 

Dairy Made 
 

Gıda Güvenliği ve Kalite Politikası 

 
Dairy Made, yüksek kalitede dondurmalar ve donmuş yoğurtların tedarikinde müşteri ve tüketici ihtiyaç ve 

beklentilerinin karşılanmasını taahhüt eder. Bu inancın temelinde tedarik edilen tüm ürünler için gıda 

güvenliğinin en yüksek seviyesinin sağlanması sorumluluğu bulunmaktadır.  

 

Kuruluşumuz BRC Gıda Güvenliği için Küresel Standart’ a göre belgelendirilmiş bir gıda güvenliği ve kalite 

yönetim sistemini geliştirmiş ve uygulamıştır & temel amaçları şunlardır: 

 

 Ürünün güvenliği için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek 

 BRC Gıda Güvenliği için Küresel Standart’ a göre belgelendirmeyi muhafaza etmek 

 Sahip olduğumuz standartlar ve spesifikasyonlarımıza olumsuz etki etmemelerini sağlamak 

amacıyla tedarikçilerimizden alınan tüm hammadde ve ambalajları onaylamak, izlemek ve kontrol 

etmek. 

 Müşterilerimizin spesifikasyonlarını ve spesifik gerekliliklerini anlamak ve sürekli olarak yerine 

getirmek 

 Kuruluşumuz bünyesinde gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili pozitif kültürü teşvik etmek 

 Ürünlerdeki, proseslerdeki ve teknolojilerdeki değişiklikler ile ilgili olarak gıda güvenliği risklerini 

etkin olarak yönetmek için gıda güvenliği politikalarını, standartlarını ve prosedürlerini sürekli 

olarak gözden geçirmek 

 İşimiz ile ilgili gıda güvenliği riskini etkin olarak anlamak ve yönetmek için kuruluşumuzun doğru 

gıda güvenliği ve kalite yetenekleri ile teknik becerilere sahip olmasını sağlamak.  

 

Kuruluşumuz, sahip olduğu Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli 

geliştirilmesini taahhüt eder. Sürekli gelişime yönelik bu taahhüdünün bir parçası olarak, bu politikanın 

amaçları ile uyumlu olarak gıda güvenliği ve kalite hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir 

sistem oluşturmuştur.  
 

Kuruluşumuzun üst yönetimi bu politikanın kuruluşun her seviyesinde anlaşılması, uygulanması ve 

sürdürülmesinden sorumludur ve uygulanması için yeterli kaynakları tahsis etmektedir. Bu politika, en az,  

yılda bir kez yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında üst yönetim tarafından gözden geçirilmektedir.  

Onaylayan:             Ali Demir 
 

Pozisyon:                 Genel Müdür                                                Tarih: 01.01.2015 



 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Kısım B -  Listeden bir hedef seçiniz ve Dairy Made tarafından gıda güvenliği ve kalite hedeflerini 
yönetmek için kullanılabilecek bir form geliştiriniz.  
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Politika

A. Dairy Made ‘ e ait notlarınızda bulunan Gıda
Güvenliği ve Kalite Politikasını inceleyiniz ve
kuruluşun bu politikayı desteklemek için hangi gıda
güvenliği ve kalite hedeflerine sahip olabileceğini
belirleyiniz. Cevaplarınızı B kısmını tamamlamadan
önce sınıfla tartışınız.

B. Listeden bir hedef seçiniz ve Dairy Made tarafından
gıda güvenliği ve kalite hedeflerini yönetmek için
kullanılabilecek bir form geliştiriniz.

Exercise GSF7005

Politika

Cevap – Kısım A: Hedef örnekleri
• El swaplarında başarısız sonuç alınan çalışan sayısını azaltmak.
• Hammaddelerin kaynağına kadar izlenebilirlik sistemlerini

sağlamış olan tedarikçilerle çalışmak.
• Gıda mevzuatının gerektirdiği şekilde besin değerleri ile ilgili

etiket gerekliliklerini gözden geçirmek için bir ekip oluşturmak.
• Muhtemel yanlış etiketleme problemlerini azaltmak için hatta

entegre etiket tarayıcısı sistemini uygulamak.
• Kuruluş tarafından alınan şikâyet sayılarını azaltmak.
• Kuruluş içerisinde gıda güvenliği kültürünü iyileştirmek.
• 2016 yılının sonuna kadar, tüm şeflerin ve müdürlerin minimum

kayıtlı orta düzey HACCP ve Gıda Güvenliği eğitimini (seviye 3
veya eşdeğeri)  tamamlamalarını sağlamak.

Exercise GSF7005
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Politika
Önerilen Cevap – Kısım B

Sorumlu Personel: Ali Demir
Hedef İsmi: El swaplarında başarısız sonuç alınan çalışan sayısını azaltmak
Mevcut Durum: 01.01.2014 ile 31.12.2014 arasındaki periyotta çalışanlardan yapılan el swap

testlerinde toplam canlı sayımı 20 cfu/cm2’den   fazla çıkan çalışan oranı   % 7.5

Hedef: 2015 yılının sonuna kadar bu oranın % 0 ile %3 arasında olmasını sağlamak

Hedefin Ölçümü: Aylık el swap sonuçlarının değerlendirilmesi, grafiksel hale getirilmesi ve
çalışan panolarına asılması

Başlangıç Tarihi: Ocak 2015 Bitiş Tarihi: Aralık 2015

Gözden geçirme sıklığı

Hedefe ulaşmak için gerekli aksiyonlarRef Termin
1. Başarısız el swap sonuçlarının görüldüğü personelle resmi görüşmelerin yapılması 28.02.2015
2. Yeni el yıkama ile ilgili posterlerin tasarımı (İngilizce ve Türkçe) 31.03.2015
3. El yıkama sonuçlarının çalışan panolarına asılması 31.03.2015

4. Daimi ve acente vasıtasıyla sağlanan çalışanların oryantasyon eğitiminde el
yıkamanın önemini anlatan kısmın genişletilmesi

31.03.2015

5. Tüm personelle Mart ve Ağustos aylarında el yıkama konusunu kapsayan
toplantıların yapılması.

31.08.2015

Gerekli kaynaklar: Yeni poster tasarımı için pazarlama bölümünün çalışmaları
Hedef her üç ayda bir kez Gıda Güvenliği ve Kalite toplantılarında gözden
geçirilecektir. İlk gözden geçirme Mart 2015’in sonunda yapılacaktır.

Onay: Ali Demir Tarih: 01.01.2015

BRC Global Standards. Trust in Quality.

1.1.2 Gıda güvenliği ve kalite
hedefleri

Ürün güvenliği ve kalitesi ile
ilgili amaçlara ulaşmak için
hedeflerin oluşturulması

Tüm personelle iletişiminin
yapılması

Bunun için gerekli bütçe ve
kaynakların ayrılması

3rd Party Auditors Course – Day 2
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Spesifik
Açık ve

tesisin ürün
güvenliği ve
kalitesi ile

ilgili
amaçları

veya
hedefleri ile
direk ilişkili

Ölçülebilir
Böylece

tesis
ilerlemeyi

değerlendir-
rebilir

Ulaşılabilir
Hedefler
kuruluşu

zorlayacak
ancak

gerçekçi ve
yeterli
kaynak
mevcut
olacaktır

Uygun
Ürün

güvenliğini
ve kalitesini
sürdürmek

ve
iyileştirmek

için
tasarlana-

caktır

Zaman
Sınırlı

Uzun veya
kısa vadeli,

tesisin
ilerlemeyi
gözden

geçirmesini
ve gerektiği

taktirde
revize

edilmesini
sağlayacak

İyi Hedefler…

BRC Global Standards. Trust in Quality.

1.1.3 Üst Yönetim Gözden Geçirme

Gözden geçirme
toplantısı

• Nelere ulaşıldı?

• Hedeflerine karşı
İlerleme

• Önümüzdeki yıl için
iyileştirme hedefleri ve
alanlarının belirlenmesi



Egzersiz: Yönetimi Gözden Geçirme
Kuruluş tarafından yönetimin gözden geçirilmesinin yeterli olarak gerçekleştirildiğini saptamak
için bir denetçinin ihtiyaç duyacağı objektif kanıtlar nelerdir?

Yönetimin gözden geçirilmesinin yeterli olarak gerçekleştirildiğinin ispatını bulmak için denetçinin
bakacağı kanıtların listesini yapınız;
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Yönetimi Gözden
Geçirme

Kuruluş tarafından yönetimin gözden
geçirilmesinin yeterli olarak gerçekleştirildiğini
saptamak için bir denetçinin ihtiyaç duyacağı
objektif kanıtlar nelerdir?

Yönetimin gözden geçirilmesinin yeterli olarak
gerçekleştirildiğini ispat edebilmek için
denetçiye gösterilecek kanıtların listesini
yapınız;

Exercise GSF7006

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Yönetimin Gözden
Geçirilmesi

• Katılanların kaydını içeren toplantı tutanağı (Organizasyon
şeması ile çapraz referans)

• Toplantıya dahil edilecek raporlar ve girdiler
• Mutabık kalınmış zaman skalası belirlenmiş aksiyon planı
• İlerlemenin kayıtları– hedeflere nasıl ulaşılmış ? Örneğin yabancı

madde şikayetlerindeki azalma
• 1.1.2 ‘ye göre belirlenmiş hedeflere göre performansın gözden

geçirilmesi ve yeni belirlenmiş hedeflere ait kanıtlar – toplantı
tutanağında dokümante edilmiş olacaktır.

• Denetçi toplantı tutanağını sadece gösterileni kabul etmek yerine,
şirket politikalarına göre sorgulamalıdır.

• Personel duyuruları veya bilgilendirme notları, toplantı çıktılarının
personel ile iletişiminin yapıldığını gösterecektir.

Exercise GSF7006
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1.1.4 Toplantı Programı

Soru

• Bu madde ile 1.1.3
arasındaki fark nedir?

Cevap

• Bu maddenin amacı,
gıda güvenliği ve kalite
ile ilgili konuların üst
yönetim seviyesine
aylık olarak sunulduğu
ve bu seviyede
tartışıldığı bir
mekanizmanın
bulunmasını
sağlamaktır.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

1.1.6 Teknik bilgi ve
enformasyon

Kuruluş, ilgili mevzuatın, bilimsel ve
teknik gelişmelerin, hammaddenin

otantisetisine yeni risklerin ve
endüstri uygulama esaslarının güncel

bilgisini sağladığını göstermelidir.

Denetçi sistematik kontrol (ör.
kullanılan web sitelerinin sorulması) ve
bilgilerin aksiyona dönüştürülmesinin

sağlanması için sürecin kanıtlarını
aramalıdır (ör. Kalite el kitabı)
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1.1.7 Standardın bir kopyasının
bulunabilirliği

Tesis, gerçek ve orijinal haliyle mevcut
standardın basılı ya da elektronik olarak
yürürlükteki versiyonuna ve BRC web
sitesinde yayımlanmış olan protokol
veya standarttaki değişiklikler
konusunda farkındalığa sahip olacaktır.

• Standardın artık indirilmesi  ücretsizdir.
• BRC Participate yıllık aboneliği: £95
• BRC haber bülteni
• Belgelendirme kuruluşundan denetçilere iletişimi

BRC Global Standards. Trust in Quality.

1. Üst
Yönetim

Taahhüdü
ve sürekli
iyileştirme

1.1.4
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8
1.1.9

1.1.10

1.2

1.2.1

1.2.2

Niyet
Beyanı

Slide 40
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Özet – Bölüm 1

1.1 Üst yönetim taahhüdü
1.1.3 Üst yönetim gözden geçirme
 Bölüm 1 ile ilgili ilave gereklilikler

BRC Global Standards. Trust in Quality.

2 Gıda Güvenliği Planı-
HACCP
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HACCP

HACCP

Gıda güvenliği için önemli
olan tehlikeleri tanımlayan,
değerlendiren ve kontrol
eden bir sistem.

Gıda güvenliği yönetim
sistemlerinin yapı
taşlarından bir tanesi

HACCP

Bu egzersizde HACCP Gerekliliklerine bakacağız.

Grubunuzda, Bölüm 2 Gıda Güvenliği Planı – HACCP ve
kayıtları ile ilgili olarak size verilen kısımları tartışınız ve
sınıf ile paylaşınız:

Exercise GSF7007

- Kapsam - Kontroller, izlemeler ve
düzeltici faaliyetler

- Ön gereksinimler - Geçerli kılma, gözden
geçirme ve

dokümantasyon
- Tehlike analizi

10 minutes



Egzersiz: Gıda güvenliği planı - HACCP
Bu egzersizin amacı katılımcıların standardın 2. Bölümünü anlamalarını sağlamaktır.

2. Bölümü 2, Gıda güvenliği planı - HACCP, inceleyiniz ve aşağıdaki başlıklarla ilgili ana maddelere ait
gerekliliklerin özet bir listesini yapınız:

- Kapsam
- Ön Gereksinimler
- Tehlike Analizi
- Kontroller, izlemeler ve düzeltici faaliyetler
- Geçerli kılma, gözden geçirme ve dokümantasyon

Kapsam

Ön gereksinimler



Tehlike analizi

Kontroller, izlemeler ve düzeltici faaliyetler

Geçerli kılma, gözden geçirme ve dokümantasyon
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HACCP Gereklilikleri

2.3.1 Her ürün veya ürün grubunun tam tanımın dokümante
edilmesi.

2.3.2 Tehlike analizlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç
duyulan tüm ilgili bilgiler.

2.4.1 Ürünün müşteri tarafından amaçlanan kullanımının ve
herhangi bir alternatif kullanımı tarif edilecektir.

Exercise GSF007

Kapsam

• Ana maddeler: 2.3, 2.4

HACCP Gereklilikleri

2.2.1 Güvenli ve yasal gıda ürünleri üretmek için uygun olan
ortamı yaratmak amacıyla gerekli olan çevresel ve
operasyonel programların sürdürülmesi, Örnekler:
– Temizlik ve sanitasyon

– Pest kontrol

– Ekipmanlar ve binalar için bakım programları

– Personel eğitimi

– Çapraz bulaşmanın engellenmesi için prosesler

Exercise GSF007

Ön Gereksinimler

• Ana alt maddeler: 2.2
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HACCP Gereklilikler

2.1.1 HACCP planını geliştirmek ve sürdürmek için gerekli
farklı fonksiyonlardan oluşturulan ekip

2.1.1 HACCP konusunda derinlemesine bilgi sahibi ekip lideri

2.1.1 HACCP konusunda spesifik bilgi sahibi ekip üyeleri

2.5.1 Her bir ürünü, ürün kategorisini veya prosesi
kapsayacak şekilde bir akış şeması hazırlanması

Exercise GSF007

Tehlike Analizi

• Ana alt maddeler: 2.1, 2.5, 2.7

HACCP Gereklilikler

2.7.1 Prosesteki her aşamada muhtemel tüm tehlikelerin
tanımlanması

2.7.2 Oluşma ihtimalini, şiddeti, bunlara maruz kalanların
hassasiyetini, vb.. içeren bir tehlike analizinin
gerçekleştirilmesi

2.7.3 Bir gıda güvenliği tehlikesinin engellenmesi, ortadan
kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye
düşürülmesi için ihtiyaç duyulan kontrol
önlemlerinin göz önünde bulundurulması

Exercise GSF007

Tehlike Analizi – devam…

• Ana alt maddeler: 2.1, 2.5, 2.7
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HACCP Gereklilikler

2.8.1 Kritik kontrol noktalarının tanımlanması (KKN)

2.9.1 Her KKN için kritik limitlerin tanımlanması

2.9.2 KKK'lerin doğrulanması

2.10.1 Her KKN için izleme prosedürlerinin tanımlanması

2.11.1 İzleme sonuçlarının bir kontrol limitini karşılamada
başarısız olduğunu gösterdiği zaman alınacak
düzeltici faaliyetlerin dokümante edilmesi

Exercise GSF007

Kontroller, izlemeler ve düzeltici faaliyetler

• Alt ana maddeler: 2.8, 2.9, 2.10, 2.11

HACCP Gereklilikler

2.12.1 HACCP planının etkinliğini doğrulamak için geçerli
kılma prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

2.13.1 İlgili kayıtların saklanması

2.14.1 HACCP planının yıllık olarak veya herhangi bir
değişiklik öncesinde gözden geçirilmesi

Exercise GSF007

Geçerli kılma, gözden geçirme ve
dokümantasyon

• Ana alt maddeler: 2.12, 2.13
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Gözden Geçirme

Ön gereksinimin tanımı
nedir?

HACCP ekibinin yapısı
ve yetkinlik gereklilikleri

hakkında genel bir
değerlendirme yapınızı

Muhtemel tehlikeler
tanımlandığında

alınacak aksiyonları
açıklayınız

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Bölüm 3
Gıda güvenliği ve kalite

yönetim sistemi
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3.1 Gıda güvenliği ve kalite el
kitabı

Standarda bakınız

Bu el kitabı hakkında bilinmesi gereken kilit
noktalar nelerdir?

• Tesis prosedürlerini, çalışma metotlarını ve uygulamaları içermesi
• Standardın gerekliliklerini kapsaması zorunluluğu
• Basılı veya elektronik ortamda olabilir, kolaylıkla erişilebilir olması
• İlgili personel için erişilebilir olmalı
• Okunaklı, anlaşılabilir, yeterli düzeyde detaylandırılmış ve , uygun

dilde olması
• Gerekli olduğu taktirde diyagramlar ve resimler içermesi

BRC Global Standards. Trust in Quality.

3.2 Dokümantasyon kontrolü

Standarda bakınız

Kuruluş bu maddeye uygunluğunu nasıl
gösterecektir ?
• En son versiyon numarasını da içeren kontrollü

dokümanların tam bir listesi
• Aşağıdakileri kapsayan bir prosedür:

• Yayımlanmadan önce dokümanların onaylanması
• tanımlama, dağıtım, değişim kontrolü ve eski

dokümanların
• Dokümanlar konusunda personelle iletişimi
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3.3 Kayıtların tamamlanması ve
bakımı

Standarda bakınız

Kuruluşun ne yapması gereklidir?
• okunabilir, gerçek, tekrar elde edilebilir ve izlenebilir kayıtların

tutulması
• herhangi bir değişikliğin gerekçelendirilmesi ve onaylanması

Kayıtların ne kadar saklanması gereklidir?
• Kayıtlara, ürünün güvenliği, bütünlüğü ve yasallığını ispat

etmek için bir çok kez ihtiyaç duyulacağından dolayı kayıtlar
uygun bir süre iyi şartlarda saklanmalıdır.

• Minimumda, raf ömrü artı 12 ay

3.4 İç denetimler

• Standarttaki temel gerekliliklerden bir tanesidir
• Standart iç denetimler ile ilgili neleri

belirtmektedir?
• Her maddeyi bir kaç kelimeyle özetleyiniz

Exercise GSF7011

Düşün Eşleştir Paylaş



 

 

Egzersiz: İç Denetimler 
 

Bu egzersizin amacı Bölüm 3.4’ün anlaşılmasını sağlamaktır.  
 

•   Standart iç denetimlerle ilgili hangi gereklilikleri tanımlamıştır ? 
 

•   Her maddeyi bir kaç kelimeyle özetleyiniz 
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3.4 İç denetimler

Exercise GSF7011

• tüm yılı kapsayan zaman planlı bir iç denetim programı
• Kapsam– HACCP, ön gereksinim programları, standart için

uygulanan prosedürler
3.4.1

• Eğitimli, yetkin, bağımsız denetçiler tarafından yürütülmesi3.4.2

• Tam olarak uygulanmış olmalı
• Uygunsuzluk ve uygunsuzluğu tanımlayan
• Denetlenen aktiviteden sorumlu olan personele raporlanması
• Düzeltici faaliyet ve zaman planı konusunda mutabakat

3.4.3

• Sıklığı risk temelli, dokümante denetimler – hijyen,
fabrikasyon

• Açık ürün alanlarında ayda bir seferden daha seyrek
olmaması

3.4.4

3.5 Tedarikçi ve hammadde onay ve
performans izleme

• Aşağıdaki maddelerden bir tanesini inceleyiniz ve bu
maddeye uyumu ispat etmek için tesisin denetçiye
neleri göstermesi gerektiğini belirtiniz :
– 3.5.1
– 3.5.2
– 3.5.3
– 3.5.4

Exercise GSF7012



 

 

Egzersiz: Tedarikçi ve hammadde onay ve performans izleme 
 

Egzersizin amacı, bu maddelere uygunluğu gösterebilmek için neler gerektiği konusundaki anlaşılma 

düzeyini arttırmaktır.   
 

Aşağıdaki maddelerden bir tanesini inceleyiniz ve bu maddeye uyumu ispat etmek için tesisin 

denetçiye neleri göstermesi gerektiğini belirtiniz: 
 

3.5.1 
 

3.5.2 
 

3.5.3 
 

3.5.4 
 

 

 

 

3.5.2 için grup cevapları 



 

 

 

3.5.3 için grup cevapları 

 

3.5.4 için grup cevapları 
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3.5.1 Hammadde ve ambalaj
tedarikçilerinin yönetimi

• Risk değerlendirme dokümanları
• Ambalajlarda dahil olmak üzere tüm hammaddeler için kabul ve

test  prosedürleri
• Tedarikçi onay prosedürleri ve istisnalar için prosedürler (örn. Acil

durumlar)
• Tamamlanmış, tarihli tedarikçi soru listeleri (düşük risk için)
• Onaylı tedarikçi listesi (üretim denetimi esnasında depoda ki

gelen malzemeler ile çapraz kontrol)
• Ayrıca :

– Acente/aracı olan tedarikçilerin BRC belgelendirmesi
– Tedarikçilerin GFSI belgelerinin kopyası
– Tedarikçi denetim raporları
– Denetçi eğitim kayıtlarına sahip olması beklenir.

Exercise GSF7013

BRC Global Standards. Trust in Quality.

3.5.1.3 Acentelerden ve aracılardan
satın alma

Tesis, hammaddenin son
işleyicisinin onayını

sağlayacak yeterli bilgiyi elde
etmelidir.

Bilgiler, üreticiden,
işleyiciden, paketleyiciden

veya acente/aracı vasıtasıyla
gelecektir.

Acente veya aracı BRC
belgeliyse, bu, maddeye
uygunluğu gösterecektir.
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3.5.1.4 Hariçte tutma prosedürleri

Hariçte tutmalar, dökme
ürünleri acil durumda

tedarikleri ve müşterinin
yönlendirdiği satın almaları

kapsar

Madde 3.5.1.3 ‘de belirtilen
onay süreçlerinin işletilmesi

mümkün olmadığı
durumlarda

Prosedür, ürünle ilgili
kontrolleri ve testleri

kapsayacak şekilde hariçte
tutmaları nasıl yöneteceğini

detaylandıran prosedür

3.5.2 Hammaddelerin ve
ambalajların kabulü ve izleme

prosedürleri
• Hammaddelerin/ambalajların kabulü için prosedür
• İmza ve tarihli mal girdi dokümanları
• İmza ve tarihli serbest bırakma dokümanları
• Görsel inceleme kayıtları
• Analiz sertifikaları
• Uygunluk sertifikaları
• Formların ve sonuçların prosedürlerle çapraz kontrolü

(prosedürlerle uygunluğunun kontrolü)
• Hammaddelerin ve ambalajların bir listesi ve kabul için

karşılanacak gereklilikler

Exercise GSF012

Sonuçların dolumdan önce
kontrol edileceğini hatırla
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3.5.3 Hizmet tedarikçilerinin
yönetimi

• Hizmet tedarikçilerinin onaylanması ve izlenmesi için
prosedürler

• İlgili kuruluşlarla sözleşmeler
• Sözleşmelere referans gösterilecek prosedürler
• Ürün güvenliğine, kalitesine veya yasallığını olumsuz

yönde etkilememesini sağlamak için, tesiste çalışan
hizmet sağlayıcılarının, uygun eğitime sahip olduğuna
dair kanıtlar,

Exercise GSF7012

3.5.4 Dış kaynaklı işleme ve
paketlemenin yönetimi

• Bu madde sözleşmeli paketleyicileri kapsaması amacıyla versiyon 7’de
genişletilmiştir.

• Spesifikasyonlar – etiketleme ve ambalajlama ile ilgili olanlarda dahil olacak
şekilde

• Marka sahibinin ilgili personeli tarafından, imzalanmış ve tarihlendirilmiş onaylı
evraklar

• Açık olarak tanımlanmış kapsamı olan tamamlanmış tesis denetiminin kayıtları
• Denetçinin doğru olarak eğitildiğinin ve ilgili tecrübeye sahip olduğunun güvence

altına alınması (eğitim kayıtlarının kontrolü, denetçiler tarafından tamamlanmış
denetim rapor örneklerinin incelenmesi)

• Onaylanmış olması gereken taşeronlarla ilgili sözleşmeler
• Risk değerlendirilmesi ile ilişkilendirilmiş iade ürünlerin inceleme ve test

prosedürleri
• Taşeronlar için BRC/GFSI belgelendirmesi bir seçenektir – doğruluğunun ispatı

için kontrol edilmesi (örneğin BRC dizininde)

Exercise GSF7012
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3.6 Spesifikasyonlar

Ambalajlarda dahil olmak üzere
tüm hammaddeler için detaylı

olacak ve ürün güvenliği, kalitesi
ve yasallığı için kritik limitler net

olarak tanımlanacaktır.

Güncel son ürün
spesifikasyonları,
doğru ve müşteri

formatında mutabık
kalınmış.

Spesifikasyonların
müşteri ile resmi

mutabakatı

Spesifikasyonların
değişikliklerde veya

en az 3 yılda 1
gözden geçirilmesi

Dokümante edilmiş
bir prosedürde
belirtildiği gibi

spesifikasyonların
kontrolü ve onayı

Düzeltici ve önleyici
faaliyetler

Bu egzersizde madde 3.7 ‘e ait
gerekliliklere bakacağız.
Grubunuzla, kuruluşun kullanabileceği ve
madde 3.7.1’e ait gereklilikleri karşılayacak
bir form oluşturunuz

Exercise GSF7013



Egzersiz: Düzeltici ve önleyici faaliyetler

Bu egzersizin amacı, madde 3.7’nin gerekliliklerinin bir tesiste nasıl uygulanacağını incelemektir.

Madde 3.7 ‘nin gerektirdiği tüm hususları içeren bir doküman hazırlayınız



34

3.7.1 Düzeltici faaliyetlerin
yönetimi

Exercise GSF7013

Tarih

Uygunsuzluk

Uygunsuzluğun sonuçlarının
değerlendirilmesi
Değerlendirme yapan personelin
adı

Mutabık kalınan düzeltme

Sorumlu personel

Termin tarihi

Düzeltmenin geçerli kılınması (imza)

Uygunsuzluğun kök nedeni

Kök nedeni düzeltmek için aksiyon

BRC Global Standards. Trust in Quality.

3.8 Uygun olmayan ürünün
kontrolü

Herhangi bir spesifikasyon dışı ürünün etkin
yönetimi için açıkça tanımlanmış
prosedürlerin bulunmasının sağlanması

• Personel tarafından raporlama
• Net tanımlama
• Güvenli depolama
• Gerektiği taktirde marka sahibine başvurmak
• Tanımlanmış sorumluluklar
• İmha, yeniden işleme, alt kaliteye düşürme veya

imhanın kaydedilmesi
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• Tüm hammadde ve ürün partilerinin tesisin
tedarikçisinden müşteriye kadar izlenebilirliği

• İzlenebilirlik tüm ana ürün grupları için en az
yılda 1 kez test edilmelidir.

• Miktar/kütle dengesi kontrolünü kapsar

• Hammadde tedarikçilerinin etkin bir
izlenebilirlik sistemine sahip olması gereklidir

• Geri işlemenin uygulandığı yerlerde
izlenebilirlik muhafaza edilmelidir.

3.9 İzlenebilirlik

İzlenebilirlik testi / dikey
denetim

Grubunuzla, dondurma üreten bir şirketin
üretim proses aşamalarını inceleyiniz.

Kuruluşun dondurmanın bir partisine ait
izlenebilirliği ispat etmesi için koruması
gereken izlenebilirlik kayıtları nelerdir?
belirleyiniz.

Exercise GSF7014



 

 

 

Egzersiz: İzlenebilirlik  
 

Grubunuzla, dondurma üreten bir şirketin üretim proses aşamalarını inceleyiniz.   

 

Kuruluşun dondurmanın bir partisine ait izlenebilirliği ispat etmesi için koruması gereken izlenebilirlik 
kayıtları nelerdir? Belirleyiniz 

 
 
 
 
 

 

Hammadde  
kabulü 

 
 
 
 
 
 

Depolama – Ortam – 
Soğuk ve Donmuş 

 

 
 
 
 

İngrediyentlerin tartımı 
 
 
 

 

Dondurmanın  
karıştırılması  

 

 
 
 

Miksin Pastörizasyonu  
 
 



 

 

Proses akışının devamı  

 
 

 

Dondurmanın  
olgunlaştırılması  

 

Dondurmanın çırpılması 
ve dondurulması 

 

 
 
 
 

Katkılar ve  
kaplara dolum 

 

 
 

Metal Saptama 
 
 

 

Barkod doğrulama 
 
 
 
 

Sertleştirme, paletleme, 
sevk 
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Hammadde kabul

Depolama – Ortam
şartlarında, soğutulmuş,

dondurulmuş

İngrediyentlerin tartılması

Dondurmanın
karıştırılması

Miksin  Pastörizasyonu

Tedarikçi onay kayıtları ve hammadde risk
değerlendirmesi

Hammadde spesifikasyonları
Analiz sertifikaları

Mal kabul dokümantasyonu,
izlenebilirlik / parti kodu

Parti büyüklüğü (sevk edilen miktar)
Kalite kontrol serbest bırakma prosedürleri

/kayıtları
Depolama kayıtları (ör. Sıcaklık kontrol
limitleri, soğutucu/dondurucu sıcaklık

kayıtları)
Temizlik kayıtları

Reçete
Belirli partiler için ağırlık kayıtları

Kalibrasyon kayıtları

Proses kontrol kayıtları (her proses
aşamasındaki kayıtların izlenebilirlikle

takibi), Veriler(ör. Temizlik kayıtları,
miktarlar, zamanlar, sıcaklıklar)

Zaman/sıcaklık programları ve kayıtları,
prosesin doğrulanması, kalibrasyon

kayıtları

Tü
m

 a
la

nl
ar

da
 ç

al
ış

an
 p

er
so

ne
l i

çi
n

eğ
iti

m
 k
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ıtl
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ı
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Dondurmanın  çırpılması
ve dondurulması

Katkılar  ve kaplara dolum

Metal Saptama

Barkot Doğrulama

Sertleştirme, paletleme,
sevk

Dondurma bazının
olgunlaştırılması

Depolama kayıtları (ör. Sıcaklık kontrol
limitleri, zamanlar)

Proses kontrol kayıtları (her proses
aşamasındaki kayıtların izlenebilirlikle

takibi), Veriler(ör. Temizlik kayıtları,
miktarlar, zamanlar, sıcaklıklar)

Son ürün spesifikasyonları, Paketleme
kayıtları (spesifikasyonlar, mal kabul

kayıtları, kalite kontrol kontrolleri /serbest
bırakmalar, raf ömrü kod bilgisi)
Etiket geçerli kılma prosedürleri

Metal detektör prosedürleri ve kayıtları,
metal detektörün doğrulanması

Barkod tarayıcının geçerli kılınması ve
kayıtları, kod kontrolleri

Ürün sevk prosedürü, sıcaklık geçerli kılma
prosedürü ve kayıtları, sevk kayıtları, araç

kontrolleri

Tü
m

 a
la

nl
ar

da
 ç

al
ış

an
 p

er
so

ne
l i

çi
n

eğ
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m
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Kütle dengesi denetimi

Bir parti veya
spesifik bir

hammaddenin bir
lotunu seçin

Bu parti koduna
ait tedarik edilen
hammaddenin

miktarını
belirleyin

Bu hammaddenin
kullanıldığı tüm

son ürünleri
tanımlayın

Her üründe kullanılan
miktarları hesaplamak
için üretim kayıtlarını

kullanın

Bilinen atıkları ve
geri işlemeleri

hesaplayın

Depoda partinin
kullanılmayan

miktarını
hesaplayın

Kullanılan
miktarlar ve

kullanılmayan
stok miktarlarını
konsolide edin

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Müşteri
şikâyetleri

etkin olarak
ele alınacak
ve bilgiler
şikâyet

seviyelerinin
azaltılması için
kullanılacaktır.

• Şikâyetler kayıt edilecek,
incelenecek ve inceleme
sonuçları kayıt edilecektir

• Hızlı aksiyonlar

• Şikâyetlerde artış olduğunda
veya ciddi bir şikâyet
alındığında, kök neden analizi
sürekli iyileştirilmeler için
kullanılacaktır

3.10 Şikayet Yönetimi
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3.11 Vakaların, ürün geri toplama/geri
çağırmanın yönetilmesi

Vakaların raporlanması ve etkin yönetilmesi için dokümante edilmiş
prosedürler

Ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığını muhafaza etmek için acil
durum planları

Herhangi bir zamanda uygulanabilecek dokümante ürün geri
toplama ve geri çağırma prosedürü

Ürün geri çağırma ve toplama prosedürü an az yılda bir kez
olmak  test edilecek ve test sonuçları saklanacaktır.

Bir ürün geri çağırma olayında, belgelendirme kuruluşu  3 gün
içerisinde bilgilendirilecektir.

3.12 Müşteri odaklılığı ve
iletişimi

Kuruluş bu maddeye uygunluğunu ispat
etmek için denetçiye neleri göstermelidir?
• Müşterilerin politika dokümanlarının saklanması, ör.

Alerjenler ve diğer ürün güvenliği ve kalite
konularındaki

• Bir perakendeci politikasına göre iç denetim
• Politika konusunda tedarikçiler ile iletişim
• Fabrikadaki prosedürlerin politika ile uyumu
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Özet – Bölüm 3

Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi
3.4 İç denetimler
3.7 Düzeltici faaliyet
3.9 İzlenebilirlik
3.10 Şikayetler
3.11 Vaka yönetimi
3.12 Müşteri politikaları

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Bölüm 4
Tesis Standartları
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4 Tesis Standartları
4.1 Dış çevre standartları
4.2 Güvenlik
4.3 Proses akışı/ yerleşim
4.4 Bina yapısı
4.5 Yardımcı hizmetler
4.6 Ekipman
4.7 Bakım
4.8 Personel tesisleri
4.9 Ürün kontaminasyon
kontrolü

4.10 Yabancı madde
saptama ve ayırma
4.11 Temizlik ve hijyen
4.12 Atıklar / Atıkların
bertarafı
4.13 Üretim fazlası gıdalar
4.14 Pest Kontrol
4.15 Depolama tesisleri
4.16 Sevkıyat ve Taşıma

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Lokal aktiviteler ve
tesis çevresi

Dış alanların iyi
durumda muhafaza

edilmesi

Binanın yapısının,
ürün kontaminasyonu
için potansiyel riskleri

minimize edecek
şekilde korunması

4.1 Dış çevre standartları



Egzersiz: Tesis Standartları
Bu egzersizde aşağıdaki gerekliliklere bakınız;

4.2 Güvenlik
4.7 Bakım
4.15 Depolama tesisleri

Size verilmiş olan maddeye istinaden, maddeye uyumu ispat için gerekli olanları listeleyiniz.
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Tesis Standartları

Bu egzersizde aşağıdaki gerekliliklere bakınız;

4.2 Güvenlik

4.7 Bakım

4.15 Depolama tesisleri

Grubunuza bu maddelerden bir tanesi incelemeniz için size
verilecektir.

Maddeye uyumu ispat için gerekli olanları listeleyiniz.

Her maddeyi tartışırken, ilgili gruptan cevaplarını sunmaları
istenecektir.

Exercise GSF7019

4.2 Güvenlik-Grup cevapları

• Güvenlik düzenlemelerinin  dokümante edilmiş bir değerlendirilmesi
bulunacaktır.

• Tesise yetkisiz erişim mümkün olmamalıdır.  Denetçi tesise
ulaştığında nasıl bir muamele gördüğünü değerlendirebilecektir.

• Üretimin hassas alanlarını net olarak işaretlenecek ve kontrol
edilecektir.

• Bu düzenlemelerin nasıl yönetileceğine örnek olarak;
– Fiziksel engeller, kapalı devre kamera sistemleri, şifre veya kartla kısıtlı erişim,

ziyaretçilerin hareketinin kontrolü, bilinmeyen kişilerin raporlanması veya
sorgulanması ve herhangi bir şüpheli durumun raporlanması için personelin
eğitilmesi

• Güvenlik altına alınmış dış depolama, örneğin dış tankların/boru
hatlarının kilitlenmesi

• Yasal mevzuatın gerektirmesi durumunda, tesisin, bir gıda üretim
tesisi olarak kayıt ettirilmesi

Exercise GSF7019
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4.3 Yerleşim, ürün akışı ve
fiziksel ayrım

4.3

Tanımlanmış
risk bölgeleri

Tesis planı

Taşeronlar ve
ziyaretçiler

Hareket: personel, ham
maddeler, ambalaj, geri

işleme, atık
Yüksek riskli

alanlar

Yüksek dikkat
gerektiren

alanlar

Ortam şartlarında
yüksek dikkat

gerektiren alanlar

BRC Global Standards. Trust in Quality.

•4.3 Layout4.3 Yerleşim, ürün akışı ve
fiziksel ayrım

4.3.1 Ürün risk bölgelerinin belirlenmesi

4.3.2 Tesis planı aşağıdakileri göstermelidir;
• Personel için erişim noktaları
• Hammaddeler ve ambalaj için erişim noktaları
• Materyallerin, ekipmanların, kişilerin, geri işlemenin ve

atık materyallerin hareket yolları
• Üretim proses akışı
• Personel tesislerinin konumu
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4.3.1 Ürün risk alanlarının adlandırılması

Yüksek riskli

Yüksek dikkat gerektiren

Ortam şartlarında yüksek dikkat gerektiren

Düşük riskli

Kapalı ürün alanları

Ürün dışı alanlar

Patojenlerden çapraz
bulaşmayı tespit etmek
için dokümante edilmiş

risk değerlendirme

Ürün risk bölgelerinin
tanımlanması

• Standardın Ek 2’sini okuyunuz - Ürün risk bölgelerinin
tanımlanması için rehberler

• Aşağıdaki ürünlerin işlenmesi esnasında, hangi risk
bölgesi kullanılmalıdır?

– UHT Süt

– Ham kakao çekirdeklerinden üretilen çikolata

– Üstü krem şanti kaplı soğuk tatlı

– Pişirilmeye hazır pizza

– Dondurma

Exercise GSF7020



Egzersiz: Ürün risk bölgelerinin tanımlanması

Bu egzersizin amacı katılımcıların farklı ürün risk bölgeleri konusundaki farkındalığını
arttırmaktır.

Aşağıdaki ürünlerin işlenesi esnasında, paketlemeden önce son ürün için muhtemel risk
bölgesi hangisidir?

• UHT Süt

• Ham kakao çekirdeklerinden üretilmiş çikolata

• Üstü krem şanti kaplı soğuk tatlı

• Pişirmeye hazır pizza

• Dondurma
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EK 2 

ÜRETİM RİSK BÖLGELERİNİN 
BELİRLENMESİ İÇİN REHBER  

 

Standart hijyen seviyelerine uygun olarak ve ürün kontaminasyon ihtimalini azaltmak amacıyla proses ve depolama alanları 

içerisinde farklı risk alanları tanımlamıştır. Bunlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır; 

• Yüksek riskli (soğutulmuş ve dondurulmuş) 

• Yüksek dikkat gerektiren (soğutulmuş ve dondurulmuş) 

• Ortam şartlarında yüksek dikkat gerektiren 

• Düşük Riskli 

• Kapalı ürün alanları (örneğin depolar ve depolama odaları) 

• Üretim dışı alanlar (örneğin kantin, elbise yıkama tesisleri ve ofisler) 

Fabrika alanlarında yürütülen gıda güvenliği kontrolleri, ürüne uygun olacaktır. Fabrika hijyeni, binaya ait detay işler, ekipmanlar, 

iş kıyafetleri ve çalışan hijyeni için beklentiler, ürüne olan muhtemel riskleri yansıtmalıdır. Farklı risk alanlarını tanımlamak, uygun 

gıda güvenliği kontrollerinin yürürlükte olmasına ve bu alanlar arasında çalışanların ve malzemelerin hareketlerinin kısıtlanması 

için ihtiyaçları belirlemeye yardımcı olacaktır.  

AÇIK ÜRÜN ALANLARI 

İngrediyentlerin, ara ve son ürünlerin, fabrika ortamından korunmadığı durumlarda, ürünün yabancı maddeler, alerjenik 

materyaller veya mikroorganizmalar tarafından kontaminasyonu için muhtemel riskler bulunmaktadır. Mikrobiyolojik 

kontaminasyon riskinin ciddiyeti, ürünün patojenlerin üremesi veya yaşamasını desteklemesi konusundaki yatkınlığına, 

beklenen depolama koşullarına, raf ömrüne ve ürünün fabrika veya müşteri tarafından ileri aşamada tabii tutulacak işlemlere 

bağlıdır. 

Bölgelerin belirlenmesinde, patojenler tarafından oluşturulan risklere özel dikkat edilecektir. Bu temelde, düşük riskli olarak 

göz önünde bulundurulan bazı ürünler, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ciddi bir konu olması nedeniyle yüksek 

standartlarda mikrobiyolojik kontrole ihtiyaç duyarlar (örneğim yoğurtta mayalar ve sert peynirlerde küfler gibi).  

YÜKSEK RİSK (SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ)  

Burası, patojenik mikroorganizmalar tarafından kontaminasyonu engellemek amacıyla çalışanlar, ingrediyentler, ekipmanlar, ambalajlar ve 

ortamla ilgili uygulamaları yüksek bir hijyen standardına göre tasarlanmış fiziksel olarak ayrılmış alanlardır. Yüksek risk alanında işlenmesi 

gereken ürünler aşağıdaki özelliklerin tamamını taşıyacaktır.  

• Son ürünlerin, gıda güvenliğini korumak amacıyla, depolama süresince soğutulma veya dondurulma gereksinimi vardır. 

• Tüm komponentler, bu alana girmeden önce minimum 70 C’de 2 dakika veya buna eşdeğer bir pişirme1 işlemine tabi 
tutulmuş olacaktır (bk. EK 3). 

• Son ürünler, normal depolama veya ürünün kullanımı süresince (örneğin donmuş bir ürünün çözündürülmesi ancak 
hemen tüketilmemesi), patojenlerin akabinde üremeye başlaması nedeniyle patojen üremesine (örneğin Listeria suşları 
gibi) veya yaşamasına karşı hassastırlar. 

• Son ürünler yemeye hazır, ısıtılarak yemeye hazır veya bilinen kullanıcı kullanımı temelinde yeterli pişirme olmadan 
yenilme ihtimali olan ürünlerdir.  
 
 

Yüksek riskli olarak kabul edilen ürünlere pişirilmiş et dilimleri ve tam pişmiş hazır yemekler örnek olarak verilebilir.  

 

 

 



 

Son ürün ortam sıcaklığında, soğutulmuş veya 

dondurulmuş olarak mı depolanıyor 

Üretim Alanı Karar Ağacı 

2’ye bakınız. 

Soğutulmuş veya dondurulmuş 

Bu alandaki ürünler veya ingrediyentler ortamı 

açık olarak mı tutuluyor (paketlenmiş 

durumda, tank veya boru, vs. içerisinde 

bulunmamaktadır) 

Hayır 

Kapalı ürün alanı -  örneğin 

depolar, boru içerisindeki 

sıvılar (örneğin süt, meyve 

suyu, şarap) 

Evet 

Ürün, soğuk veya dondurulmuş olarak 

saklanmadığı taktirde normal depolama veya 

ürünün kullanımı esnasında patojenlerin 

üremesini veya yaşamasını destekler mi? 

Hayır 

Düşük Riskli Alan, Örneğin; 

taze meyve ve sebzeler, 

sadece raf ömrünü uzatmak 

amacıyla soğutulmuş veya 

dondurulmuş gıdalar 

(dondurulmuş meyve/sebze 

gibi) 

Evet 

Bu alanda bulunan ürünler pişirme 

talimatlarının ve bilinen müşteri kullanımının* 

temelinde tüketilmeden önce bir pişirme 

işlemine** tabi tutulacak mı? 

Evet 

Düşük Riskli Alan – örneğin 

çiğ et, sebze (ör. Patates) 

ham protein içeren hazır 

yemekler, dondurulmuş 

pizza, pişirilmemiş 

dondurulmuş turta 

Hayır 

Tüm hassas ürünler bu alana girmeden önce 

70 C /2 dakika ’ya eşdeğer bir ısıl işlem 

görecek mi? 

Hayır 

Yüksek dikkat gerektiren 

alan – örneğin taze 

hazırlanmış salatalar, 

sandviçler, kürlenmiş etler, 

soğuk kürlenmiş somon, 

pişmiş komponentler, 

pişmiş komponent 

içermeyen sütlü tatlılar, 

garnitürlü hazır gıdalar ***, 

soğutulmuş pizza 

Evet 

Yüksek riskli alan – örneğin pişmiş etler, 

pastalar, garnitür içermeyen hazır gıdalar, 

pişmiş komponent içeren sütlü tatlılar  

 

 

 

 

 Ortam 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞEKİL 6 ÜRETİM BÖLGESİ KARAR AĞACI 1 – SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ GIDALAR

*Eğer ürün yemeye hazır veya ısıtılarak yemeye hazır veya bilinen 
tüketici kullanımına gore yeterli pişirmeden yenme ihtimali varsa 
aşama 5’i uygula 
** 70 oC ‘de 2 dakikaya eşdeğer ısıl işlem 
*** Ham veya pH/aw ‘nin stabilize olmaması nedeniyle Listeria 
monocytogenes üremesini destekleyecektir.  

Aşama 

1 

1 

Aşama 

2 

1 

Aşama 

3 

1 

Aşama 

4 

1 

Aşama 

5 

1 



 
 

Son ürün ortam sıcaklığında, soğutulmuş veya 

dondurulmuş olarak mı depolanıyor 
Soğutulmuş veya 

dondurulmuş 

Üretim Alanı Karar Ağacı 

1’e bakınız. 

Ortam 

Bu alandaki ürünler veya ingrediyentler ortamı 

açık olarak mı tutuluyor (paketlenmiş 

durumda, tank veya boru, vs. içerisinde 

bulunmamaktadır) 

Hayır 

Kapalı ürün alanı  -  

örneğin depolar, boru 

içerisindeki sıvılar 

(örneğin süt, meyve suyu, 

şarap) 

Evet 

Bu alanda bulunan ürünler pişirme 

talimatlarının ve bilinen müşteri kullanımının* 

temelinde tüketilmeden önce bir pişirme 

işlemine** tabi tutulacak mı? 

Evet 

Düşük Riskli Alan – 

örneğin sebze (ör. 

Patates) kuru gıdalar 

(hububatlar, pirinç, ham 

baklagiller  

Hayır 

Gıda zehirlenmesine sebebiyet verme ihtimali olan 

vejetatif patojenler (örneğin, Salmonella) ürünün 

normal kullanımı veya depolanması esnasında 

yaşayacak ve çoğalacak mı? Veya, gıda matrisinin 

yapısı gereği (örneğin yüksek yağ gibi) çok düşük 

düzeyde bulunan patojeni koruyarak ve üremesine 

imkân vererek zehirlenmeye neden olur mu? 

Hayır 

Düşük Riskli Alan – 

örneğin konserve ürünler 

kuru çorba, fırıncılık 

ürünleri, bisküviler, 

cipsler, kuru baharatlar, 

şeker, çay, kahve 

Hammadde(ler) (akabinde son üründe çapraz 

bulaşamaya neden olabilecek) vejetatif 

patojenler için bilinen bir kontaminasyon 

kaynağı mıdır? VE tesisin üretim prosesi 

patojenleri uzaklaştıran bir proses aşamasını 

(yani patojen öldürme aşaması) kapsıyor mu? 

Hayır 

Düşük Riskli Alan – 

örneğin müsli, önceden 

imal edilmiş çikolata 

kullanımı (yani tesiste 

ham kakao 

bulunmamaktadır) 

Ortam Şartlarında Yüksek Dikkat Gerektiren 

Alan  - örneğin ham kakao çekirdeklerinden 

çikolata üretimi, ham fıstıktan fıstık ezmesi 

üretimi, ısıl işlem görmüş un) 

Evet 

Evet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşama 

1 

1 

Aşama 

2 

1 

Aşama 

3 

1 

Aşama 

4 

1 

Aşama 

5 

1 

*Eğer ürün yemeye haır veya ısıtılarak yemeye hazır veya 
bilinen tüketici kullanımına gore yeterli pişirmeden yenme 
ihtimali varsa aşama 4’ü uygula 
** 70 oC ‘de 2 dakikaya eşdeğer ısıl işlem 
 



 
 

ŞEKİL 7 ÜRETİM BÖLGESİ KARAR AĞACI 2 – ORTAM SICAKLIĞINDATUTULAN GIDALAR   

 

Ürünün tüketici için tam pişirmeye eşdeğer bir pişirme talimatına sahip olduğu durumlarda, ürün düşük riskli olarak kabul 

edilebilir. Bu durumda tesisin,  denetçinin de referans gösterebileceği şekilde, pişirme talimatlarının uygun olduğunu, bu pişirme 

talimatı kullanıldığında ürünün doğru sıcaklık-zaman değerine ulaşacağının tam bir doğrulamasına sahip olması beklenmektedir. 

Fiziksel ayrımın amacı, kapalı olmayan (yani korumasız) yüksek riskli ürünlerin, mikrobiyolojik öldürme aşamasından 

genellikle paketleme yoluyla tam olarak korunması sağlanana kadar müstakil bir alan sağlamaktır. 

Fiziksel ayrım bariyerleri, aşağıdaki faktörlerden çapraz bulaşma riskini engelleyecek yeterlilikte olacaktır; 

• Düşük risk ortamında veya tam pişirilme işleminden geçirilmemiş ürünler veya ingrediyentlerde bulanabilecek 
patojenler 

• Belirlenmiş soyunma odalarını kullananlar haricinde yüksek riskli alan ile diğer alanlar arasında hareket eden tüm 
kişiler 

• Sanitasyon kontrollerinin yürürlükte olduğu bağlantı noktalarında geçirilenler haricinde, tüm ekipmanların, aletlerin 
veya materyallerin yüksek riskli alana taşınması 

• Yüksek riskli alana doğru akışı olan zemindeki veya yıkama ile gelen sular veya diğer sıvılar 

• Hava kaynaklı kontaminantlar (örneğin toz partikülleri, su damlaları) 
 
 

Yüksek riskli alanı diğer alanlardan ayıran ideal fiziksel bariyer, tam örülmüş bir duvar olmasıdır. Fiziksel ayrım bariyerinin 

uygunluğunu değerlendirmek için bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve dokümante edilmelidir.  

Yeni yapılmış fabrikalarda, yüksek riskli alanların gerektirdiği gibi tam duvar ayrımı sağlanacaktır. Zaman ayrımı, yüksek riskli 

alanlarda fiziksel ayrıma bir alternatif olarak kabul edilmemektedir.  

 

YÜKSEK DİKKAT GEREKTİREN (SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ) 

Burası, patojenik mikroorganizmalar tarafından kontaminasyonu asgari düzeye indirmek amacıyla çalışanlar, ingrediyentler, 

ekipmanlar, ambalajlar ve ortamla ilgili uygulamaları yüksek bir hijyen standardına göre tasarlanmış alanlardır. Yüksek dikkat 

gerektiren alanın fiziksel ayırımı (aşağıya bakınız) ve bu alana erişim ile ilgili düzenlemeler ürün kontaminasyon riskini asgari 

düzeye indirecektir.  Yüksek dikkat gerektiren alanda işlenmesi gereken ürünler aşağıdaki özelliklerin tamamını taşıyacaktır.  

• Son ürünlerin, gıda güvenliğini korumak amacıyla, depolama süresince soğutulma veya dondurulma gereksinimi vardır. 

• Mikrobiyolojik olarak hassas olan tüm komponentler, bu alana girmeden önce mikrobiyolojik kontaminasyonu kabul 
edilebilir seviyeye düşürmek (tipik olarak Listeria suşları gibi mikroorganizmaların 1-2 log azaltılması) için bir prosese 
tabi tutulacaklardır. 

• Son ürünler, normal depolama veya ürünün kullanımı süresince (örneğin donmuş bir ürünün çözündürülmesi ancak 
hemen tüketilmemesi), patojenlerin akabinde üremeye başlaması nedeniyle patojen üremesine veya yaşamasına karşı 
hassastırlar. 

• Son ürünler yemeye hazır, ısıtılarak yemeye hazır veya bilinen kullanıcı kullanımı temelinde yeterli pişirme olmadan 
yenilme ihtimali olan ürünlerdir.  
 

Güvenli olarak yenmesini sağlamak amacıyla, tüm hassas ingrediyentler ve ürünler, yüksek dikkat gerektiren alana girmeden 

önce patojenik bakterileri belirli bir seviyeye indirecek bir işlemden geçirilmiş olmasına rağmen bozulmaya neden olan 

mikroorganizmalar mevcut olacaktır ve bunlar sıcaklı ve raf ömrü ile kontrol edilecektir. Yüksek dikkat gerektiren ürünler 

olarak düşünülen ürünlere örnek olarak sandviçler ve hazır salatalar verilebilir.  

Yüksek dikkat gerektiren alanlarda üretilen ürünlerin kendileri, diğer ürünlere tehlike oluşturabilir; örneğin, salata ürünlerinin 

kullanımı her ne kadar mikrobiyolojik yüklerini azaltmak için klorlu çözeltide yıkama yapıldıysa da, hala artan düzeyde risk 



 
 

barındırabilir ve bu durumun yüksek dikkat gerektiren alan içerisinde hijyen yönetim şeklinin ve üretim kontrollerinin 

planlamasında dikkate alınması gerekir. 

Yüksek dikkat gerektiren alanın, düşük riskli bölgelerden tekrar kontaminasyonundan etkin olarak korunması önemlidir. Bu 

ayrım, en etkin şekilde, yüksek dikkat gerektiren alanın diğer alanlardan duvarlar vasıtasıyla tam bir fiziksel ayrımı yapılarak 

sağlanır.  

Fiziksel ayrım bariyerleri, aşağıdaki faktörlerden çapraz bulaşma riskini engelleyecek yeterlilikte olacaktır; 

• Düşük risk ortamında veya tam pişirilme işleminden geçirilmemiş ürünler veya ingrediyentlerde bulanabilecek 
patojenler 

• Belirlenmiş soyunma odalarını kullananlar haricinde yüksek dikkat gerektiren alan ile diğer alanlar arasında hareket 
eden tüm kişiler 

• Sanitasyon kontrollerinin yürürlükte olduğu bağlantı noktalarında geçirilenler haricinde, tüm ekipmanların, aletlerin 
veya materyallerin yüksek dikkat gerektiren alana taşınması 

• Yüksek dikkat gerektiren alana doğru akışı olan zemindeki veya yıkama ile gelen sular veya diğer sıvılar 

• Hava kaynaklı kontaminantlar (örneğin toz partikülleri, su damlaları) 

 

Fiziksel ayrımın sağlandığı bariyerlerin uygunluğunu değerlendirmek için bir risk değerlendirme uygulanmalı ve dokümante 

edilmelidir. Alternatif kontroller, yukarıda bahsedilen tüm amaçları yerine getirdiği taktirde kabul edilebilir.  

Yeni yapılmış fabrikalarda, yüksek dikkat gerektireni alanların gerektirdiği gibi tam duvar ayrımı sağlanacaktır. 

 

ORTAM ŞARTLARINDA YÜKSEK DİKKAT GEREKTİREN  

Burası, patojenik mikroorganizmalar tarafından kontaminasyonu asgari düzeye indirmek amacıyla çalışanlar, ingrediyentler, 

ekipmanlar, ambalajlar ve ortamla ilgili uygulamaları yüksek bir hijyen standardına göre tasarlanmış alanlardır. Bu alanlarda 

işlenen ortam şartlarındaki ürünler, patojenlerin bu ürünlerde yaşamlarını sürdürmelerinin bilinmesi nedeniyle patojenlere 

karşı hassastırlar (diğer bir ifade ile, bu alan düşük riskli alandan farklıdır çünkü, düşük riskli alanlarda işlem gören ürünler, ya 

doğası itibariyle veya tasarımı ile patojenlerin üremesini veya yaşamasını desteklemektedirler veya daha sonra doğrulanmış bir 

öldürme şamasından geçeceklerdir) 

Bu alanda işlenmesi gereken ürünler aşağıdaki özelliklerin tamamını taşıyacaktır. 

• Hammadde(ler) bir vejetatif patojen kontaminasyonuna yakındırlar (örneğin Salmonella suşları)  

• Üretim prosesi, patojenleri uzaklaştıracak veya azaltacak bir proses aşamasını (örneğin mikrobiyolojik öldürme 
aşamasını) kapsar. (Etkili bir aşamanın olmadığı durumlarda, hammaddeden kaynaklanabilecek risklerin, hammadde 
risk değerlendirmenin bir bölümü olarak kontrol edildiği farz edilir).  

• Son ürün ortam sıcaklığında depolanır (diğer bir ifade ile > 5°C) 

• Son ürünler yemeye hazır2 veya ısıtılarak yemeye hazır3 veya bilinen tüketici kullanımına göre yeterli pişirmeden 
yenme ihtimali bulunmaktadır. 

• Bitmiş ürünler, normal kullanımda vejetatif patojenlerin yaşaması ve üremesi ve akabinde gıda zehirlenmesine neden 
olmalarına imkân tanır veya patojenlerin çok düşük kontaminasyon düzeyinden kaynaklanan gıda zehirlenmelerine 
imkân verecek yapıdadırlar.  

 

Ortam şartlarında bir işleme alanı gerektiren proseslere örnek olarak ham kakao çekirdeklerinden çikolata imalatı, ham sütten 

süt tozu üretimi veya ham fıstıktan fıstık ezmesi verilebilir.  

Ortam şartlarında yüksek dikkat gerektiren ürünler, hammaddeden vejetatif kontaminasyon riskinin tedarik zincirinin önceki 

aşamalarında kontrol edildiği ürünleri kapsamamaktadır. Örneğin; bir bisküvide kullanmak üzere üretilmiş çikolatayı satın alan 



 
 

bir bisküvi üreticisi, ham kakao çekirdeklerinden kaynaklanan risklerin çikolata üreticisi tarafından kontrol edilmesi nedeniyle 

ortam şartlarında yüksek dikkate gerektiren bir proses olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, bisküvi üreticisinin, alınan 

hammaddenin uygun standartları karşıladığını güvence altına almak için bir hammadde risk değerlendirmesi işlem(ler)ine sahip 

olması beklenir.   

Tesis,  bu ürünlere olan riskin seviyesini değerlendirmeye ihtiyaç duyacak ve muhtemel çapraz bulaşmayı asgari düzeye 

indirmek için uygun risk bazlı kontrolleri yürürlüğe koyacaktır. Ürüne bağlı olarak, bu kontroller, yüksek riskli veya yüksek 

dikkat gerektiren alanlardaki kontrollere benzer kontroller olabilir. Kullanılan kontrollerin ve risk değerlendirmenin uygun 

olduğunu gösteren kanıtlar dokümante edilecektir.   

BRC standardı, ortam şartlarında yüksek dikkat gerektiren alanlara özel olarak hazırlanmış sadece 2 tane madde içermektedir. 

Yüksek risk veya yüksek dikkat gerektiren alanlara ait maddeler (ortam şartlarındaki ürünlere atıfta bulunmadığı sürece) ortam 

şartlarındaki yüksek dikkat gerektiren alanlar için uygulanmaz.  

 

DÜŞÜK RİSK  

Düşük riskli alanlarda mikrobiyal kontaminasyonun insan sağlığına önemi düşüktür çünkü ürün; 

• Normal depolama süresince veya ürünün kullanımı esnasında kendiliğinden üreyebilen patojenlerinin üremesini 
(ürünün yapısı itibariyle veya tasarımı tarafından) veya patojenlerin hayatını sürdürmesini desteklemez 

• Ürünün güvenli yenmesini güvence altına almak için sonrasında bir öldürme aşaması uygulanır.  
 

Bu alanlardaki hijyen standartları genellikle yabancı madde ve alerjen kontaminasyonunu engellemek üzerine daha fazla bir 

önem gerektir ancak iyi proses akışı da dahil olmak üzere iyi üretim uygulamaları yine de beklenen uygulamalardır.    

 

Bu alanda üretilen ürünlere aşağıdakileri içermektedir; 

• Tüketilmeden önce tüketici tarafından daima pişirilmesi gereken ürünler (örneğin; çiğ et ve balık). Tüketici pişirme 
talimatlarının sağlandığı durumlarda bunlar tam olarak doğrulanmalıdır.  

• Son ambalajının içerisinde işlem gören ürünler (örneğin; konserve edilmiş ürünler) 

• Ortam şartlarında depolanan ve dağıtılan ve patojenlerin üremesi ve/veya yaşaması için uygun olmayan ürünler 
(örneğin reçeller, turşular gibi pH kontrollü ürünler, kurutulmuş makarna ve şekerlemeler gibi düşük aw ‘ye sahip 
ürünler). 

• Ürünün kalitesini korumak için soğutulmuş veya dondurulmuş olarak depolanan ancak patojenlerin üremesini 
engellemek için başka kontrollere sahip yemeye hazır ürünler (örneğin sert peynirler) 

• Yüksek riskli veya yüksek dikkat gerektiren alanlara sevk edilmesinden önce bir öldürme aşamasına tabi tutulacak 
hammaddeler veya hazırlanmış ürünler ve karışımlar 

 

Düşük riskli olarak değerlendirilen ürünlere örnek olarak çiğ et, şeker ve un verilebilir.  

 

KAPALI ÜRÜN ALANLARI  

Bir kapalı ürün alanı, ürünlerin tümünün tam olarak kapalı halde olduğu ve bu nedenle çevresel kontaminasyona (örneğin 

yabancı madde veya mikroorganizmalar) karşı hassas durumda olmadığı alanlardır. Bu alanlara aşağıdakiler dahildir;  

Ürünün ambalajı içerisinde tam olarak kapalı durumda olan ürünler (örneğin; hammadde ve bitmiş ürün depolama ve sevk 

alanları) 

Ürünün, üretim süresince üretim ekipmanlarından oluşabilecek fiziksel veya mikrobiyolojik kontaminasyona karşı korunmasını 

sağlayan bir ekipman içerisinde tam olarak kapalı durumda olması – Buna transfer boru hatları veya tamamen ekipman 



 
 

içerisinde kapalı durumda olması ve ekipmanın ürünü korumak için kendine ait ortamını oluşturduğu durumlar (örneğin aseptik 

dolum ekipmanı) dahil edilebilir.  

Üretim hatlarına örneğin temizlik, bakım, örnek alma gibi amaçlarla girildiği zamanlarda, kontaminasyon ihtimalinin en aza 

indirilmesini ve işlem bittiğinde, hattın kapalı ürün statüsünü muhafaza edecek doğru standartlarda geri dönüşünü 

sağlayacak dokümante edilmiş prosedürler yürürlükte olacaktır.  

ÜRÜN DIŞI ALANLAR  

Üretim tesisleri bazı ürü ile ilgisi olmayan alanlara sahiptir (Diğer bir ifade ile kantinler, ofisler veya çamaşırhaneler gibi ürünün hiçbir 

zaman alınmadığı tesis alanlar). Bu alanlar sıklıklar üretim ve depolama alanlarında gereken standartlardan farklı standartlara göre 

işlem görmektedir.   

Bu alanlardaki aktivitelerin üretim alanlarında kontaminasyona yol açmamasını sağlayacak prosedürler gereklidir ( örneğin; 

üretim alanlarının dışına çıkarken iş kıyafetlerinin çıkarılması, açık üretim alanlarına girerken el yıkanması, vb. gibi).   

 

ÜRETİM ALANLARI KARAR AĞAÇLARI  

Şekil 6 ve 7’de görülmekte olan karar ağaçları, üretim alanlarını kategorize etmek için bir rehber sağlamakta ancak spesifik ürün 

özelliklerini (pH veya aw gibi) veya özel bir ürünün istisna tutulmasına yol açabilecek patojenlere veya bozulmaya karşı 

hassasiyetini dikkate almamaktadır. Detaylı bir risk değerlendirmesi kararın desteklenmesini gerektiği durumlarda 

gerçekleştirilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   “Pişirme”,  genel anlamda 70 
o
C’de 2 dakikaya eşdeğer olan Listeria monocytogenes ‘in 6 log azaltılmasını elde etmek için tasarlanmış ısısal bir işlemdir.  

Alternatif pişirme işlemleri kabul edilebilir veya bilimsel bilgilerle doğrulanmış olan tanınmış  ulusal rehberlerin karşılanmasını gerektirir. 6 log 

azaltmanın elde edildiği diğer işlemler (örneğin; radyasyon, yüksek basınçlı prosesler) geleneksel “pişirme” işlemi ile aynı şekilde dikkate alınacaktır.  

 2  Yemeye hazır gıdalar, üreticisi tarafından ilgili mikroorganizmanın ortadan kaldırılmadı veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için 

pişirmeye veya diğer işlemlere ihtiyaç duyulmayan, direk insan tüketimi için amaçlanmış gıdalardır.  

3 Tam bir pişirmeye ihtiyaç duyulmadan güvenli olarak tüketilecek şekilde tasarlanmış yemeye hazır gıda ürünleri; ürünün tekr ar 

ısıtılması yenmesinin kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır ve mikrobiyal bir öldürme aşaması değildir.   
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Ürün risk alanlarının
tanımlanması

• UHT Süt – kapalı ürün
• Ham kakao çekirdeklerinden üretilen çikolata –

ortam şartlarında yüksek dikkat gerektiren
• Üstü krem şanti kaplı soğuk tatlı – Karar

vermek için ilave bilgilere ihtiyaç vardır
• Pişirilmeye hazır pizza – Düşük risk
• Dondurma – Yüksek dikkat gerektiren

Exercise GSF7020

BRC Global Standards. Trust in Quality.

4.3.3 Taşeronlar ve Ziyaretçiler

• Erişim kısıtlamaları ve prosedürlerin farkında
olması

• Düzenli taşeronlar, çalışanlar ile benzer bir
seviyeye eğitilmelidir.

• İşleme veya depolama alanlarında bulunan
ziyaretçi ve taşeronlar belirlenmiş bir kişi
tarafından izlenmelidir.

• Tesiste tüm ziyaretçilerden sorumlu birisi
olmalıdır

Taşeronlar ve ziyaretçiler aşağıdaki
gereklilikleri yerine getirmelidirler;
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4.3.4 Hareket

Personelin,
hammaddelerin,
ambalajların, geri

işlemenin ve
atıkların hareketi

ürünlerin güvenliğini
tehlikeye

atmayacaktır.

Hammaddelere,
ürünlere ve

ambalajlara riski
minimize etmek için
proses akış şeması
ve etkin prosedürler

BRC Global Standards. Trust in Quality.

4.4 Bina yapısı

Niyet Beyanı: Tesisin içinin tasarımı, yapısı ve
bakımı etkin temizliği desteklemeli ve ürünleri
kontaminasyondan korumalıdır. Duvarların,
zeminlerin ve tavanların yüzeyleri, asgari

olarak, sektör için uygulanabilir olan mevzuat
gerekliliklerini karşılayacak ve niyetlenen

amaç için uygun olacaktır.
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4.5 Yardımcı tesisler – su, buz,
hava ve diğer gazlar

Su – tedariki,
buz için

kullanılan
kaynak dağıtımı,
içilebilir olmayan

su

Gazların ve
buharın

izlenmesi

Su dağıtım
sisteminin
şematik

diyagramı
gereklidir

BRC Global Standards. Trust in Quality.

4.6 Ekipmanlar

Uygun
materyalden

yapılması

Gıda ile
direk temas
için uygun

olması

Tasarımın
etkin

temizliği
güvence

altına alması

Yasal
gereklilikleri
karşılaması



4.7 için Grup cevapları:
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4.7 Bakım – Grup cevapları

• Tüm ekipmanlar, fabrika ve işleme ekipmanları için risk
değerlendirmesini ve üretici bilgilerini temel alan planlı bakım
programı

• Bakım kayıtları
• Kontrol listesi
• Geçici tamiratlar – denetçi herhangi bir bulguyu sorgulamalıdır.
• Bakım sonrası temizlik prosedürü ve bunu gösteren kayıtlar

(onaylı)
• Yüksek risk alanları için tanımlanmış aletler veya özel

ekipmanların bu alanlara alınmadan önce temizlenmesi
• Gıdaya uygun materyallerin kullanılması (ör. Yağlar)
• Mühendislik atölyelerinin uygun lokasyonda bulunması ve temiz

ve düzenli tutulması

Exercise GSF7019

BRC Global Standards. Trust in Quality.

4.8 Personel tesisleri

Personel tesisleri gerekli sayıdaki
personelin için yeterli olacak ve ürün
kontaminasyon riskini minimize edecek
şekilde tasarlanacak ve işletilecektir.
Tesisler iyi ve temiz koşullarda
muhafaza edilecektir..
• Bu bölümde personel tesislerine ürün

kontaminasyon riskinin ortadan kaldırılması
perspektifi ile odaklanılmıştır.



48

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Personel tesisleri

4.8.1
• Belirlenmiş soyunma tesisleri

4.8.2
• Kişisel eşyalar için depolama tesisleri

4.8.3
• Kişisel kıyafetler ve diğer kişisel eşyaların üretim

kıyafetlerinden ayrı depolanması
• Temiz ve kirli üretim elbiselerinin ayrılması

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Yüksek riskli soyunma odaları

4.8.4

İş kıyafetlerinin değiştirilme
sırasını gösteren açık

talimatlar
İş kıyafetlerinin görsel

olarak ayırt
edilebilmesi ve yüksek

risk dışında
giyilmemesi

Elbise değiştirme
prosedürü ile

birleştirilmiş el yıkama
Yüksek riskli alana

girmeden önce ellerin
yıkanması ve

dezenfeksiyonu

Tanımlanmış
ayakkabıların diğer

ayakkabılardan
ayrılması

Ayakkabı kontrollerinin
etkinliğini oluşturmak

için bir çevresel izleme
programı
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Yüksek dikkat gerektiren
soyunma odaları

4.8.5

İş kıyafetlerinin
değiştirilme sırasını

gösteren açık
talimatlar

Tesis tarafından
sağlanan

ayakkabıların fabrika
dışında giyilmemesi

İş kıyafetlerinin görsel
olarak ayırt edilebilmesi ve
yüksek dikkat gerektiren
alan dışında giyilmemesi

Elbise değiştirme
prosedürü ile

birleştirilmiş el yıkama

Yüksek dikkate
gerektiren alana

girmeden önce ellerin
yıkanması ve

dezenfeksiyonu

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Personel Tesisleri

• Uygun el yıkama tesisleri4.8.6

• Tuvaletlerin üretim alanlarından fiziksel olarak ayrılması4.8.7

• Sigara içenler için ulusal mevzuatla uyumlu tesisler
• Üretimden fiziksel olarak ayrılmış4.8.8

• Personel gıdaları için uygun depolama
• Personel gıdalarının üretimden ayrı bir alanda tüketilmesi
• Belirlenmiş alanlarda içme suyu dispenserleri

4.8.9

• Kontaminasyonu engellemek için uygun şekilde kontrol edilen
yemekhane tesisleri

• Risklerin tanımlaması ve kontrolü
• Tesisin alerjen politikasının uygulanması

4.8.10
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4.9.1 Kimyasal Kontrol
Kontaminasyonu

engellemek için gıda
dışı kimyasalların

kontrolü

Onaylı liste

MSDS

Gıda işleme alanı
için uygunluğunun

onaylanması

Güçlü kokulu
olanlardan ve leke

bırakanlardan
kaçınılması

Her zaman tanımlı
olması

Belirlenmiş
depolama ve kısıtlı

erişim

BRC Global Standards. Trust in Quality.

4.9.2 Metal Kontrolü

Keskin metal
uygulamaları için

dokümante politika

Hammadde
ambalajlarının

bir parçası
olarak

kullanılan
zımba ve
yabancı

maddelerden
kaçınma

Açık ürün alanlarında
zımba, ataç ve raptiye

(resim çivileri)
bulunmaması

Ürünün
ambalajlanm

ası için
kullanılıyorsa

uygun
önlemlerin
alınması
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Cam, kırılabilir plastik, seramikler
ve benzeri materyaller

4.9.3 Cam, kırılabilir plastik,
seramikler ve benzeri
materyaller
• Gereksiz materyallerin

elimine edilmesi
• Dokümante idare prosedürleri
• Kırılma prosedürleri

4.9.4 Cam ve diğer kırılabilir
kaplara paketlenen ürünler
• Bu kapların fiziksel olarak

ayrı depolanması
• Kırılmaları yönetmek için

prosedürler
• Hattaki tüm kap kırılmalarının

kayıtları ve bir üretim partisi
süresince kırılma
olmamasının kayıtları

BRC Global Standards. Trust in Quality.

4.9.5 Tahta

Bir proses
gerekliliği olmadığı
sürece açık ürün
alanlarında tahta

kullanılmayacaktır,
Ör. Alkollü içecekler

Tahta kullanımının
kaçınılamadığı
durumlarda,
prosedürler
aşağıdakileri
içermelidir;
• Zarar görmüş parçaların

tanımlanması
• Kontaminasyon ihtimalinin

asgari düzeye indirilmesi
• Düzenli kontrollere dahil

edilmesi
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HACCP analizi
etkin bir yabancı

madde
programının

uygulanması için
başlangıç noktası

olmalıdır.

Saptama/ayırma
ekipmanlarının

tipi, lokasyonu ve
hassasiyeti için
endüstriyel iyi

uygulamalar takip
edilmelidir.

İzleme test sıklığı
prosedürlerde

tanımlanmalıdır.

Saptama
sistemleri

tarafından ayrılan
ürünler muhtemel

problemler için
faydalı bilgiler
sağlayabilir.

Ayırmanın
tanımlanmış

nedenleri
incelenmeli ve

kayıt edilmelidir.

4.10 Yabancı madde saptama
ve ayırma ekipmanları

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Yabancı madde saptama ve
uzaklaştırma için farklı seçenekler

Filtreler ve elekler
Metal detektör ve X-Ray ekipmanları

Mıknatıslar
Optik ayırıcı ekipmanlar

Kap temizliği – cam kavanozlar,
konserve kutuları ve sert kaplar
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4.11 Temizlik ve hijyen

Tesisler ve ekipmanlar temiz ve
hijyenik koşullarda muhafaza

edilmelidir.

Hijyenin kontrolü risk değerlendirme
temelli hazırlanmış olan temizlik

programları vasıtasıyla elde
edilmelidir.

Sistemler dokümante edilmeli ve
izlenmelidir.

Temizlik metotları ürünün
kontaminasyonu için bir risk

oluşturmamalıdır.

4.11.2 Temizlik Prosedürleri

Bu egzersizde madde 4.11.2 ‘ye bakacağız –
dokümante edilmiş temizlik prosedürleri
Notlarınızda yer alan Makina 37’nin
temizlenmesini okuyunuz.
Bu prosedürü denetlemek için bir liste
oluşturunuz.
Bu prosedür madde 4.11.2 ‘yi karşılıyor mu?

Exercise GSF7021



Egzersiz : 4.11 Temizlik ve hijyen
Bu egzersizde madde 4.11.2 ‘ye bakacağız – dokümante edilmiş temizlik prosedürleri.
Notlarınızda yer alan Makina 37’nin temizlenmesini okuyunuz. Bu prosedürü denetlemek
için bir liste oluşturunuz. Bu prosedür madde 4.11.2 ‘yi karşılıyor mu??' Cevabınızın
nedenlerini yazınız.

Makina 37’nin
temizlenmesi

Bu prosedür bir üretim gününü takiben makina 37’nin nasıl parçalara ayrılacağını ve
temizleneceğini anlatmaktadır. Bu görev genellikle hijyen ekibi tarafından
gerçekleştirilmektedir ancak eğitimli herhangi bir çalışanda bu işi yapabilir.

Prosedür Yönergeleri

Makine parçalarının sökülmesi

Tüm makine parçaları söküldükten sonra, fırça ve bulaşık süngerleri kullanılarak
içerisinde % 1.5 Powerklenz deterjan çözeltisi hazırlanmış olan büyük bir paslanmaz
çelik temizleme banyosunda temizlenmelidir. Tüm parçalar bulaşık süngerleri ve
doğru renk kodlu fırçalar kullanarak tamamen ovalanmalıdır.

Tüm sızdırmazlık elemanları çıkarılacak ve % 1.5 Powerklenz deterjan çözeltisi ile
temizlenecek/ovalanacaktır ve bir otoklav torbasının içerisine yerleştirilecektir.
Makine parçalarının içine yerleştirildiği otoklav torbası sonra buhar içine yerleştirilir.

Tüm plastik ve buhar ile muameleye uygun olmayan parçalar .5 Powerklenz deterjan
çözeltisi ile dikkatlice temizlenir, ve daha sonra steril bezlere sarılarak 103 no’lu
hattın arkasındaki malzeme temizlik lavabosunun üzerindeki kırmızı kutu içerisinde
muhafaza edilir.

1. Üretim sonrasında dolum makinası ve boru hatlarının durulanması yapılmalı,
temizlik uygulanmadan önce, bunker ve boru hattının iç alanlarındaki ürün
kalıntıları uzaklaştırılmalıdır.

2. Hava hattının hava supabından bağlantısını kaldırın. 4 cıvatayı ve yönlendirme
göstergesi işaretçisini uzaklaştırarak hava supabını çıkarınız. Vananın ana
gövdesini kırmızı paça kutularında muhafaza ediniz. Vananın diğer kısımlarını
sökünüz ve makine parçaları ile birlikte steril ediniz.

3. Tüm ürün boru hatlarını ve hava boru hattını en alt kısımdan başlayarak bunkere
doğru çıkarınız.

4. Probu çıkarınız ve düzgün bir şekilde temizleyiniz. Probun elektrik bağlantısı
devreden çıkarılmalıdır. Probu steril bez ile siliniz ve parça lavabosunun üzerindeki
kırmızı kutu içerisinde muhafaza ediniz.

5 Bunker kapağını kelebekli somunları gevşeterek çıkarınız ve güvenceye alınız.
Bunker contasını çıkardığınızdan tam ve sağlam olduğundan emin olunuz. Tam
değilse veya parçalandıysa, hemen ekip yöneticinize rapor ediniz.



6. Bunkeri 3 tane tespit cıvatasını gevşeterek ve daha sonra açarak uzaklaştırınız..

7. Dolum kafaları ile bağlantılı olan dört hava bağlantısının bağlantısını kesiniz.

8. İki büyük yuvarlak tırtıllı piston tespit cıvatalarını gevşetin ve iki pistonu size
geri doğru kaydırarak tamburdan çıkartınız.
Pistonların düşmesini engelleyen pimleri tutan siyah o-ring’i çıkarınız ve pimleri
dışarıya doğru kaydırınız. Piston takımı şimdi ayrılacaktır. 2 plastik parçayı,
paslanmaz çelik raf üzerinde muhafaza ediniz ve sızdırmazlık elemanlarını ve metal
parçaları otoklav torbasının içine koyunuz. .

9. 8 adet alyan başlı somununu gevşeterek silindir tamburu çıkarınız ve tamburu
döndürünüz ve somunları gevşeterek geriye doğru çekiniz.

10. Dolum kafalarındaki tespit cıvatalarını gevşetin. Dolum kafaları artık çıkarılabilir
ve aşağı tarif edildiği gibi aşağı doğru kaydırınız. 6 Alyan başlı cıvatayı sökünüz.
Ana gövdeyi pistonlardan kaydırarak ayrınız. Yarım ay şeklindeki kıskacı ve
pistonlardan keçelerini çıkarınız. Tüm keçelerin çıkarıldığından, temizlendiğinden ve
otoklav torbasına yerleştirildiğinden emin olun. Hava silindirlerini steril bezlere
sarınız ve parça lavabosunun üzerindeki kırmızı kutu içerisinde muhafaza ediniz.

11. Ana dolum bloğunun önünden 4 tespit cıvatasını gevşetin ve dolum kafalarını
sabitleyen ili plakayı çıkarınız.

12. Döner vananın yarım ay şeklindeki sabitleme plakasının üzerinde bulunan 1
alyan başlı cıvatayı gevşetiniz. Döner vanayı kaydırarak çıkartınız ve paslanmaz
çelik kılavuzu sabitleyen 2 alyan başlı cıvatayı gevşetiniz.

13. Döner valf bloğu altında yer alan 4 sabitleme cıvatasını gevşetin ve bloğu
çıkarınız.

14. Sabitleme o-ring’lerini uzaklaştırmak yoluyla,  döner tablodaki pota halkalarını
çıkarınız.
Pota halkalarını iyice temizleyiniz ve parçaların içerisinde nazik bir şekilde yerleştiriniz.

Makine parçaları artık tamamen çıkarılmıştır ve makine temizlik için hazırdır.

Makinanın Temizliği

1. Plastik torbalar kullanarak elektrikli kısımları kapatınız (Isıtıcılar, projektörlerin
sızdırmazlık elemanları, baskı kafaları)

2. % 1.5 Powerklenz deterjan çözeltisi, fırçaları ve bulaşık süngerini kullanarak tüm
kirlerin ve kalıntıların temizlenmesini sağlayacak şekilde makineyi en üstten
başlamak suretiyle düzgünce temizleyiniz. Ayrıca ilgili metal detektörleri ve taşıyıcı
bantlarını temizleyiniz.

4. Deterjan kalıntılarını temiz suyla durulayınız. Metal detektör veya Isıtıcılar ve
projektörlerin sızdırmazlık elemanları gibi yakınındaki elektrikli parçalar için
hortumla yıkama yapmayınız.



5. Makine ile ilişkili olan kovalar, bankolar gibi tüm çevresindeki öğeleri % 1.5
Powerklenz deterjan çözeltisi ve ilgili temizlik fırçaları /pedleri kullanarak temizleyiniz.
.

6. Makinayı tekrar bir araya getirmeden önce, kloroform alkali deterjan kullanılarak
köpüklenmelidir 04-102). Bu işi sadece kimyasallar konusunda eğitim almış olan
personel gerçekleştirebilir. Köpükler, soğuk su kullanılarak durulanır.



Önemli Kontrol Noktaları

1. Konveyör ’un altı ve çerçevesi - Temizliğini kontrol et
2. Metal detektör ret kutusu – boşalt ve temizle
3. Döner tablonun alt kısmı– Temizliğini kontrol et
4. Kapak dağıtma makinasının üzerindeki plastik emiciler - Temizliğini kontrol et

1. KONVEYOR ’UN ALTI VE
ÇERÇEVESİ -
TEMİZLİĞİNİ KONTROL
ET

2. METAL DETEKTÖR RET
KUTUSU – BOŞALT VE
TEMİZLE

3. DÖNER TABLONUN ALT
KISMI– TEMİZLİĞİNİ
KONTROL ET

4. KAPAK DAĞITMA
MAKİNASININ ÜZERİNDEKİ
PLASTİK EMİCİLER -
TEMİZLİĞİNİ KONTROL ET



54

4.11.2 Temizlik prosedürleri

Temizlik prosedürü aşağıdakiler konusunda bilgiler içermelidir :
• Personel sorumluluğu
• Temizlenecek ekipman, bina ve fabrika
• Temizlik sıklığı
• Temizliğin sürekli olarak kabul edilebilir bir standartta

gerçekleştirilmesi için yeterli detayda tanımlanmış olan
kullanılacak temizlik metodu. Tesislerin çoğunda iyi uygulama
olarak 6 aşamalı temizlik uygulanır: kirlerin uzaklaştırılması,
durulama, deterjan ile yıkama & sıcak su, durulama, kurutma,
sanitasyon

• Kullanılacak materyaller, örneğin gerekli kimyasallar ve
konsantrasyonları (iyi uygulama konsantrasyon, sıcaklık ve temas
süresi ile ilgili üreticinin talimatlarını takip etmektir.)

Exercise GSF7021

4.11.2 Temizlik Prosedürleri

Temizlik prosedürü aşağıdakiler konusunda bilgiler içermelidir
(devam):
• Hortumlar veya fırçalar gibi kullanılacak ekipmanlar
• Temizlik amacıyla gerektiği taktirde ekipmanların doğru/güvenli

olarak parçalarına ayrılması konusundaki talimatlar
• Saklanacak kayıtlar
• Geçerli kılma için sorumluluk
• Geçerli kılma metotları (örneğin; görsel inceleme, ATP izleme,

mikrobiyolojik swaplar veya alerjen swapları)
• MSDS’lerin kontrolü– PowerKlenz ‘yi kullanmak güvenli mi?

Exercise GSF7021
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CIP hakkında ne dersiniz?

Cleaning in place (CIP) sistemlerini
denetlemek daha zorlayıcı olabilir. Hangi
konuları göz önünde bulundurmalısınız?

CIP’de dikkate alınacak
hususlar

• Tesis şematik bir diyagrama sahip olmalıdır.
• Hijyenik tasarımın, etkili pompaların, etkili sprey toplarının, aktif ürün

hattından yeterli ayırımın doğrulanması
• Değişiklikler veya ilaveler sonrasında kayıt altına alınmış tekrar

doğrulama
• CIP etkin temizliği sağlamayacak şekilde uygulanmalı ve denetçi

aşağıdakileri kontrol etmelidir; :
– Proses parametreleri – süre, deterjan konsantrasyonu, akış hızı,

sıcaklıklar
– Durulma sularının veya ilk ürün aracılığıyla analiz
– Deterjan tank stok seviyeleri / kayıt
– Durulama sonrası çözeltileri
– Filtre temizlik ve inceleme kayıtları
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4.12 Atık/atık bertarafı
Gerekli olduğu
taktirde lisanslı

taşeronlar tarafından
uzaklaştırılması

Atık konteynırları ve
odlarının riski asgari

düzeye indirecek
şekilde yönetimi

Üçüncü şahıs
tarafından yapılacak

bertaraf işlemi güvenli
olmalı ve kayıtları

saklanmalıdır.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

4.13 Üretim fazlası gıdaların ve
hayvan yemi için ürünlerin yönetimi

SOI: Tesisin birincil aktivitelerinin yan ürünlerinin
güvenliğinin ve yasallığının garanti altına alınmasını
sağlayacak etkin prosesler yürürlükte olacaktır.

• Müşteri gereklilikleri ve yetkilendirmesi,
• Marka isimlerinin uzaklaştırılması
• Hayır kuruluşlarına veya personele verilecek

ürünlerin tüketime uygun olması
• Hayvan yemi için amaçlanmış, düşük kaliteli/üretim

fazlası ürünler diğer atıklardan ayrı tutulacak,
kontaminasyondan korunacak ve yasal mevzuat
gerekliliklerine uygun olarak yönetilecektir.
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4.14 Haşere kontrol

Herhangi bir sorunda hızlı
tepki vermek için etkin haşere
kontrol programının ve
kaynakların mevcut olması

Taşere edilmiş haşere kontrol
organizasyonu veya tesisin
sahip olduğu uygun eğitimli
personel

İnceleme/anketlerin sıklığının
risk değerlendirme ile
belirlenmesi, dokümante
edilmesi ve sonuçlarının
analizi

Kayıtların ve
dokümantasyonun
muhafazası

Yem istasyonları, kemirgen
kontrol cihazları, sinek
öldürme cihazları ve feromon
tuzaklar doğru bir şekilde
yerleştirilecek ve izlenecektir.

İstila durumunda, acil aksiyon
alınması

Çalışanların aktivite
belirtilerini fark etmesi ve
raporlamaları için eğitim

4.15 Depolama tesisleri–
Grup cevapları

• Dokümante edilmiş depolama prosedürleri
• Sıcaklık kontrolü, temizlik, uygun fiziksel ayrım (örneğin, alerjenler, fiziksel

veya mikrobiyolojik kontaminasyon) yere temas etmeyen depolama, zararı
engellemek için özel idare işlemlerinin göz önünde  bulundurulması

• Tanımlanmış ambalaj deposu veya alanı, kontaminasyonun engellenmesi
veya kullanılmayan ambalajın kullanılması

• Sıcaklık kontrol sistemleri ve prosedürleri, alarmlar, sistem arızaları için
kontroller

• Kontrollü atmosferde depolama – gazların izlenmesi
• Dışarıda depolamanın haşerelerden veya diğer öğelerden

kontaminasyonunun engellenmesi için dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi
• Stok rotasyonu ve ürün raf ömrü kontrollerinin kanıtları
• Ürünlerin etiketleme veya depo stok sistemleri ile net olarak tanımlanması

Exercise GSF7019
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4.16 Sevkiyat ve taşıma

• Documented procedures to maintain product safety
and quality

• Vehicles and containers inspected prior to loading:
clean, odour-free, undamaged, temperature-controlled

• Temperature data-logging used and recorded
• Maintenance and cleaning documented
• Documented procedures for transport of products
• Third party contractors GFSI certificated and/or

requirements of this Standard met

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Özet – Bölüm 4

4 Tesis Standartları
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Ev Ödevi

• Bu akşamki göreviniz, Bölüm 4’ü gözden
geçirmek ve eğitim notlarınızda sorulan
soruları cevaplamaktır 

BRC Global Standards. Trust in Quality.

BRC Küresel standartlar, açıklama rehberleri, destek yayımları,
webinarlar, vaka çalışmaları, endüstriyel beyaz sayfalar ve sosyal
medya gönderileri de dahil olmak üzere BRC tarafından üretilen
tüm içeriğe erişim

Bilgiler çapraz referanslı olarak verilmektedir ve kullanıcıların doğru
bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Belgelendirilmiş tesislere, belgelendirilmek isteyen üreticilere ve
BRC Küresel standartlara dahil olan alıcılar, belgelendirme
kuruluşları, eğitmenler ve danışmanlara açıktır.

Participate Demo
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1. Günün sonu …

Herhangi bir sorunuz veya açıklığa
kavuşturulmasını istediğiniz bir konu var

mı?



1. Gün – Ev Ödevi

4.1 Dış Çevre Standartları

Soru 1

Madde 4.1.1 ‘i inceleyiniz ve proses ve son ürünler üzerine olumsuz etkiye sahip olabilecek lokal aktiviteleri ve
tesis çevresi ile ilgili konular listeleyiniz.

Cevap

Soru 2

Madde 4.1.2 yi inceleyiniz ve dış çevre standartlarına etki edebilecek dış koşulları listeleyiniz.

Cevap



Soru 3

Madde 4.1.2 ‘ye uygunluğu saptarken denetçi başka hangi hususları göz önünde bulundurmalıdır?

Cevap

Soru 4

Denetim esnasında denetçi bir un silosundan fabrikaya giden borulara dikkat çeker. Denetçi boru ile duvarlar
arasında boşluklar bulunduğunu belirler. Standardın hangi bölümüne göre bir uygunsuzluğa hükmetmelidir?

Cevap

4.3 Yerleşim, Ürün Akışı ve Fiziksel Ayrım

Soru 5

Madde 4.3.1 ve 4.3.2 ‘yi inceleyiniz & kuruluşun bu maddelere uygunluğu sağlaması için neleri yapmaya
gereksinimi olduğunu belirleyiniz.

Cevap



Soru 6

Madde 4.2 ‘ye göre çalışanlar ne yapmaları konusunda cesaretlendirilmelidir ve bunun objektif kanıtı olarak
ne gereklidir?

Cevap

4.4 Bina yapısı

Soru 7

Niyet beyanı tesislerin yapısı istenilen amaca uygun olacağını ifade etmektedir. Yüksek riskli bir ortamda,
duvarlar, tavan ve yerler için uygunluk nasıl olmalıdır?

Cevap

Soru 8

Madde 4.4.13’ü inceleyiniz ve denetim esnasında yüksek riskli bir tesiste hangi boyutların sorgulanacağını
listeleyiniz?

Cevap



4.5 Yardımcı tesisler

Soru 9

Madde 4.5.1 ‘e ait gereklilikler suyun içilebilir olmasını ve kontaminasyon riski oluşturmaması gerektiğini ifade
etmektedir. Bu maddeye uyumu tespit etmek için hangi hususlar dikkate alınmalıdır?

Cevap

4.6 Ekipman & 4.7 Bakım

Soru 10

Bir ekmek üretiicisinin denetiminde denetçi ekmek paketleme makinasında bazı geçici tamiratların
bulunduğuna dikkat çeker. Madde 4.3.7 ‘i inceleyiniz ve uygunluğun ispat edilemilmesi için gerekli
prosedür/kayıt içeriğini belirtiniz.

Cevap



4.8 Personel Tesisleri

Soru 11

Yüksek riskli bir alana girerken (4.8.4) hangi prosedürleri ve tesisleri görmeyi beklersiniz?

Cevap

Soru 12

Madde 4.8.10, yemekhane tesisleri ile ilgilidir. Sıcak yemek hazırlayan ve sunan bir yemekhanede uygun
kontrollerin neler olmasını beklersiniz?

Cevap
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BRC Küresel Standart
Gıda Güvenliği Versiyon 7

Temel Eğitim
2. Gün

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Eğitimin İçeriği

•Standarda giriş
•Geçmişi ve faydalar
•Gereklilikler – Bölümler 1-4
•BRC Participate

•Gereklilikler – Bölümler 5-7
•BRC belgelendirilmesi için hazırlık
•Denetim Protokolü
•BRC Dizini
•Sınav

1.
Gün

2.
Gün
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1. Günün Gözden Geçirilmesi:
Hızlı Test

1. Marka sahipleri gıda güvenliği için ilk ortak
standardı ne zaman hazırladılar ?

2. Uygun bir şekilde uygulandığı taktirde
maddenin belirlenen hedefine ulaşmaya
yardımcı olmak için şartları belirleyen
maddelere ne denir?

3. Kaç adet BRC Standardı vardır?
4. Temel gereklilik nedir?

Hızlı test

5. Hangi ürünler denetimin kapsamı içerisinde
yer alır ? (en az üç isim yazınız)

6. Yönetimin gözden geçirilmesi ne kadar
sıklıkla yapılmalıdır?

7. GMP fabrika denetimlerinin sıklığı nedir?
8. Spesifikasyonların ne zaman gözden

geçirilmeleri gereklidir?
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Cevaplar!

1. Marka sahipleri gıda güvenliği için ilk ortak standardı ne zaman
hazırladılar ?
1998 (1 puan)

2. Uygun bir şekilde uygulandığı taktirde maddenin belirlenen
hedefine ulaşmaya yardımcı olmak için şartları belirleyen
maddelere ne denir?
Niyet Beyanı(1 puan)

3. Kaç adet BRC Standardı vardır?
Beş (1 puan)

4. Temel gereklilik nedir?
etkin bir gıda kalite ve güvenliği operasyonunun oluşturulması
ve işletilmesi için kritik olan sistemlerle ilgili gerekliliktir. (1 puan)

Cevaplar!

5. Hangi ürünler denetimin kapsamı içerisinde yer alır ? (en az üç
isim yazınız)
İşlenmiş gıdalar, hazırlanmış birincil ürünler, markalı, kendi
markası ile etiketlenmiş ürünler, perakende ürünleri, yemek
hizmetleri, ileri endüstriyel kullanım için ürünler, üretilmiş ürünler (3
puan)

6. Yönetimin gözden geçirilmesi ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?
En az yılda bir kez (1 puan)

7. GMP fabrika denetimlerinin sıklığı nedir?
Riske bağlı olacaktır ancak açık ürün alanlarında en az ayda bir
kez (1 puan)

8. Spesifikasyonların ne zaman gözden geçirilmeleri gereklidir?
En az üç yılda bir kez (1 puan)
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Ev ödevinin gözden
geçirilmesi

• Dün akşam yapmış olduğunuz ev
ödevine ait cevapları gözden geçirelim.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Bölüm 5
Ürün Kontrolü
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5.1  Ürün tasarımı/geliştirilmesi

Ürün tasarımı ve geliştirilmesi prosedürleri,
yeni ürünler ve prosesler için veya üründe,

ambalajda veya üretim proseslerinde herhangi
bir değişikli olduğunda güvenli ve yasal
ürünlerin üretimini sağlamak amacıyla

yürürlükte olacaktır.

Anahtar kelimeler:
maddeler 5.1.1 – 5.1.4

Bu maddeleri okuyunuz ve maddenin anlamını
özetleyecek bir kelime veya ifade düşününüz.

Exercise GSF7023



Egzersiz : Madde 5.1.1 - 5.1.4 için anahtar kelimeler
Bu maddeleri okuyunuz ve maddenin anlamını özetleyecek bir kelime veya ifade düşününüz..

Cevaplar:

5.1.1 –

5.1.2 –

5.1.3 –

5.1.4 -
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Anahtar kelimeler

5.1.1 Tehlikeleri kontrol etmek için açıkça
tanımlanmış yeni ürün geliştirme rehberleri
5.1.2 HACCP ekibi önerilen değişiklikleri
onaylar
5.1.3 Denemeler güvenlik ve kaliteyi
doğrular.
5.1.4 Dokümante edilmiş raf ömrü
denemeleri
Exercise GSF7023

BRC Global Standards. Trust in Quality.

5.2 Ürünün Etiketlenmesi

Etiketleme ile ilgili konular, dünya çapında gerçekleştirilmek
zorunda kalınan ürün geri çağırmalarının büyük bir kısmının
nedenini oluşturur.

Deklere edilmemiş alerjenler ile ilgili etiketleme konuları
ise bu geri çağırmaların büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Ürünün yanlış etiketlenmesi yasal değildir, para ve müşteri
güveni anlamında maliyetlidir ve potansiyel bir sağlık
tehlikesidir.
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Bir kuruluş 5.2 ‘ye uygunluk için
ne yapmalıdır?

Ürünlerin etiketlenmesi, kullanımı öngörülen ülkenin
yasal gerekliliklerinin tümünü karşılamalıdır. Tesis bu
nedenle, bu ülke(ler)nin etiketleme gerekliliklerinin
güncel olmasını ve bu gerekliliklerin ambalaj ve
etiketlere doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayacak
proseslere sahip olmalıdır..
• Yasallık dikkatli bir şekilde kontrol edilecek
• Bir değişiklik olduğunda gözden geçirilecek
• Besin içeriği ile ilgili beyanların doğrulanması
• Üçüncü taraf etiket tasarımı için doğru bilgilerin

kullanılması

BRC Global Standards. Trust in Quality.

5.3 Alerjenlerin Yönetimi

Alerjenlerin yönetimi bir temel gereklidir

5.1
Bir çok ülkedeki
mevzuat  gıda
alerjenlerinin

varlığının paket
üzerinde beyan

edilmesini
gerektirmektedir.

5.3.1
Hammadde

değerlendirilmesi

5.3.2
Alerjik

materyallerin
listesi



Egzersiz: Alerjen kontrolünün denetlenmesi
Bu egzersizde Madde 5.3.3 – 5.3.8 arasındaki maddeler incelenecektir. Grubunuza incelemeniz için verilen
maddeye istinaden;
Bir kuruluşun bu madde gerekliliklerine uyumu göstermesi için hangi prosesleri yürürlüğe koyması gerektiği
konusundaki fikirlerinizi listeleyiniz

Cevaplar :
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Alerjen kontrolü

Bu egzersizde Madde 5.3.3 – 5.3.8 ‘e bakacağız.

Grubunuza aşağıdaki hususları incelemesi için madde
numaraları verilecektir.

• Bir kuruluşun madde gerekliliklerine uyumu göstermesi
için hangi prosesleri yürürlüğe koyması gerektiği
konusunda her madde için fikirlerinizi listeleyiniz.

• Grubunuzdan bir üyeyi bu bilgilerini katılımcılara
aktarmak için belirleyiniz.

Exercise GSF7024

5.3.3 Çapraz bulaşma için risk
değerlendirme

Alerjen risk değerlendirme dokümanları
Aşağıdakileri dikkate alan kanıtlar
• Çapraz bulaşma için muhtemel noktalar

(proses akış şeması veya plan)
• Çapraz bulaşmayı azaltmak veya ortadan

kaldırmak için kontroller
• Her aşama için risk değerlendirilmesi
• Alerjenin fiziksel durumu, örneğin toz,

yapışkan, partikül

Exercise GSF7024
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5.3.4 Çapraz bulaşma
prosedürleri

Risk değerlendirme fabrika kontrolleri ve prosedürler ile
ilişkilendirilmelidir. Aşağıdakilere ilişkin kanıtlar mevcut
olmalıdır;
• Fiziksel ayrım
• Zaman ayrımı
• Üretim zaman planlaması
• İlave iş kıyafetleri
• Belirlenmiş ekipman ve aletler
• Hava kaynaklı bulaşmaları kısıtlayacak sistemler
• Atık idaresi ve dökülme kontrolleri
• Üretim dışı alanlarda alerjenler için politikalar, örneğin

yemekhane, personel odaları
Exercise GSF7024

5.3.5 Geri işleme

• Fabrikanın geri işleme için dokümante
prosedürleri olduğunun kanıtı

• Alerjen içeren geri işlemenin, bu alerjenleri
içermeyen ürünlerde veya proseslerde
kullanımının durdurulması

• Uygun olduğu yerlerde en iyi uygulamanın
kullanılması – geri işleme sadece aynı
üründe kullanılır.

Exercise GSF7024



10

5.3.6 Paket üzeri uyarı
etiketleri

• Kanıtlar, risk değerlendirmenin (madde 5.3.3 & 5.3.4)
çapraz kontaminasyonu engelleyemediğini ispat
göstermesi gerekmektedir.

• İçindekiler deklarasyonunda listelenmeyen bir
alerjenin bir ürün içerisinde bulunmasının gerçek ve
dikkat edilmesi gereken riski

• Endüstriyel en iyi uygulamalar, alerjen etiketlerinin
yerinin belirlenmesinde, yazımında ve
vurgulanmasında takip edilmelidir.

• Ulusal rehberler ve satış yapılan ülkenin mevzuatı
takip edilmelidir.

Exercise GSF7024

5.3.7 Alerjen beyanları

Ürünlerin özel bir alerjen beyanı (örneğin  glütenden ari)
mevcutsa, kuruluş çok sıkı kontrollerin yürürlükte olduğunu
ispat etmek zorundadır.
Üretim kontrolleri aşağıdakilerin sağlandığından emin
olunması açısından  doğrulanması ve rutin olarak geçerli
kılınmalıdır:
• Alerjen kontaminasyonunun engellenmesi
• Son ürünlerin analizi
• Temizliğin yeterliliğinin değerlendirilmesi
• Hammadde kontrolleri – test etme, tedarikçi soru

listeleri, tesis denetimleri

Exercise GSF7024
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5.3.8 Alerjen temizlik
programları

• Standart temizlik programları, alerjenik materyallerin
uzaklaştırılmasını sağlamak için yeterli olmayabilir, bu nedenle
aşağıda belirtilenler gibi özel olarak tasarlanmış prosedürler
uygulanmalıdır;
– Temizlik programları
– Temizlik için yeterli süre
– Temizlik talimatları – İlgili personel için net olacak
– Temizliğin doğru sırası
– Kayıtlar ve düzeltici faaliyetler

• Temizlik programları doğrulanmalı ve rutin olarak geçerli
kılınmalıdır.

• Belirlenmiş temizlik ekipmanları ve spesifik alerjenler için
farklı kontroller

Exercise GSF7024

BRC Global Standards. Trust in Quality.

5.3.8 Alerjen temizleme programları

Temizliğin
Geçerli

Kılınması
Alerjen

Test Kitleri

Son Ürünü
Test için

Gönderme
Görsel

İnceleme
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5.4 Ürün otantisitesi, beyanlar ve
koruma zinciri

Taklit ve ya tağşiş edilmiş gıda
hammaddelerinin satın alınma
riskini asgari düzeye indirmek
için sistemler yürürlükte olacak

ve tüm ürün tanımlarının ve
beyanlarının yasal, doğru ve

geçerli kılınmış olması
sağlanacaktır.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

5.4 Ürün otantisitesi,
beyanlar ve koruma zinciri

5.4.1 Geçmişe ait ve gelişmekte olan tehditler hakkında bilgilere
erişim

5.4.2 Hassasiyet değerlendirmesi

5.4.3 Güvence ve/veya test etme

5.4.4 Beyanların geçerli kılınması

5.4.5 Üretimin metotları için belgelendirme statüsü

5.4.6 Ürün beyanlarının bütünlüğünü korumak için kontroller

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ
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5.4.1 Bilgi ve enformasyonlarının
sağlanması

Hangi ürünler sahtecilik riski altındadır?
Bir kuruluş bu tehditler için bilgiyi nereden

elde edebilir?

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Ürün Otantisitesi
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5.4.2 Hassasiyet Değerlendirmesi

Tesis dokümante
edilmiş bir
hassasiyet

değerlendirmesi
gerçekleştirecektir.

Tüm hammaddeler

Muhtemel Tağşiş
ve taklit riskini
değelndirmek

TACCP veya
CARVER gibi

araçları kullanabilir

5.4.3 Güvence veya test
etme

Hammaddelerin taklit ve tağşiş için belirli
bir risk altında olduğu tanımlandığında,
uygun güvence kontrolleri sadece
gerçek malzemenin satın alınmasını
sağlamak amacıyla yürürlükte olacaktır.

Bir tesis neleri uygulamalıdır?



15

Cevaplarınıza aşağıdakiler
dahil edilebilir:

• Hammadde tedarikçilerinden analiz sertifikaları
• Hammadde testleri
• Tedarik zinciri denetimleri
• Gelen hammaddelerde emniyet belirteçli ambalaj veya

mühür kullanımı
• Genişletilmiş tedarikçi onay kontrolleri
• Hammadde tedarikçisinde kütle denkliği egzersizleri
• Tedarik zincirindeki değişişiklikler, ör. Bir tedarikçiyi

değiştirmek veya daha kısa bir tedarik zincirine
yönelmek

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Beyanlar aşağıdakiler içerebilir:

• Belirli kaynak veya kökeni
• Cins / varyete beyanları
• Güvencelendirilmiş durum (örneğin GlobalGAP)
• Kimliği korunmuş, ör. Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) durumu
• Adlandırılmış özel markalı ingrediyentler

Hammaddenin statüsüne bağlı beyanlar geçerli kılınacaktır

Hammaddenin her partisinin statüsü geçerli kılınacaktır

Satın alma, izlenebilirlik ve paketleme kayıtları muhafaza edilecektir.

Dokümante edilmiş kütle denkliği testleri

5.4.4 Hammaddelerin
statüsünün geçerli kılınması
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5.4.5 Belgelendirilmiş üçüncü
taraf standartları

5.4.5
Üretim metodu ile ilgili
bir beyanın yapıldığı
durumlarda, tesis bu
beyanı yapabilmek

için gerekli
belgelendirme

durumunu muhafaza
edecektir.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

5.4.6 Karışmanın veya kimlik
kaybının engellenmesi

Proses akışı
kimlik kaybının

engellenmesi için
kontrol

edilecektir.
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5.5 Ürünün Ambalajlanması

Ürün ambalajları, amaçlanan kullanıma
uygun olacak ve kontaminasyondan

koruyacak ve bozulmasını asgari düzeye
indirecek koşullarda depolanacaktır.

Ambalaj Özellikleri

Bu egzersizde gıda ürünleri için ambalajın seçilmesinde uygun
özelliklerin değerlendirilmesini inceleyeceğiz.

Grubunuza aşağıdaki ambalaj materyallerinden bir tanesi
verilecektir;
• Cam
• Metal
• Plastik
• Karton malzeme

Bu malzeme ile ilgili gıda ambalajlarında göz önünde
bulundurulması gereken özellikler nelerdir?

Exercise GSF7025



Egzersiz: Ambalaj Özellikleri
Bu egzersizde gıda ürünleri için ambalajın seçilmesinde uygun özelliklerin değerlendirilmesini
inceleyeceğiz.
Grubunuza aşağıdaki ambalaj materyallerinden bir tanesi verilecektir;
 Cam
 Metal
 Plastik
 Karton malzeme

Bu malzeme ile ilgili gıda ambalajlarında göz önünde bulundurulması gereken özellikler nelerdir?

Cevaplar:
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Ambalaj Problemleri

• Cam
– Kırılma sorunları
– Hazar görmesinden

kaçınmak için iyi depolama
koşulları

– Boyutları, kırılma koşullarını
ve kapama için uygunluğu
içeren spesifikasyonlar

• Metal
– Kaplama ile ilgili olası

problemler (laklanmış veya
laklanmamış)

– Laklardan kontaminasyon
– 3 parçalı konserve kutular

için üreticinin kapattığı
kısımdaki kenet bütünlüğü

– Prosese dayanımının uygun
olması için genel yapısı

Exercise GSF7025

Ambalaj Problemleri

• Karton malzemeler
– Kullanılan mürekkeplerin gıdaya

uygun olmaması veya solvent
bazlı olması ve bu nedenle koku
ve kimyasal kontaminasyona
neden olması

– Mürekkeplerin aşınması –
bilgilerin kaybı

– Geri dönüşümlü kağıt
kullanılması durumunda
kontaminasyon

– Su içeriği yüksekse kartonda
mikrobiyolojik gelişme

– Eğer bir iç tabaka/ambalaj
kullanılmıyorsa gıdadaki yağların
bulaşması

• Plastik film
– Komponentlerden,

mürekkeplerden ve
solventlerden olası
migrasyon

– Laminasyonların stabilitesi
– Yapışma özellikleri

Exercise GSF7025
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5.6 Ürün inceleme ve
laboratuvar analizleri

Madde 5.6’yı okuyunuz

Tesis neleri analiz etmelidir?

Sonuçlar nasıl
değerlendirilmelidir?

Kuruluş bir raf ömrü
değerlendirmesini desteklemek
için hangi kanıtları sağlamalıdır?

Tesis laboratuvar testlerini
nasıl yönetmelidir?

5.6 Ürün inceleme ve
laboratuvar analizleri

• Ürünler ve proses ortamı
• Ürünler spesifikasyon limitleri içerisinde,

güvenli ve yasal
• Ürün kalitesinin sağlanması
• Referans noktaların kullanılması, örneğin

pastacılık ürünlerin renginin başarılı yada
başarısız olarak tanımlanması

Tesis neleri
analiz etmelidir

?

• Kayıt altına alınması ve gözden geçirme
dokümante sistemler

• Trendlerin belirlenmesi
• Uygun olmayan sonuçlarda gerekli

aksiyonların alınması (kanıt gereklidir)

Sonuçlar nasıl
değerlendirilmelidir ?
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5.6 Ürün inceleme ve
laboratuvar analizleri

• Tüm ürünleri kapsayan sürekli raf ömrü
değerlendirmeleri

• Mikrobiyal, kimyasal ve duyusal değerlendirme
kayıtları

• Mevcut ürünler temel alınarak belirlenmiş uzun
ömürlü ürünlerin raf ömürleri için gerekçeler
belirlenmelidir.

Kuruluş bir raf ömrü
değerlendirmesini
desteklemek için
hangi kanıtları
sağlamalıdır ?

• Patojen analizleri dikkatli bir şekilde kontrol
edilmelidir ve fiziksel olarak ayrımı yapılmış
alanlar da yapılmalıdır.

• Tesis dokümante edilmiş kontrol prosedürleri ile
dikkatli bir şekilde tasarlanmış olmalıdır.

• Akredite edilmiş laboratuvar
• Güvenlik ve yasallık için kritik analizlerin

akredite edilmiş laboratuvar ve metotlarca
gerçekleştirilmesi

Tesis laboratuvar
testlerini nasıl
yönetmelidir ?

BRC Global Standards. Trust in Quality.

5.7 Ürünün serbest bırakılması

Tesis, mutabık kalının tüm
prosedürler tamamlanmadığı sürece,
son ürünün serbest bırakılmamasını

güvence altına alacaktır.
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Özet – Bölüm 5

 5.1 Ürün tasarımı/geliştirilmesi
 5.2 Ürünün Etiketlenmesi
 5.3 Alerjenlerin Yönetimi
 5.4 Ürün otantisitesi, beyanlar ve koruma

zinciri
 5.5 Ürünün Ambalajlanması
 5.6 Ürün inceleme ve laboratuvar analizleri
 5.7 Ürünün serbest bırakılması

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Bölüm 6 & 7
Proses kontrol

Personel
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6.1 Operasyonların kontrolü

• Bu gerekliliklerin ana prensibi, HACCP gıda güvenliği
planını, ürünlerin her zaman belirlenmiş güvenlikte,
yasallıkta ve arzu edilen kalitede üretilmesini güvence
altına alan prosedürlerle birlikte, günlük operasyonlar
bazında hayata geçirmektir.

• Örneğin:
– Dokümantasyon – spesifikasyonlar, prosedürler ve iş

talimatları
– Dokümanlar, tüm önemli proses parametrelerini kapsayacak

yeterlilikte olmalıdır.
– Çalışanlar, ilgili iş talimatları konusunda eğitilmelidirler.
– Müşteri gereklilikleri dikkate alınmalıdır.
– Fotoğraf kullanımı uygun olabilir.

6.1 Operasyonların kontrolü

• Bu egzersizde, 6.1.1 ve 6.1.2 numaralı
maddelere bakacağız ve özellikle kalite
üzerinde odaklanacağız.

• İki gruba ayrılalım. Her grup aşağıdaki bir ürün
için çalışma yapacaktır.

• Ürün için hangi talimatların ve proses
spesifikasyonlarının mevcut olmasını beklersiniz
ve bunlar nasıl izlenmelidir?
– Küçük yuvarlak ekmek
– Çikolata kaplı bisküvi

Exercise GSF7027



Egzersiz: 6.1 Operasyonların kontrolü
Bu egzersizde, 6.1.1 ve 6.1.2 numaralı maddelere bakacağız ve özellikle kalite (güvenlik veya yasallık
dikkate alınmayacaktır) üzerinde odaklanacağız.

 Ürün için hangi talimatların ve proses spesifikasyonlarının mevcut olmasını beklersiniz ve bunlar
nasıl izlenmelidir?
o Küçük yuvarlak ekmek
o Çikolata kaplı bisküvi

Cevap
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Proses izleme:
Küçük yuvarlak ekmek

– Reçeteler – içindekiler, ağırlıklar
– Karıştırma ve yoğurma talimatları, mayalanma süre

ve sıcaklıkları, ekipman ayarları/hızları
– Her bir ekmeğin ağırlığı
– Her bir fırın tepsisine düşen ekmek adedi
– Fırın pişirme sıcaklığı ve süresi
– Soğutma süresi
– Pişirilmiş ekmeklerin rengi ve

büyüklüğü

Exercise GSF7027

Proses izleme sıklıkla gerçekleştirilmeli (riske bağlı olarak) ve dokümante edilmelidir.

Proses izleme:
Çikolata kaplı bisküvi

– Reçeteler – içindekiler, ağırlıklar
– Karıştırma talimatları, ekipman ayarları/hızları
– Hamurun kalınlığı
– Kesme şekli ve büyüklüğü
– Pişirme tepsisi veya hat üzerindeki bisküvi sayısı
– Fırın pişirme sıcaklığı ve süresi
– Soğutma süresi
– Pişirilmiş bisküvilerin rengi ve büyüklüğü
– Çikolata viskozitesi
– Çikolata kaplamanın kalınlığı ve düzgünlüğü
– Çikolatanın parlaklığının/renginin kontrolleri

Exercise GSF7027

Proses izleme sıklıkla gerçekleştirilmeli (riske bağlı olarak) ve dokümante edilmelidir.
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• düzenli olarak test edilen uygun bir
arıza alarm sistemine bağlı olması,
kayıtlarının muhafaza edilmesi

Madde 6.1.3
Hatta entegre izleme cihazları

• Ürünlerin sürekli olarak uygun
üretilmesinin ve depolanmasının
sağlanması

Madde 6.1.4
Kritik güvenlik ve kalite

parametreleri

• Ürünün güvenlik statüsünü ve kalitesini
oluşturmak için prosedürlerin yürürlükte
olması

• Alınacak aksiyonları belirlenmesi

Madde 6.1.5
Ekipman arızaları ve belirlenen

limitlerin dışındaki sonuçlar

6.1 Operasyonların kontrolü

BRC Global Standards. Trust in Quality.

6.2 Etiketleme ve ambalaj kontrolü

Yanlış etiketlenmiş ürünler geri
toplama ve geri çağırmaların ana

nedenlerinden birisidir.

Standardın bu bölümünün amacı
ambalajlama operasyonlarını

yönetmek  ve ürünün doğru ambalaj
ile paketlenmesini sağlamak amacıyla

tesisin etkin prosedürlere sahip
olmasını güvence altına almaktır.
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6.2 Etiketleme ve paket
kontrolü

SOI: Ürünün etiketleme faaliyetlerinin yönetimi,
ürünün doğru etiketlenmesi ve kodlanmış

olmasını sağlayacaktır.

Madde 6.2’yi okuyunuz.
Bu madde nasıl denetlenebilir

ve kanıt olarak neler
bunulabilir?

Cevaplarınıza aşağıdakiler
dahil edilebilir:

Personeliniz aşağıdaki prosedürleri takip ediyor mu?
– Sadece o anlık kullanılacak ambalaj materyalinin hatta

olduğunu kontrol et
– Ambalaj ve etiketleme gerekliliklerini detaylandıran iş

talimatları ve spesifikasyonlar
– Üretim partisine başlanmadan önce hat kontrolleri

gerçekleştiriliyor mu?
– Üretim hatlarındaki dokümanların imzalı, tarihli olduğunu ve

vardiyanın başında, ortasında ve sonunda ambalaj
örneklerinin alındığını kontrol et.

– Hatta entegre görsel ekipmanlar doğru şekilde ayarlanmış
ve doğru şekilde kullanılıyor mu?
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6.3 Miktar – ağırlık, hacim ve
sayı kontrolü

• Kayıtların saklanması
gerekmektedir.

Ağırlık, hacim ve sayı
kontrolü ile ilgili yasal
gereklilikler (ürünün
satıldığı ülkedeki)

yerine getirilmelidir.

• Ürün müşteri gerekliliklerine
uygun olmalıdır.

• Kayıtların saklanması
gerekmektedir.

Ürün miktarının yasal
gereklilikler tarafından

düzenlenmediği
durumlarda (örneğin
dökme ürün miktarı)

BRC Global Standards. Trust in Quality.

6.4 Kalibrasyon & ölçme ve izleme
cihazlarının kontrolü

Niyet Beyanı: Tesis, ölçüm ekipmanlarının
yeterli düzeyde hatasız ve ölçüm sonuçlarının
güvenilirliğini sağlayacak uygunlukta olduğunu

ispat

Dokümante
edilmiş listeler

Dokümante
edilmiş

aksiyonlar

Dokümante
edilmiş

kontroller
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6.4.3 Referans ekipmanlar

Referans ölçüm ekipmanları kalibre edilecek ve
tanınmış ulusal veya uluslararası standartlara göre

tanımlanmış izlenebilir olacaktır. Kalibrasyonun
belirsizliği, kritik limitleri değerlendirmekte kullanılan

ekipmanlar için göz önünde bulundurulacaktır.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

7.1 Eğitim

Eğitim Tecrübe Kalifikasyon

Yetkinlik



28

BRC Global Standards. Trust in Quality.

7.1 Eğitim

Eğitim

7.1.1
Çalışan,
geçici

çalışan ve
taşeron

7.1.2 KKN
için eğitim

7.1.3
Dokümante

edilmiş
programlar

7.1.4 Alerjen
eğitimi

7.1.5 Eğitim
kayıtları

7.1.6
Gözden
geçirme

BRC Global Standards. Trust in Quality.

7.2
• Personel

hijyeni

7.3
• Tıbbi

tarama

7.4
• İş

kıyafetleri
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7.2 Personel hijyeni

Bu egzersizde Madde 7.2 Personel Hijyeni gerekliliklerini
inceleyeceğiz.

Esra ve Devrim işe geldiler. Üretim alanlarına gitmeye
hazır olmaları için neleri yapmaları gerektiğini tanımlayınız.
(iş güvenliği için kişisel koruyucu kıyafetleri giymeleri
hariç).

BRC Global Standards. Trust in Quality.

7.3 Tıbbi tarama

7.3.1 Çalışanlar
için hastalık

bildirimi

7.3.2
Ziyaretçiler
için hastalık

bildirimi

7.3.3
Dokümante

bulaşıcı
hastalık

prosedürü
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• Kusma
• İshal veya kanlı ishal
• Karın ağrısı
• Ateş
• Titreme

Farkında olunması gereken
hastalık belirtileri

BRC Global Standards. Trust in Quality.

7.4 İş Kıyafetleri

Dokümante
edilmiş
politika

Yeterli
sayıda
mevcut
olması

Üretim
prosesi için

uygun
tasarımda

olması



Egzersiz: İş kıyafetlerinin yıkanması
Bu egzersizde iş kıyafetlerinin yıkanması ile ilgili gereklilikleri inceleyeceğiz.

 Bir kuruluşun iş kıyafetlerinin yıkanması ile ilgili gereklilikleri yerine getirmesi için neleri yapmasına
ihtiyaç vardır?

Cevap:
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İş kıyafetlerinin
yıkanması

Bu egzersizde iş kıyafetlerinin yıkanması ile ilgili
gereklilikleri inceleyeceğiz.
• Bir kuruluşun iş kıyafetlerinin yıkanması ile

ilgili gereklilikleri yerine getirmesi için neleri
yapmasına ihtiyaç vardır?

• Cevabınızı notlarınız yazınız.

Exercise GSF7028

İş kıyafetlerinin yıkanması

• Uygun bir taşeronun seçilmesi veya tesiste iş kıyafetlerinin
yıkanması

• Harici çamaşır yıkama tesisleri kuruluşun tedarikçi onay
programı ile entegre hale getirilmelidir.

• Uygun kontroller ve doğrulama işlemi, prosesin etkin
olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmelidir.

• Yüksek riskli ve yüksek dikkat gerektiren alanlarda kullanılan
iş kıyafetleri “ticari steril“ hale getirilmelidir.

• Temiz kıyafetlerin tesise geri getirilmesi esnasında yeterince
korunması sağlanmalıdır.

Exercise GSF7028
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İş kıyafetlerinin yıkanması

• Kirli ve temiz elbiselerin yeterli fiziksel ayrımı yapılmalıdır.
• Düşük risk alanları için evde yıkama (kıyafetin ürünü değil

çalışanı koruduğu durumlarda)
– Çalışanlar için yazılı talimatlar
– Etkinliğin izlenmesi
– İş kıyafetlerinin yıkanmasının, ev çamaşırlarının

yıkanmasından ayrı olarak yapılması
– Evinde çamaşır yıkama yapamayacaklar için uygun

tesislerin sağlanması

Exercise GSF7028

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Özet – Bölüm 6 & 7

6.1 Operasyonların kontrolü
6.3 Kalibrasyon & ölçme ve izleme

cihazlarının kontrolü
7.1 Eğitim
7.2 Personel hijyeni
7.3 Tıbbi tarama
7.4 İş kıyafetleri
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BRC Belgelendirilmesi için
hazırlık

Denetim seçenekleri
Denetime hazırlık

Saha denetimi

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Denetim Protokolü – belgelendirme
nasıl gerçekleştirilir

Denetimi sonrası aktiviteler

Belgelendirme ve derecelendirme

Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyet

Saha denetimi

Denetimin planlanması

Denetim hazırlığı

BRC standardı hakkında bilgi edinilmesi
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Belgelendirme kuruluşunun
seçimi

Belgelendirme
kurulu

hakkında bilgi

BRC denetimini
gerçekleştirilmesi

için, belgelendirme
kuruluşlarının BRC

tarafından
onaylanması

gerekmektedir.

Belgelendirme
kuruluşlarının

performansı ölçülür
ve yıldız oranları
derecelendirilir.

BRC Dizini tüm
onaylı belgelendirme

kuruluşlarını ve
derecelerini

detaylandırmaktadır.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Denetim öncesinde gerekli
bilgiler

Doğru denetçinin
seçimine imkan verir

Kapsamlı denetim
hazırlığı

Doğru denetim süresi
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Denetim öncesi bilgiler

• Tesisler belgelendirme kuruluşuna denetimden
önce aşağıdaki bilgileri sağlayacaklardır;
– Üretilen/satılan ürünlerin tanımları
– KKN’lerin bir özeti
– Organizasyon şeması (organogram), çalışan sayısı
– Tesis planı
– Proses akış diyagramları
– Vardiya durumu ve saatleri
– Bir önceki denetim raporu ve saptanan uygunsuzlukların takip

sonuçları
– Herhangi bir kalite sorunu veya ürün geri toplama/çağırmaları
– Yeni bir belgelendirme kuruluşu ile sözleşme yapıldıysa bir

önceki denetim raporu ve sertifika

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Denetim öncesi bilgiler

Habersiz denetimler için (Yukarıdakiler ilave olarak):
Tesise ulaşıldığında temasa geçilecek kişinin detayları
Tesise ulaşım
Belgelendirme kuruluğu tarafından denetçi(ler)in
ayakkabı/elbise numaralarının önceden bildirilmesi
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BRC Küresel Pazar
Programı

Temel Seviye

Orta Seviye

Haberli

Tam haberli
denetim

Habersiz

Seçenek 1
• Tam habersiz

denetim
(Dokümantasyon
ve fabrika)

Seçenek 2
• Bölüm 1 Habersiz

denetim (Fabrika)
• Bölüm 2  Haberli

(Dokümantasyon)

BRC denetim seçenekleri

BRC Global Standards. Trust in Quality.

BRC Küresel Pazar Programı

Versiyon
6’da

kullanılan
kayıt

programının
yerini aldı

Tam bir
denetimin

uygun
olmadığı

tesisler için

• Çok küçük tesisler
• Gıda güvenliği yönetim

sistemini geliştirme
aşamasında olan
tesisler
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BRC Küresel Pazar Programı

GFSI Küresel Pazar
Programının prensipleri

temel alınmıştır.

BRC Küresel
standardından

belirlenmiş gereklilikler
kullanılarak iki seviyede

belgelendirme

Temel Seviye
Güvenli ve yasal ürün

üretmetebilmek için BRC
standartındaki minimum

gereklilikler

Orta Seviye
Temel seviye gerekliliklerine
ilave olarak gıda güvenliği ve
ürün kalite yönetimi için daha

güçlü sistemler

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Tam habersiz denetimin genel
değerlendirilmesi

• Tesisler denetimin planlanmasına imkan vermek için gerekli bilgileri
sağlayacaklardır.

• Tesis sadece denetimin gerçekleştirilemeyeceği tarihleri belgelendirme kuruluşuna
bildireceklerdir.

• Tesisi, planlanan denetim tarihleri konusunda BİLGİLENDİRİLMEYECEKTİR.

Denetim öncesi

• Denetim, denetçi tesisie ulaştıktan sonra 30 dakika içerisinde başlamalıdır.

Tesis denetimi

• Tesise ve müşterilerine, tesisin sistemleri konusunda güvenilirlik sağlar

Faydaları

• AA+ is artık en üst seviye derecedir.

Derecelendirme
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Tam habersiz denetim

1 Denetim
Ziyareti

3 -12 aylık
denetim
döngüsü

Belge
geçerlilik

tarihi
etkilenmez

BRC Global Standards. Trust in Quality.

İki bölümlü habersiz denetimin
gereklilikleri

Denetim iki ayrı
denetime
bölünür

İlk denetim
fabrika

denetimidir
(Habersiz)

İkinci denetim
doküman

gözden geçirme
denetimidir
(Haberli)

1
2
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İlave Gönüllü Modüller (AVMs)

İlave modüller, tesislerin denetim yükünü azaltmak amacıyla,
aşağıda verilen farklı amaçlar için BRC tarafından
geliştirilmiştir. :

• Özel tipteki bir operasyon için, örneğin ticareti yapılan mallar
• Pazarın özel bir endişesini gidermek için, örneğin gıda tağşişi

Denetim yapıldığı taktirde, bu modüller raporun kapsamında
ve belgede listelenecektir.

Gönüllü modüllerin bir listesi BRC Küresel standartların web
sitesinde mevcut olacak ve her biri için eğitim sağlanacaktır.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

İlave Gönüllü Modüller -
Belgelendirme

Derecelendirme yok – belgeye hak kazanmış olsun
yada olmasın

Belgelendirme (eğer gerçekleşirse) Standardın
belgesine dahil edilecektir.

Eğer Gıda Standardına göre belgelendirme
gerçekleşmezse, modüle göre belgelendirme

gerçekleştirilemez (gereklilikler karşılanmış olsa bile)

Tekrar denetim, Gıda standardının denetim seçeneğine
göre yapılacaktır.
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8 Ticari Mallar Modülü

Bu modülün
kapsamına dahil

etmek için
ürünler, yandaki

kriterlerin
tamamını

karşılayacaktır;

• Kuruluş tarafından satın
alınan ve satılan, ancak
hiç bir aşamada işlem
görmeyen

• Tesiste bulunan depolama
tesislerinde teslim alınan

• Ürün için kullanılan
depolama tesisleri
Standardın kapsamına
eklenecektir.

Bu modüle uygulanabilir olduğu taktirde tesis tarafından kapsama
alınmazsa, bu durum denetim raporunda bir hariçde tutma olarak

listelenecektir.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Ticari Mallar : gereklilikler

• Ticari gıda ürünlerinin üreticileri/paketleyicileri onayı ve
perfomanslarını izleme8.1

• Yasal gereklilikleri karşılaması ve müşteriye ürünün
güvenli kullanımda yardımcı olacak spesifikasyonların
mevcudiyeti8.2

• Ürün inceleme ve laboratuvar testleri – riske bağlı
olarak ürün örnekleme veya güvence programı8.3

• Ürün yasallığı – ticareti yapılan ürünün, bilndiği
durumlarda satışının yapılacağı ülkenin yasal mevzuat
gerekliliklerine uygun olması gerekmektedir.8.4

• İzlenebilirlik – ürünün geriye doğru son üreticisinden
ileriye doğru kuruluşun müşterisine kadar izlenmesi8.5
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Müşteriye özel modüller

Müşteriye özel
modüller sadece o

müşteriye özel
olarak üretim yapan

tesislere
uygulanabilir

Denetim raporunun
yazımı müşteri

tarafından
tanımlanır

Modülle ilgili
denetim raporu

BRC web sitesinde
halka açık olarak

bulunmaz.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Özet – BRC belgelendirmesi
için hazırlık

Denetim seçenekleri
BRC Küresel pazarlar programı
İlave gönüllü modüller
8 Ticari mallar modülü
Müşteriye özel modüller
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Denetim Protokolü

Saha denetimi
Uygunsuzluklar & düzeltici faaliyet

Derecelendirme
Denetimin raporlanması

Belgelendirme
Denetim sıklığı & tekrar belgelendirme

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Saha denetimi

Açılış
toplantısı

Üretim
tesisinin

denetlenmesi

Doküman
gözden
geçirme

İzlenebilirlik
sorgusu

Üretim
tesisinin

denetiminin
gözden

geçirilmesi

Denetçi
tarafından
bulguların

nihai gözden
geçirilmesi

Kapanış
toplantısı
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İyi Üretim
Uygulaması
(Fabrikada

sürenin %50
si geçirilir)

İzlenebilirlik
sorgusu

HACCP ve
yönetim
sistemi

incelemesi

BRC denetimleri üç kısıma
ayrılır:

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Uygunsuzlukların 3 seviyesi

• Gıda güvenliği veya
yasallığı ile ilgili
meseleler
konusunda kritik bir
başarısızlığın
olduğu durumlarda

Kritik

• Standarttaki niyet
beyanı veya
herhangi bir
maddeye ait
gerekliliklerin yerine
getirilmesinde
önemli bir
başarısızlık
mevcutsa veya
objektif kanıtlara
dayanılarak tedarik
edilen ürünün
uygunluğu
konusunda ciddi bir
şüphe oluşturan bir
durum belirlenmişse

Majör

• Bir madde tam
olarak
karşılanmıyorsa
ancak objektif
kanıtlara
dayanılarak ürünün
uygunluğuna dair bir
şüphe yoksa

Minör



Egzersiz: Uygunsuzlukları derecelendirmek
Aşağıdaki uygunsuzlukları gözden geçirmek için notlarınızda bulunan karar ağacını kullanınız ve
uygunsuzlukları derecelendiriniz
.

Uygunsuzluk karar ağacı

1. Yüksek riskli alan iş kıyafetlerini giyen personelin kantine girdikleri görüldü (şirket politikasına aykırı
olarak).

Cevap:

2. Fabrikada üretim sırası takip edilmemektedir, bu nedenle alerjen içeren ürün alerjen içermeyen
üründen önce üretilmektedir. İki üretim arasında uygulanan bir temizlik prosedürü
bulunmamaktadır.

Cevap:

3. Fırıncılık ürünleri üretim hattının yanındaki kırık zeminde su birikmesi oluşmuş.

Cevap:

Uygunsuzluk yasal veya
güvenli olmayan ürünlerin

üretimine neden oluyor mu?

Kritik
Uygunsuzluk

Uygunsuzluk ürünlerin
güvenliği için olası bir risk

oluşturuyor mu?

Tesis bir gerekliliği yerine
getirmede tamamen veya

büyük ölçüde başarısız mı?

Majör
Uygunsuzluk

Majör
Uygunsuzluk

Minör
Uygunsuzluk

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet
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Uygunsuzlukları
derecelendirmek

Aşağıdaki uygunsuzlukları gözden geçirmek için notlarınızda bulunan
karar ağacını kullanınız ve uygunsuzlukları derecelendiriniz:
1. Yüksek riskli alan iş kıyafetlerini giyen personelin kantine girdikleri

görüldü (şirket politikasına aykırı olarak).
Cevap: Madde 7.4.1 veya 4.8.4 ‘e göre Majör

2. Fabrikada üretim sırası takip edilmemektedir, bu nedenle alerjen
içeren ürün alerjen içermeyen üründen önce üretilmektedir. İki
üretim arasında uygulanan bir temizlik prosedürü bulunmamaktadır.
Cevap: Madde 5.3.4 ‘ göre Majör

3. Fırıncılık ürünleri üretim hattının yanındaki kırık zeminde su
birikmesi oluşmuş.
Cevap: Madde 4.4.2’ye göre Minör

Exercise GSF7002

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Uygunsuzlukların yönetimi

Tesis

• Soruna hemen çözüm sağlamak için
düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

• Uygunsuzluğun altında yatan nedenin
analizini yapmalıdır (kök neden).

• Kök nedeni belirlemek ve tekrarını
engellemek için bir önleyici aksiyon
planı geliştirmelidir.

• 28 gün içerisinde kapatılmalıdır.
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Kök Neden Analizi (KNA)

KÖK
NEDEN

• Kök neden analizinin
uygulanması standardın bazı
maddelerinde, problemin altında
yatan nedenin tanımlanması ve
eğer başarılı bir şekilde tespit
edilirse, problemin tekrar
oluşmasını engellenmesi
amacıyla gerekli görülmüştür.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Prosesin gözden geçirilmesi

Sorunu/problemi tanımla

Kök nedeni araştır

Önleyici faaliyet planı oluştur ve
zaman skalasını tanımla

Önleyici faaliyet(ler)i uygula

Etkinliğin geçerli kılınması ve
izlenmesi
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Kök Neden Analizi uygulamanın
metotları

5 Neden Balık
Kılçığı

(Ishikawa)
Diyagramı

Neden ve
Etki

Pareto
Prensibi

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Belgelendirmenin gerçekleşmemesi

Saptanan belirli
sayıdaki ve
önemdeki

uygunsuzluklar,
tesisin

belgelendirilmesine
engel olmaktadır

Bir kritik
uygunsuzluğa
hükmedilirse

ve/veya

Bir temel gerekliliğin
Niyet Beyanından bir
majör uygunsuzluğa

hükmedilirse
ve/veya

Uygunsuzlukların tipi
ve sayısı belgelendirme

için limitleri aşarsa
(Standardın sayfa
68, Tablo 1’deki

tablolar)
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Denetimin derecelendirilmesi

Uygunsuzlukların sayısını ve tipine bağlıdır

Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan
gözden geçirme uygunsuzlukların sayısı/tipi
konusunda değişikliğe neden olabilir.

Sayfa 64, Tablo 1 ‘de derecelendirme
kriterleri, gerekli aksiyonlar ve denetim sıklığı
konusunda bir özet vermektedir.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Denetimin Raporlanması

Mutabık
kalınan
formatta tam
bir rapor
hazırlanmalıdır

Kullanıcının
ihtiyacına göre
İngilizce veya
bir başka dilde
yazılır

Denetim özet
bölümleri
İngilizce
yazılmalıdır

Tesise ve
müşterilerine
bir kuruluş
profili ve
standardın
gerekliliklerine
karşılık
performansın
doğru bir
özetini
sağlamalıdır
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Haberli Denetim Tarihinin Planlanması

1 Temmuz
2015

1 Temmuz
2016

11 Ağustos
2016

3 Haziran
2016

1.  İlk Denetim 2. Bir sonraki denetim 1 Temmuz
2016’ya kadar gerçekleştirilecek

3. Bir sonraki denetim tarihinden önceki 28 gün içerisinde
gerçekleştirilecek, yani 3 Haziran – 1 Temmuz 2016 arasında .

4.  Sertifika Geçerlilik Tarihi 11 Ağustos 2016 –
Uygunsuzlukların kapatılması ve yeni sertifikanın

yayımlanması için denetim tarihinden sonra 42 gün

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Özet – Denetim Protokolü

Saha denetimi
Uygunsuzluklar & düzeltici faaliyet
Derecelendirme
Belgelendirme
Denetim sıklığı & tekrar belgelendirme
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BRC Dizini
(BRC Directory)

BRC Global Standards. Trust in Quality.

BRC Onaylı
Belgelendirme

Kuruluşlarının tam
listesi ve yıldız

oranları

Tüm denetçilerin
kayıt edilmesi

Tesislerin denetim
bilgilerinin

paylaşılması

BRC Dizini
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Bilgilendirme
e-mailleri

Halka açık
liste

Denetimin
paylaşımı

Belge yayımlandıktan
sonra belgelendirme

kuruluşu tamamlanmış
denetim dokümanlarını

dizine yükler

Yükleme denetim raporunu
salt okunur formatta pdf’e
dönüştürür.
• Dizin otomatik olarak

denetçiyi kontrol eder

Denetimin sahibi ve ilgili
müşteriler, yeni rapor ve
tesisin halka açık listede

güncellendiğine dair
bilgilendirilir.

Belgelendirme kuruluşunun
idari süreci

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Denetimin Paylaşılması

Tüm BRC tedarikçileri dizine erişimi vardır.

Tedarikçileriniz denetimlerini sizinle dizin üzerinden paylaşabilir.

Paylaşım hemen gerçekleşir ve ücretsizdir.

Denetimin sahibi, denetim paylaşımını anlık olarak yaratabilir veya iptal
edebilir.

Madde 3.5.1.2 ‘yi karşılanmasına katkıda bulunması amacıyla
tedarikçinizin belgelendirilmesini gözden geçirmek için dizinin kullanımı
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Erişim

Paylaşım denetim raporunun tamamını salt okunur PDF olarak
mevcut olmasını sağlar.

Arşiv edilmiş geçmişe ait denetim dokümanlarının ve hazır
olduğunda yeni raporlarına erişimi de kapsar.

Belgeye ait tüm bilgiler

Belge süresi dolmuş, belgesi geri alınan veya askıya alınan
tedarikçiler için belgelendirmenin kaybedilmesinin detaylı nedenleri

Tüm tedarikçilerinizin performansını tek bir excel sayfasında takip
etmek için güçlü bir raporlama aracı

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Kolaylık

Otomatik yenileme – denetim raporlarının
değişimi için tedarikçileri takip etme
ihtiyacının olmaması

Tedarikçilerinizin tümünün denetim bilgilerine
tek bir veri tabanından erişim

Herhangi bir tedarikçinizin belgesinin askıya
alınma, geri alınma veya süresinin dolması
gibi durumlarda anlık e-mail bilgilendirmesi
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Sahteciliği engelleme

Sahte denetim dokümanları etrafta dolaşmaktadır.

Gelen Kutunuza direk olarak e-posta ile gelen dokümanların
orijinal olduğu garanti edilemez

Denetimlerin dizine eklenmesi sadece onaylı belgelendirme
kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Dizin üzerinden sizinle paylaşılan denetimler, denetim sahibi
tarafından yazılamaz, değiştirilemez veya taklit edilemez ve
onaylı olduğu dikkate alınabilir.

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Daha fazla bilgi için

Giriş detayları, eğitim literatürü ve daha
fazla bilgi :

www.brcdirectory.com

submissions@brcglobalstandards.com
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• Standardın geçmişini ve faydalarını
anlamak

• Temel gereklilikler ve niyet beyanları da
dahil olmak üzere gereklilikleri anlamak.

• Habersiz denetimler ve BRC Küresel
Pazar Programı dahil olmak üzere farklı
denetim opsiyonlarını açıklayabilmek

• Denetim kapsamı ve bir denetimin
planlanması için BRC Protokolünü
anlamak

Eğitimin amaçlarının
gözden geçirilmesi

Bu eğitimin
sonunda yandaki

konuları
açıklayabilmelisiniz

:

BRC Global Standards. Trust in Quality.

Eğitimin sonunda…

Herhangi bir sorunuz var mı? veya
Daha fazla açıklığa kavuşturulmasını

istediğini bir konu var mı?
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Sınav
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