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1 Senior Management Commitment Üst Yönetim Taahhüdü 

1.1 Senior management commitment and continual improvement Üst yönetim taahhüdü ve sürekli iyileştirme 

F 

The company's senior management shall demonstrate they are fully 
committed to the implementation of the requirements of the global 
standard for food safety and to processes which facilitate continual 
improvement of food safety and quality management. 

İşletme üst yönetimi, küresel gıda güvenliği standart gerekliliklerinin uygulanması ve 
gıda güvenliği ve kalite yönetiminin sürekli iyileştirilmesine olanak tanıyan süreçler için 
tam taahhüdünü göstermelidir.  

1.1.1 

The company shall have a documented policy which states the company's 
intention to meet its obligation to produce safe and legal products to the 
specified quality and its responsibility to its customers. This shall be: 
* signed by the person with overall responsibility for the site 
* communicated to all staff. 

İşletme; yasal, güvenli ve tanımlanmış kalitede ürünler üretme yükümlülüğünü ve 
müşterilere karşı sorumluluğunu içeren niyetini tanımlayan bir yazılı politikaya sahip 
olmalıdır. Politika: 
* tüm sahanın sorumluluğuna sahip kişi tarafından imzalanmalı 
* tüm çalışanlara iletilmelidir.  

1.1.2 

The company's senior management shall ensure that clear objectives are 
defined to maintain and improve the safety, legality and quality of products 
manufactured, in accordance with the quality policy and this standard. 
These objectives shall be: 
* documented and include targets or clear measures of success 
* clearly communicated to relevant staff 
* monitored and results reported at least quarterly to site senior 
management. 

İşletme üst yönetimi, kalite politikası ve bu standart uyarınca, üretilen ürünlerin 
güvenliği, yasallığı ve kalitesini oluşturmak ve geliştirmek için açık hedeflerin 
tanımlanmasını sağlamalıdır. Bu hedefler: 
* yazılı olmalı ve amaç veya açık başarı ölçütlerini içermeli, 
* ilgili personele açıkça iletilmeli, 
* izlenmeli ve sonuçlar en az 3 ayda bir saha üst yönetimine raporlanmalıdır. 

1.1.3 

Management review meeting attended by the site's senior management 
shall be undertaken at appropriate planned intervals, annually as a 
minimum, to review the site performance against the standard and 
objectives set in 1.1.2. The review process shall include the evaluation of: 
* previous management review action plans and time frames 
* results of internal, second party and / or third party audits 
* customer complaints and results of any customer performance reviews 
* incidents, corrective actions, out of specification results and non-
conforming materials 
* review of the management of HACCP system 
* resource requirements. 
Records of meeting shall be documented and used to revise the 
objectives.The decisions and actions agreed within the review process shall 
be effectively communicated to appropriate staff, and actions implemented 
within agreed time scales. 

Saha üst yönetimi katılımı ile planlanmış aralıklarla, en az yılda bir, yönetimin gözden 
geçirmesi saha performansını standart ve 1.1.2'deki hedefler doğrultusunda 
değerlendirmek için gerçekleştirilmelidir. Gözden geçirme süreci şu değerlendirmeleri 
içermelidir: 
* önceki gözden geçirme kararlarının eylem planları ve terminleri 
* iç denetim, ikinci taraf ve / veya üçüncü taraf denetimlerinin sonuçları 
* müşteri şikâyetleri ve müşteri performans değerlendirme sonuçları 
* kazalar, düzeltici faaliyetler, spesifikasyon dışına çıkmaların sonuçları ve uygun 
olmayan ürünler 
* HACCP sisteminin yönetiminin gözden geçirmesi 
* kaynak ihtiyaçları. 
Toplantı kayıtları yazılı hale getirilmeli ve hedeflerin güncellenmesi için kullanılmalıdır. 
Kararlar ve gözden geçirme sürecinde kararlaştırılan faaliyetler, ilgili personele etkin 
bir şekilde iletilmeli ve faaliyetler kararlaştırılmış termin tarihlerinde uygulanmalıdır. 
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1.1.4 

The company shall have a demonstrable meeting programme which enables 
food safety, legality and quality issues to be brought to the attention of 
senior management at least monthly and allows for the resolution of issues 
requiring immediate action.  

İşletme; gıda güvenliği, yasallığı ve kalitesi ile ilgili konuların en az ayda bir üst 
yönetimin dikkatine sunulacağı ve acil eylem gerektiren yeniden değerlendirmelerin 
yapılacağı kanıtlanabilir bir toplantı programına, sahip olmalıdır. 

1.1.5 

The company senior management shall provide the human and financial 
resources required to produce food safely in compliance with the 
requirements of this standard and for the implementation of the HACCP-
based food safety plan. 

İşletme üst yönetimi, bu standardın gerekliliklerini karşılayacak ve HACCP temelli gıda 
güvenliği planına uyacak şekilde güvenli gıda üretimi için gerekli insan ve finans 
kaynaklarını sağlamalıdır.  

1.1.6 

The company's senior management shall have a system in place to ensure 
that the company is kept informed of scientific and technical developments, 
industry codes of practice and all relevant legislation applicable in the 
country of raw material supply, production and, where known, the country 
where the product will be sold.  

İşletme üst yönetimi; işletmenin, bilimsel ve teknik gelişmeler, endüstriyel uygulama 
kılavuzları ve hammadde tedarik edilen, üretilen ve, bilinen durumlarda, ürünlerin 
satıldığı ülkelerdeki ilgili yasal düzenlemelerden haberdar olmasını sağlamak için bir 
sisteme sahip olmalıdır. 

1.1.7 
The company shall have a genuine, original hard copy or electronic version 
of current standard available. 

İşletme, standardın geçerli sürümünün gerçek basımına veya elektronik versiyonuna 
sahip olmalıdır.  

1.1.8 
Where the company certificated to the standard it shall ensure that 
announced recertification audits occur on or before the audit due date 
indicated on the certificate. 

İşletme standarda göre belgelendirilmiş ise, tekrar denetim, sertifikada yazan denetim 
tarihinde veya öncesinde yapılmalıdır.  

1.1.9 

The most senior production or operations manager on site shall attend the 
opening and closing meetings of the audit global standard for food safety 
certification. Relevant departmental managers or their deputies shall be  
available as required during the audit process. 

Saha operasyon veya üretim tepe yöneticisi standart belgelendirme denetiminin açılış 
ve kapanış toplantılarına katılmalıdır. İlgili biri yöneticileri veya vekilleri denetimde 
gerekli olabileceğinden hazır bulunmalıdır.  

1.1.10 
The company's senior management shall ensure that the root causes of 
non-conformities identified at the previous audit against the standard have 
been effectively addressed to prevent recurrence.  

İşletme üst yönetimi, daha önceki denetimde tanımlanan uygunsuzlukların kök 
nedenlerini tekrar oluşumu engellemek için etkin bir şekilde elemine etmelidir.  

1.2 Organisational structure, responsibilities and management authority Organizasyon yapısı, sorumluluklar ve yönetim otoritesi 

  
The company shall have a clear organisational structure and lines of 
communication to enable effective management of product safety, legality 
and quality. 

İşletme, ürün güvenliği, yasallığı ve kalitesini etkin bir şekilde yönetebilmek için açık bir 
organizasyon yapısına ve iletişim ağına sahip olmalıdır.  
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1.2.1 

The company shall have an organisational chart demonstrating the 
management structure of the company. The responsibilities for the 
management of activities which ensure food safety, legality and quality shall 
be clearly allocated and understood by the managers responsible. It shall be 
clearly documented who deputises in the absence of the responsible 
person.  

İşletme, üst yönetim yapısını gösteren bir organizasyon şemasına sahip olmalıdır. Gıda 
güvenliği, yasallığı ve kalitesini sağlamak için yapılan faaliyetlerin yönetilmesindeki 
sorumluluklar, sorumlu yöneticiler tarafından açık bir şekilde bölüşülmeli ve 
anlaşılmalıdır. Sorumlu kişinin yokluğunda kimin vekalet edeceği açıkça 
belgelendirilmelidir.  

1.2.2 

The company's senior management shall ensure that all employees are 
aware of their responsibilities. Where documented work instructions exist 
for activities undertaken, the relevant employees shall have access to these 
and be able to demonstrate that work is carried out in accordance with the 
instruction. 

İşletme üst yönetimi, tüm personelin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamalıdır. 
Yürütülen faaliyetler ile ilgili iş talimatlarının olduğu durumlarda, ilgili personel 
talimatlara ulaşabilmeli ve işin talimatlara uygun olduğunu doğrulayabilmelidir.  

 


