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GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ (Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145) 

MADDE 11: 

ç) Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek şekilde inşa edilir. Dış ortama açılanlara, 

gerekli durumlarda haşere ve kemirgenlerin girişini engelleyecek temizleme maksadıyla rahatça 

çıkarılabilen ekipman takılır. Açık pencerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, pencereler 

üretim esnasında kapatılır ve sabitlenir. 

MADDE 15: 

(3) Gıda atığı, gıda olarak tüketilmeyen yan ürünler ve diğer atıkların depolanması ve işletmeden 

uzaklaştırılması için gerekli imkânlar sağlanır. Atık depoları; temiz tutulmasına imkân sağlayan, gerekli 

durumlarda hayvanlardan ve haşerelerden korunacak şekilde tasarlanır ve buna uygun olarak 

kullanılır. 

MADDE 18: 

(4) Haşere ve kemirgen kontrolü için uygun prosedürler uygulanır. Bu prosedürler, gıdanın 

hazırlandığı, muameleye tabi tutulduğu veya depolandığı yerlere evcil hayvanların girmesini önlemek 

amacıyla da uygulanır. 
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IPM APPROACH IN FDA (Food and Drug Administration) 

TITLE 21 - Food And Drugs 

CHAPTER I - Food And Drug Administration, Department Of Health And Human Services 

SUBCHAPTER B - Food For Human Consumption 

PART 110 - Current Good Manufacturing Practice In Manufacturing, Packing, Or Holding Human 

Food 

Subpart b - Buildings And Facilities 

110.35 - Sanitary operations. 

(c) Pest control. No pests shall be allowed in any area of a food plant. 

Guard or guide dogs may be allowed in some areas of a plant if the presence of the dogs is unlikely to 

result in contamination of food, food-contact surfaces, or food-packaging materials. Effective 

measures shall be taken to exclude pests from the processing areas and to protect against the 

contamination of food on the premises by pests. The use of insecticides or rodenticides is permitted 

only under precautions and restrictions that will protect against the contamination of food, food-

contact surfaces, and food-packaging materials. 

 

ABD GIDA VE İLAÇ KURULU KAPSAMINDA PEST KONTROL 

BAŞLIK 21 – Gıda Ve İlaç 

KISIM I- Gıda Ve İlaç Kurulu, Halk Sağlığı Hizmetleri Bölümü 

BÖLÜM B – İnsani Tüketim Amaçlı Gıdalar 

MADDE 110 – İnsani Tüketim Amaçlı Gıdaların Üretimi, Paketlenmesi Ve Depolanmasında İyi Üretim 

Uygulamaları 

B BENDİ – Binalar Ve Eklentileri 

 

110.35 –Sanitasyon Uygulamaları 

(c) Zararlı kontrolü. Gıda işletmesinde hiçbir alanda zararlı canlıya izin verilmemelidir.  

Gıda, gıda ile temas eden malzemeler ve gıda ambalajlarına bulaşma ihtimali olmayan durumlarda; 

işletmede bazı alanlarda, bekçi köpeklerine ve rehber köpeklere izin verilebilir. Üretim alanlarına 

zararlı girişlerini ve üretim sahasındaki gıdalara bulaşmaları engellemek amacıyla etkili önlemler 

alınmalıdır. Zararlı ve kemirgen ilaçlarının kullanımı sırasında; gıda, gıda ile temas eden yüzeyler ve 

gıda ambalajlarına bulaşmaları engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.  
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IPM APPROACH IN EU REGULATION  
(Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council 

of 29 April 2004 on the Hygiene of Foodstuffs) 

 

CHAPTER IX 

Provisions applicable to foodstuffs 

4. Adequate procedures are to be in place to control pests. Adequate procedures are also to be in 

place to prevent domestic animals from having access to places where food is prepared, handled or 

stored (or, where the competent authority so permits in special cases, to prevent such access from 

resulting in contamination). 

 

 

 

AVRUPA YASALARI KAPSAMINDA PEST KONTROL 
(Gıda maddelerinin hijyeni hakkında 29 Nisan 2004 tarih ve (EC) No 852/2004 

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği)  

 

BÖLÜM 9 

Gıda Maddelerine Uygulanabilen Hükümler 

4.  Zararlı kontrolü için uygun prosedürler uygulanacaktır. Uygun prosedürler aynı zamanda evcil 

hayvanların, gıdaların hazırlandığı, işlendiği veya depolandığı yerlere girmemesi için de uygulanacaktır 

(veya yetkili makamın özel durumlar için böyle bir girişin bulaşmaya sebep olmasını önleyecek şekilde 

olmasıdır). 
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IPM APPROACH IN RECOMMENDED INTERNAL CODE OF PRACTICE GENERAL 

PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) 

6.3 Pest Control Systems 

6.3.1. General 

Pests pose a major threat to the safety and suitability of food. Pest infestations can occur where 

there are breeding sites and a supply of food. Good hygiene practices should be employed to avoid 

creating an environment conducive to pests. Good sanitation, inspection of incoming materials and 

good monitoring can minimize the likelihood of infestation and teher by limit the need for pesticides. 

6.3.2 Preventing Access 

Buildings should be kept in good repair and condition to prevent pest access and to eliminate 

potential breeding sites. Holes, drains and other places where pests are likely to gain access should 

be kept sealed. Wire mesh screens, for example on open windows, doors and ventilators, will reduce 

the problem of pest entry. Animals should, wherever possible, be excluded from the grounds of 

factories and food processing plants. 

6.3.3 Harbourage and Infestation 

The availability of food and water encourages pest harbourage and infestation. Potential food 

sources should be stored in pest-proof containers and/or stacked above the ground and away from 

walls. Areas both inside and outside food premises should be kept clean. Where appropriate, refuse 

should be stored in covered, pest-proof containers. 

6.3.4 Monitoring and detection 

Establishments and surrounding areas should be regularly examined for evidence of infestation. 

6.3.5 Eradication 

Pest infestations should be dealt with immediately and without adversely affecting food safety or 

suitability. Treatment with chemical, physical or biological agents should be carried out without 

posing a threat to the safety or suitability of food. 
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GENEL GIDA HİJYENİ HAKKINDA ULUSLAR ARASI ÖNERİ KLAVUZU 

KAPSAMINDA PEST KONTROL (CAC / RCP 1 – 1969, Rev.4 – 2003) 

6.3 Zararlı Kontrol Sistemleri 

6.3.1 Genel 

Zararlı varlığı gıdanın güvenliği ve uygunluğu için temel bir sorundur. Yaşam alanlarında veya gıda 

tedarik zincirinde zararlı istilası görülebilir. Zararlı canlı varlığına neden olacak bir ortam oluşmasına 

engel olmak için iyi hijyen uygulamaları yapılmalıdır. İyi hijyen uygulamaları, teslim alınan 

materyallerin kontrolü ve iyi izleme; istilaları ve böylece kullanılan pestisit miktarını en aza indirger.  

6.3.2 Geçişin Engellenmesi 

Binalar zararlı geçişlerine engel olunabilmesi ve zararlı yaşam alanları oluşturulmaması için sağlam ve 

bakımlı olmalıdır.  Delikler, drenajlar gibi zararlı geçişleri görülebilecek noktalar, geçişleri 

engelleyecek şekilde yalıtılmalıdır. Açılan pencereler, kapılar ve havalandırmalar gibi yerlerde 

sineklikler zararlı geçişlerini engelleyebilir. Olası durumlarda hayvanlar işletme ve üretim alanlarından 

uzak tutulmalıdır.   

6.3.3 Yuvalanma ve İstila 

Gıda ve suyun bulunması zararlıların yuvalanmasını ve istilayı imkanlı kılar. Olası gıda kaynakları 

zararlı geçişine izin vermeyecek haznelerde depolanmalı veya duvar ve zemin ile temas etmeyecek 

şekilde yerleştirilmelidir. İç ve dış alanda bulunan kullanım alanları temiz tutulmalıdır. Uygun olan 

yerlerde, artıklar kapalı ve zararlı girişine engel olacak haznelerde saklanmalıdır.  

6.3.4 İzleme ve Tespit 

Yerleşim alanı ve çevresi, istila durumunun önceden gözlenebilmesi için düzenli olarak gözden 

geçirilmelidir.  

6.3.5 Müdahale 

Zararlı istilası durumunda hızlıca ve gıda güvenliği ve uygunluğu etkilenmeyecek şekilde bir müdahale 

yapılmalıdır. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik öğeler; gıda güvenliği ve uygunluğuna zarar vermeyecek 

şekilde kullanılmalıdır. 
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IPM APPROACH IN AIB HACCP CHECKLIST  

6. Pest Control Program 

Plant has a documented Pest Control Program 

 Individual responsible (plant personnel) is identified 

 There is a certified PCO on staff (if applicable) 

External Service 

 An outside pest control service is used (Name) 

 Company’s license is available and current 

 License is for working in food plants 

 Insurance is available and current 

 Applicator’s license available and current 

 License is for working in food plants 

Internal or External 

 Record of pest control chemicals 

 All pest control chemicals identified 

 Pest control chemicals used according to label directions 

 MSDS sheets are available 

 Pest chemical labels available 

 Pest control chemicals stored in accordance with state and federal regulations (if 

applicable) 

 Inspection or service reports are available 

 All pest activity is noted 

 Pest control device information is on file 

 Map of all pest control devices is available 

 All rodent bait stations are located outside the facility 

 Type of bait (liquid, granular, block) identified 

 Pheromone trap information noted 

 Pheromone traps are dated and current 

 Insect light traps noted 

 Light bulbs are dated and current 

 Corrective action taken in regards to pest activities has been noted and recorded  
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AIB HACCP SORU LİSTESİ KAPSAMINDA PEST KONTROL 

6. Zararlı Kontrolü Programı 

İşletmede dokümante edilmiş bir Zararlı Kontrolü Programı mevcuttur. 

 Sorumlu personel (işletme personeli) tanımlanmıştır. 

 Tüm personele belgelendirilmiş zararlı kontrol eğitimi verilmiştir. (Uygulanabilir ise) 

Dış Hizmet 

 Dışarıdan zararlı kontrolü hizmeti alınıyor. ( Firma İsmi) 

 Firmanın izin belgeleri mevcut ve geçerlidir 

 İzin belgesi, gıda işletmelerinde çalışmayı da kapsamaktadır. 

 Sigorta mevcut ve geçerlidir. 

 Uygulayıcının lisansı mevcut ve geçerlidir. 

 Lisans, gıda işletmelerinde çalışmayı da kapsamaktadır. 

İç veya Dış 

 Tüm zararlı kontrol kimyasallarının kayıtları 

 Tüm zararlı kontrol kimyasalları tanımlanmıştır 

 Zararlı kontrol kimyasalları etiket talimatları doğrultusunda kullanılmaktadır 

 MSDS belgeleri mevcuttur 

 Zararlı kimyasallarının etiketleri mevcuttur 

 Zararlı kontrol kimyasalları yasal düzenlemelere uygun olarak depolanmaktadır 

 İnceleme ve hizmet raporları mevcuttur 

 Tüm zararlı faaliyetleri yazılmıştır 

 Zararlı kontrol cihazları bilgileri dosyada mevcuttur. 

 Tüm zararlı kontrol cihazları krokide mevcuttur 

 Tüm kemirgen yemleme istasyonları işletme dışındadır 

 Yem tipi (sıvı, granül, blok) tanımlanmıştır 

 Feromon tuzak bilgisi yazılmıştır 

 Feromon tuzaklar tarihli ve etkindir. 

 Işıklı böcek tuzakları yazılmıştır 

 Işıklı böcek tuzakları tarihli ve etkindir 

 Zararlı faaliyetleri sonucunda düzenlenen düzeltici faaliyetler yazılı hale getirilmiş ve kayıt 

altına alınmıştır. 
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IPM APPROACH IN ISO 22000:2005 - FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS 

7.2 Prerequisite Programmes (PRPs) 

7.2.3 

When selecting and/or establishing PRP(s), the organization shall consider and utilize 

appropriate information [e.g. statutory and regulatory requirements, customer 

requirements, recognized guidelines, Codex Alimentarius Commission (Codex) principles and 

codes of practices, national, international or sector standards]. 

NOTE: Annex C gives a list of relevant Codex publications 

The organization shall consider the following when establishing these programmes: 

a) Construction and lay-out of buildings and associated utilities; 

b) Lay-out of premises, including workspace and employee facilities; 

c) Supplies of air, water, energy and other utilities; 

d) Supporting services, including waste and sewage disposal; 

e) The suitability of equipment and its accessibility for cleaning, maintenance and 

preventative maintenance; 

f) Management of purchased materials (e.g. raw materials, ingredients, chemicals and 

packaging), supplies (e.g. water, air, steam and ice), disposals (e.g. waste and sewage) and 

handling of products (e.g. storage and transportation); 

g) Measures for the prevention of cross contamination; 

h) Cleaning and sanitizing; 

i) Pest control; 

j) Personnel hygiene; 

k) Other aspects as appropriate. 

 

Verification of PRP(s) shall be planned (see 7.8) and PRP(s) shall be modified as necessary 

(see 7.7). Records of verifications and modifications shall be maintained. 

Documents should specify how activities included in the PRP(s) are managed. 
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TS EN ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMINDA 

PEST KONTROL  

7.2 Ön gereksinim programları 

7.2.3 

Ön gereksinim programlarını seçerken ve/veya oluştururken, uygun bilgiler göz önünde 

tutmalı ve kuruluş bu bilgilerden yararlanmalıdır [***yasal ve düzenleyici gereksinimler, 

müşteri talepleri, kabul edilen kılavuzlar, Codex Alimentarius Komisyonu prensipleri ve 

uygulama kuralları, ulusal, uluslararası veya sektör standartları]. 

Not - Ek C, ilgili Codex Alimentarius Komisyonu yayınlarını göstermektedir. 

Kuruluş bu programları oluştururken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır; 

a) Binalar ve ilişkili yardımcı tesislerin yapıları, yerleşimleri, 

b) Çalışma alanı ve sosyal alanlar dahil, bina ve eklentilerinin düzeni, 

c) Su, hava, enerji ve diğer yan gereksinimlerin sağlanması, 

d) Atık ve kanalizasyon sistemi dahil destek hizmetleri, 

e) Ekipmanların uygunluğu ile temizlik, bakım ve koruyucu bakım için doğru 

konumlandırılması, 

f) Satın alınan malzemelerin (örneğin hammaddeler, ingradiyentler, kimyasal maddeler ve 

ambalâjlama malzemeleri), yan gereksinimler (örneğin su, hava, buhar ve buz), atıklar (çöpler 

ve lağım), ürünlerin kontrolünün (depolama ve taşıma) yönetilmesi, 

g) Çapraz bulaşmanın önüne geçilmesi için önlemler, 

h) Temizlik ve sanitasyon, 

i) Haşere kontrolü, 

j) Personel hijyeni, 

k) Uygun olan diğer görüşler. 

Ön gereksinim programları içerisinde yer alan faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü yazılı olarak 

tanımlanmalıdır. 

*** http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/gida_piyasa.html  

(Gıda Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri 

Sorumluluklarına Dair Yönetmelik ) 

 

http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/gida_piyasa.html
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IPM APPROACH IN BRC V6 GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY 

4.13 Pest control 

  The whole site shall have an effective preventive pest control programme in place to 

minimise the risk of infestation and there shall be the resources available to rapidly respond 

to any issues which occur to prevent risk to products. 

4.13.1  

The company shall either contract the services of a competent pest control organisation, or 

shall have appropriately trained staff, for the regular inspection and treatment of the site to 

deter and eradicate infestation. The frequency of inspections shall be determined by risk 

assessment and shall be documented, Where the services of a pest control contractor are 

employed, the service contract shall be clearly defined and reflect the activities of the site. 

4.13.2  

Where a company undertakes its own pest control, it shall be able to effectively 

demonstrate that: 

* pest control operations are undertaken by trained and competent staff with sufficient 

knowledge to select appropriate pest control chemicals and proofing methods and 

understand the limitations of use, relevant to the biology of the pests associated with the 

site 

* sufficient resources are available to respond to any infestation issues 

* there is ready access to specialist technical knowledge when required 

* legislation governing the use of pest control products is understood 

* dedicated locked facilities are used for the storage of pesticides. 

4.13.3  

Pest control documentation and records shall be maintained. This shall include as a 

minimum: 

* an up-to-date plan of the full site identifying numbered pest control device locations 

* identification of the baits and/or monitoring devices on site 

* clearly defined responsibilities for site management and for the contractor 

* details of pest control products used, including instructions for their effective use and 

action to be taken in case of emergencies 
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* any observed pest activity 

* details of pest control treatments undertaken. 

4.13.4  

Bait stations shall be robust, of tamper resistant construction, secured in place and 

appropriately located to prevent contamination risk to product. Missing bait boxes shall be 

recorded, reviewed and investigated. Toxic rodent baits shall not be used within production 

areas or storage areas where open product is present except when treating an active 

infestation. 

4.13.5  

Fly-killing devices and/or pheromone traps shall be correctly sited and operational. If there is 

a danger of insects being expelled from a fly-killing extermination device and contaminating 

the product, alternative systems and equipment shall be used. 

4.13.6  

In the event of infestation, or evidence of pest activity, immediate action shall be taken to 

eliminate the hazard. Any potentially affected products should be subject to the 

nonconforming product procedure. 

4.13.7  

Records of pest control inspections, pest proofing and hygiene recommendations and 

actions taken shall be maintained. it shall be the responsibility of the company to ensure all 

of the relevant recommendations made by their contractor or in-house expert are carried 

out in a timely manner. 

4.13.8  

An in-depth, documented pest control survey shall be undertaken at a frequency based on 

risk, but typically quarterly, by a pest control expert to review the pest control measures in 

place. The timing of the survey shall be such as to allow access to equipment for inspection 

where a risk of stored product insect infestation exists. 

4.13.9  

Results of pest control inspections shall be assessed and analysed for trends on a regular 

basis, but as a minimum: 

* in the event of an infestation 

* annually. 



13  

 

This shall include a catch analysis from trapping devices to identify problem areas. The 

analysis shall be used as a basis for improving the pest control procedures. 
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BRC GIDAV6 KAPSAMINDA PEST KONTROL  

4.13 Zararlı kontrolü 

  
Tüm sahada; istila riskini en aza indirgemek için etkin bir önleyici zararlı kontrol programı olmalı 
ve ürünlere olan riski engellemeye yönelik olacak hızlı tepkiler için gerekli kaynaklar 
sağlanmalıdır.  

4.13.1 

İşletme, ya uzman zararlı denetim kurulusundan hizmet almalı veya zararlı yayılımını önlemek 
için işyerinin düzenli teftişi ve muamelesine yönelik uygun eğitimli personele sahip olmalıdır. 
Teftişlerin sıklığı risk değerlendirmesi ile tespit edilmelidir ve belgelendirilmelidir. Zararlı 
kontrolü tedarikçisinin hizmetlerinin kullanılması durumunda hizmet kontratları açıkça 
tanımlanmalı ve işyerinin faaliyetlerini yansıtmalıdır. 

4.13.2 

İşletmenin kendi zararlı kontrol çalışmalarını yürütmesi halinde, aşağıdakiler etkin olarak 
kanıtlanabilmelidir : 
* zararlı kontrol faaliyetlerinin; saha ile alakalı zararlı canlıların biyolojisine bağlı olarak, uygun 
zararlı kontrol kimyasalları ve engelleme yöntemlerini ve kullanım sınırlamalarını bilen eğitimli 
ve ehil personel tarafından yürütülmesi, 
* İstila durumunda verilecek tepkiler için yeterli kaynakların varlığı, 
* gerekli olması durumunda teknik uzman bilgisine ulaşılabilmesi, 
* zararlı kontrol ürünlerinin kullanımı ile yasal düzenlemelerin bilinmesi, 
* pestisitlerin depolanması için kilitli tesisatın kullanımı. 

4.13.3 

Zararlı kontrol dokümantasyonu ve kayıtları oluşturulmalıdır. En azından aşağıdakileri 
içermelidir:  
* numaralandırılmış zararlı kontrol cihazlarının yerlerini tanımlayan güncel bir tam saha planı, 
* saha yönetimi ve tedarikçinin açıkça tanımlanmış sorumlulukları, 
* etkin kullanımları için talimatları ve acil durumlarda yapılacak faaliyetleri de içeren, kullanılan 
pest kontrol ürünlerinin detayları, 
* tüm gözlemlenen zararlı aktivitesi, 
* gerçekleştirilen zararlı kontrol uygulamalarının detayları. 

4.13.4 

Yem istasyonları; sağlam, dirençli yapıda, sabitlenmiş olmalı ve ürünün kirlenmesini önlemek 
için uygun şekilde konumlandırılmalıdır. Kayıp yem kutuları kayıt altına alınmalı, gözden 
geçirilmeli ve araştırılmalıdır. Zehirli kemirgen yemleri, aktif istila uygulamaları hariç, ürünlerin 
açıkta bulunduğu üretim ve depolama alanlarında kullanılmamalıdır.  

4.13.5 
Sinek öldürücü cihazlar ve/veya feromon tuzakları doğru şekilde konumlandırılmalı ve işlevsel 
olmalıdır. Eğer öldürücü cihazdan böceklerin kurtulma ve ürünü kirletme olasılığı varsa 
alternatif sistemler ve ekipmanlar kullanılmalıdır. 

4.13.6 
İstila durumunda, veya zararlı faaliyeti bulgusunda, tehlikeyi elemine etmek için acil faaliyetler 
gerçekleştirilmelidir. Potansiyel olarak etkilenen tüm ürünler, uygun olmayan ürün prosedürüne 
tabi olmalıdır.  

4.13.7 

Zararlı kontrol incelemelerinin, zararlılardan korunmak için veya hijyen sağlamak için önerilerin 
ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtları oluşturulmalıdır. Tedarikçi veya dahili uzman tarafından 
yapılan önerilerin termini içinde gerçekleştirilmesinin sağlanması işletmenin sorumluluğu 
olmalıdır.  

4.13.8 

Derinlemesine yapılan dokümante edilmiş pest kontrol incelemesi; zararlı kontrol uzmanı 
tarafından, zararlı kontrol önlemlerinin yeterli olduğunu değerlendirmek için,  risk 
değerlendirmesi kapsamında saptanan sıklıkta ama en azından 3 ayda bir, düzenli olarak 
yürütülmelidir.  İncelemenin zamanlaması, depolanan ürünün böcek istilasına uğrama riski olan 
yerlerdeki ekipmanların incelenmesine olanak sağlayacak şekilde olmalıdır.  
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4.13 Zararlı kontrolü 

  Tüm sahada; istila riskini en aza indirgemek için etkin bir önleyici zararlı kontrol programı 

olmalı ve ürünlere olan riski engellemeye yönelik olacak hızlı tepkiler için gerekli kaynaklar 

sağlanmalıdır.  

4.13.1  

İşletme, ya uzman zararlı denetim kurulusundan hizmet almalı veya zararlı yayılımını önlemek için 

işyerinin düzenli teftişi ve muamelesine yönelik uygun eğitimli personele sahip olmalıdır. Teftişlerin 

sıklığı risk değerlendirmesi ile tespit edilmelidir ve belgelendirilmelidir. Zararlı kontrolü tedarikçisinin 

hizmetlerinin kullanılması durumunda hizmet kontratları açıkça tanımlanmalı ve işyerinin 

faaliyetlerini yansıtmalıdır. 

4.13.2  

İşletmenin kendi zararlı kontrol çalışmalarını yürütmesi halinde, aşağıdakiler etkin olarak 

kanıtlanabilmelidir : 

* zararlı kontrol faaliyetlerinin; saha ile alakalı zararlı canlıların biyolojisine bağlı olarak, uygun zararlı 

kontrol kimyasalları ve engelleme yöntemlerini ve kullanım sınırlamalarını bilen eğitimli ve ehil 

personel tarafından yürütülmesi, 

* İstila durumunda verilecek tepkiler için yeterli kaynakların varlığı, 

* gerekli olması durumunda teknik uzman bilgisine ulaşılabilmesi, 

* zararlı kontrol ürünlerinin kullanımı ile yasal düzenlemelerin bilinmesi, 

* pestisitlerin depolanması için kilitli tesisatın kullanımı. 

4.13.3  

Zararlı kontrol dokümantasyonu ve kayıtları oluşturulmalıdır. En azından aşağıdakileri içermelidir:  

* numaralandırılmış zararlı kontrol cihazlarının yerlerini tanımlayan güncel bir tam saha planı, 

* saha yönetimi ve tedarikçinin açıkça tanımlanmış sorumlulukları, 

* etkin kullanımları için talimatları ve acil durumlarda yapılacak faaliyetleri de içeren, kullanılan pest 

kontrol ürünlerinin detayları, 

* tüm gözlemlenen zararlı aktivitesi, 

* gerçekleştirilen zararlı kontrol uygulamalarının detayları. 

4.13.4 Yem istasyonları; sağlam, dirençli yapıda, sabitlenmiş olmalı ve ürünün kirlenmesini 

önlemek için uygun şekilde konumlandırılmalıdır. Kayıp yem kutuları kayıt altına alınmalı, gözden 

geçirilmeli ve araştırılmalıdır. Zehirli kemirgen yemleri, aktif istila uygulamaları hariç, ürünlerin açıkta 

bulunduğu üretim ve depolama alanlarında kullanılmamalıdır.  
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4.13.5  

Sinek öldürücü cihazlar ve/veya feromon tuzakları doğru şekilde konumlandırılmalı ve işlevsel 

olmalıdır. Eğer öldürücü cihazdan böceklerin kurtulma ve ürünü kirletme olasılığı varsa alternatif 

sistemler ve ekipmanlar kullanılmalıdır. 

4.13.6  

İstila durumunda, veya zararlı faaliyeti bulgusunda, tehlikeyi elemine etmek için acil faaliyetler 

gerçekleştirilmelidir. Potansiyel olarak etkilenen tüm ürünler, uygun olmayan ürün prosedürüne tabi 

olmalıdır.  

4.13.7  

Zararlı kontrol incelemelerinin, zararlılardan korunmak için veya hijyen sağlamak için önerilerin ve 

gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtları oluşturulmalıdır. Tedarikçi veya dahili uzman tarafından yapılan 

önerilerin termini içinde gerçekleştirilmesinin sağlanması işletmenin sorumluluğu olmalıdır.  

4.13.8  

Derinlemesine yapılan dokümante edilmiş pest kontrol incelemesi; zararlı kontrol uzmanı tarafından, 

zararlı kontrol önlemlerinin yeterli olduğunu değerlendirmek için,  risk değerlendirmesi kapsamında 

saptanan sıklıkta ama en azından 3 ayda bir, düzenli olarak yürütülmelidir.  İncelemenin 

zamanlaması, depolanan ürünün böcek istilasına uğrama riski olan yerlerdeki ekipmanların 

incelenmesine olanak sağlayacak şekilde olmalıdır. 
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IPM APPROACH IN IFS V6  

4.13 Pest monitoring /Pest control  

4.13.1  

The company shall have a pest control system in place which is in compliance with local legal 

requirements, taking into account, as a minimum:  

- the factory environment (potential pests)  

- site plan with area for application (bait map)  

- identification of the baits on site 

- responsibilities, in-house/ external 

- used products/ agents and their instructions for use and safety  

- the frequency of inspections. 

The pest control system shall be based on hazard analysis and assessment of associated 

risks. 

4.13.2  

The company shall have qualified and trained in-house staff and/ or employ the services of a 

qualified external provider. Where an external provider is used, the activities required on 

site shall be specified in a written contract.  

4.13.3  

Pest control inspections and resulting actions shall be documented. Implementation of 

actions shall be monitored and recorded. 

4.13.4  

Baits, traps and insect exterminators shall be functioning, shall be in sufficient numbers and 

shall be placed in an appropriate position. They shall be constructed and positioned as not to 

cause any contamination risk. 

4.13.5  

Incoming deliveries shall be checked on arrival for the presence of pests. Any infestation 

shall be documented and control measures taken.  

4.13.6  
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The effectiveness of the pest control shall be monitored with the help of regular trend 

analyses. 
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IFS V6 KAPSAMINDA PEST KONTROL  

4.13 Haşere izleme/Haşere Kontrolü 

4.13.1 

İşletme yerel yasal mevzuata uygun, en azından aşağıdakilerin gözönünde bulundurulduğu 

haşere kontrol sistemine sahip olmalıdır: 

* fabrika çevresi (olası hsaşereler) 

* uygulama alanını gösterir site planı (tuzak ve klapan haritaları) 

* işletme içi/dışı sorumluluklar 

* kullanılan kimyasallar/maddeler ve bunların kullanım ve güvenlik talimatları 

* kontrol sıklıkları 

Haşere kontrol sistemi tehlike analizi ve ilgili risklerin değerlendirilmesine dayalı olmalıdır. 

4.13.2 

İşletme; konusunda uzman (kalifiye) ve eğitimli şirket*içi bir çalışan bulundurmalı ve/veya 

konusunda uzman (kalifiye) dış hizmet sağlayıcıdan hizmet almalıdır. 

4.13.3 

Haşere kontrol gözlem faaliyetleri ve sonuç olarak gerçekleştirilmesi gereken eylemler 

dokümante edilmelidir. Bu eylemlerin yerine getirilmesi izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.  

4.13.4 

Tuzaklar, kapanlar ve haşere imha eden ekipmanlar çalışır durumda, yeterli sayıda olmalı ve 

uygun yerlerde konumlandırılmalıdır. Bunlar hiçbir bulaşı riskine neden olmaymalı şekilde 

tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. 

4.13.5 

Gelen teslimatlar, teslim alınmaları sırasında haşere varlığı açısından kontrol edilmelidir. 

Herhangi bir istila durumu dokümante edilmeli ve kontrol önlemleri alınmalıdır.  

4.13.6 

Haşere kontrolünün etkinliği düzenli trend analizlerinin yardımıyla izlenmelidir. 
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IPM APPROACH IN PAS 220  

12. Pest Control 

12.1 General Requirements 

Hygiene, cleaning, incoming materials inspection and monitoring procedures shall be 

implemented to avoid creating an environment conducive to pest activity. 

12.1 Pest Control Programmes 

The establishment shall have a nominated person to manage pest control activities and/or deal with 

appointed expert contractors. 

Pest management programmes shall be documented and shall identify target pests, and address 

plans, methods, schedules, control procedures and, where necessary, training requirements. 

Programmes shall include a list of chemicals which are approved for use in specified areas of the 

establishment. 

12.3 Preventing Access 

Buildings shall be maintained in good repair. Hotels, drains and other potential pest access points 

shall be sealed. 

External doors, windows or ventilation openings shall be designed to minimize the potential for entry 

of pests. 

12.4 Harbourage and Infestations  

Storage practices shall be designed to minimize the availability of food and water to pests. 

Material found to be infested shall be handled in such a way as to prevent contamination of other 

materials, products or the establishment. 

Potential pest harbourage (e.g. burrows, undergrowth, stored items) shall be removed. 

Where outside space is used for storage, stored items shall be protected from weather or pest 

damage (e.g. bird droppings). 

12.5 Monitoring and Detection 

Pest monitoring programmes shall include the placing of detectors and traps in key locations to 

identify pest activity. A map of detectors and traps shall be maintained. Detectors and traps shall be 

designed and located so as to prevent potential contamination of materials, products or facilities. 

Detectors and traps shall be of robust, tamper resistant construction. They shall be appropriate for 

the target pest. 

The detectors and traps shall be inspected at a frequency intended to identify new pest activity. The 

results of inspections shall be analysed to identify trends. 
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12.6 Eradication  

Eradication measures shall be put in place immediately after evidence of infestation is reported. 

Pesticide use and application shall be restricted to trained operatives and shall be controlled to avoid 

product safety hazards. 

Records of pesticide use shall be maintained to show the type, quantity and concentrations used; 

where, when and how applied, and the target pest. 
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PAS 220 KAPSAMINDA PEST KONTROL  

12.  Zararlı Kontrolü  

12.1 Genel Gereklilikler 

Çevreden gelebilecek zararlı geçişlerine engel olmak için hijyen, temizlik, malzeme giriş 

kontrolleri ve izlemeleri ile ilgili prosedürler geliştirilmelidir. 

12.2 Pest Kontrol Programları 

İşletme, pest kontrol çalışmalarını yönetmek ve / veya tedarikçi firma ile uğraşacak bir 

yetkilendirilmiş personele sahip olmalıdır.  

Zararlı yönetim programları dokümante edilmiş olmalı ve hedef zararlıları, yerleşim 

planlarını, yöntemleri, listeleri, kontrol prosedürlerini ve ihtiyaç var ise eğitim gerekliliklerini 

içermelidir.  

Programlar, işletmenin ayrı alanlarında kullanılan kimyasalların listelerini içermelidir.  

12.3 Geçişi Engellemek 

Binalar bakımlı durumda olmalıdır. Delikler, drenajlar ve diğer olası zararlı giriş noktaları 

yalıtılmalıdır.  

Dış kapılar, pencereler ve havalandırma açıklıkları olası zararlı girişlerini en aza indirgemek 

için düzenlenmiş olmalıdır.  

12.4 Yuvalanma ve İstila 

Zararlılar için su ve yiyecek oluşturmayacak şekilde depolama düzenlemeleri yapılmalıdır.  

İstilaya uğramış malzemeler, diğer malzemelere, ürünlere ve işletmeye bulaşmaları 

engelleyecek şekilde muamele görmelidir.  

Olası zararlı yuvaları (depo yığınları, döküntüler, vb.) uzaklaştırılmalıdır.  

Dış alanda depolama yapılıyor ise, depolanan malzemeler hava şartları ve zararlı 

tahribatından (kuş pislikleri, vb.) korunmalıdır.  

12.5 İzleme ve Tespit 

Zararlı izleme programları, kilit noktalarda zararlı faaliyetinin izlenmesi için tuzak ve tespit 

edicilerin yerleşimini de içermelidir.  Tuzak ve tespit edicilerin yerleşimi, bir kroki ile 

belgelendirilmelidir. Tuzak ve tespit ediciler, ürüne, malzemelere ve işletmeye olası 

bulaşmaları engelleyecek şekilde olmalı ve yerleştirilmelidir.  

Tuzaklar ve tespit ediciler, darbelere karşı dayanıklı malzemeden yapılmış ve kurcalamalara 

karşı korumalı olmalıdır. Hedef zararlılar için uygun olmalıdır. 
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Tuzaklar ve tespit ediciler yeni zararlı faaliyetlerini izleyecek yeterlilikte bir sıklıkla kontrol 

edilmelidir. Kontrol sonuçları eğilim analizleri ile değerlendirilmelidir. 

12.6 İmha 

İstila durumunda, imha faaliyetleri hızlı bir şekilde devreye alınmalıdır.  

Pestisit kullanımı ve uygulamaları eğitimli personelce yönlendirilmeli ve ürün güvenliği 

açısından tehlike oluşturmaması sağlanmalıdır.  

Kullanılan pestisitin türü, miktarı, konsantrasyonu; nerede, ne zaman ve hangi zararlıya karşı 

kullanıldığını içeren kayıtlar oluşturulmalıdır.   
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BRC / IOP V4 PAKETLEME VE PAKETLEME MALZEMELERİ STANDARDI 

KAPSAMINDA PEST KONTROL 

4.11 Haşere Kontrol 

  Kuruluş, tesisde haşere istila riskinin en aza indirilmesinden sorumlu olacaktır. 

4.11.1  

Önleyici bir haşere kontrol programı kurulusun kontrolü altındaki tüm alanları kapsayacak sekilde 

sürdürülecektir. 

4.11.2  

Kuruluş, istilayı engellemek ve ortadan kaldırmak amacıyla tesisin düzenli kontrolü ve iyileştirmesi 

için ya yetkin bir haşere kontrol organizasyonun hizmetleri için sözleşme yapacak veya uygun eğitimli 

personele sahip olacaktır. Kontrollerin sıklığı risk değerlendirmesine göre belirlenecek ve dokümante 

edilecektir. Haşere kontrol taşeronunun hizmetleri kullanıldığında, hizmet sözleşmesi net olarak 

tanımlanacak ve tesisin faaliyetlerini yansıtacaktır. 

4.11.3  

Haşerelerin binalara girişini engellenmek için etkin önlemler alınacaktır. Bina; kapılardan, 

pencerelerden, kanallardan ve kablo giriş noktalarından haşerelerin girişine karsı uygun olarak izole 

edilecektir. 

4.11.4  

İstilanın olduğu durumlarda, tehlikenin ortadan kaldırılması için acil aksiyonlar alınacaktır. Aksiyonlar 

muhtemel zarar veya kontaminasyonların tanımlanması ve değerlendirilmesi için ve etkilenmiş 

muhtemel herhangi bir ürünün serbest bırakılmasını yetkilendirmek için alınacaktır. 

4.11.5  

Bir istila olması durumunda ve uygun aralıklarla kuruluş, problemli alanları tespit etmek için uçan 

haşere kontrol cihazlarından bir yakalanma analizi isteyecektir. 

4.11.6  

● Numaralandırılmış haşere kontrol cihazlarının yerlerini tanımlayan, güncel, imzalanmış ve onaylı 

tesis planı 

● Tesisdeki zehirli tuzakların ve/veya izleme cihazlarının tanımlanması 

● Tesis yönetimi ve taşeron için net olarak tanımlanmış sorumluluklar 

● Kullanılan haşere kontrol ürünlerinin detayları ve etkili kullanımları için talimatlar 
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IPM APPROACH IN TESCO KIPA AUDIT CHECKLISTS 

26. Pest Control 

26.1 Pest Control  

The site must have an effective pest control programme covering the whole site and product must 

not be at risk from pest activity. Tesco must be informed of continual / persistent pest activity at a 

site. 

26.2 Pest Control Programme 

The site must have a pest control programme based on a risk assessment. The risk assessment must 

consider the location, products produced and types of materials handled and pest control methods 

to be employed. 

The Pest Control Provider (PCP) may be a specialist company or a trained employee. 

26.2.1 Pest Control Contractor 

The Pest control provider is an independent specialist contractor. 

26.3 Pest Control Programme 

A current documented pest control programme must be available. The programme must stipulate 

the following as a minimum: 

 The pest control provider 

 The procedures used for pest control 

 The pests covered within scope. The type covered is dependent on country. 

 A minimum number of visits must be specified 

 Material Safety Data Sheets must be included for all chemicals used 

 Emergency call out details 

 Details of the site area included in the programme e.g. whole site and any offsite storage 

26.4 Training 

Copies of the PCP’s valid training certificates and license must be available. 

Company employees engaged as PCP’s must have proof of appropriate training and license as 

required by state or local regulations. 

26.5 Management & Supervision 

A trained company employee must be accountable for managing the pest control programme. This 

individual must ensure that the visit schedule is maintained and that the PCP is contacted where 

deviation from the arranged schedule occurs. 

Training of company employees can be by the PCP or other qualified experts. 

Where electronic / paperless systems are in operation, the designated individual and their 

nominated deputy must have access to the system (e.g. the password is known by more than one 

individual). 
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26.5.1 Management & Supervision 

Site personnel should shadow the PCP during visits / treatments (if specialist companies are 

employed). 

26.6 Review 

The pest control programme must be reviewed and audited (minimum annually). 

26.7 Pest Plan 

A full and detailed plan indicating positions of all baits and monitoring equipment (internal and 

external), must be kept in the pest control file. 

All points must be appropriately sited. Baits must be secured to walls or floors to prevent removal. 

Bait boxes must be robust and tamper proof (to prevent removal of bait other than by PCP or pest 

activity). 

Toxic baits must not be used routinely in open product areas. Where an infestation is evident, a 

concession (to use toxic baits) is required from the relevant TTM before toxic baits are used. 

26.7.1 Pest Plan 

Toxic baits must not be used in open food areas (unless these are situated inside enclosed access 

panels to service areas / risers). 

26.8 Flying Insects 

The position of Electric flying insect killers (EFK) must be determined by risk assessment. 

The position of EFK units must not pose a contamination risk to product (e.g. over product lines or 

positioned to be blown out by air movement). Bulbs in EFK units must be protected (shatterproof 

tubes) and changed (minimum annually) with records available. 

Risk assessment must determine the sighting of Pheromone traps where deemed necessary. 

Pheromone must be replaced on predetermined frequency to ensure effectiveness. 

26.9 Birds 

Where sites have canopies e.g. at loading bays etc. these must be sufficiently proofed / netted to 

prevent nesting birds. 

26.10 Visit Reports 

PCPs visits must be conducted to the agreed schedule. 

During routine visits all traps, bait stations, and other monitoring equipment must be opened and 

inspected. 
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26.11 Service Record / Visit Report 

During each visit activity/action reports must be completed by the PCP, including documentation of 

chemicals used, work completed, observations of activity and recommendations. 

All pests and or evidence of pests must be reported, if noted during the inspection (even if the pest 

type is not specified in the programme). 

The PCP must report any proofing requirements identified, any hygiene / housekeeping conditions 

likely to effect pest prevention and any access difficulties / ‘lost’ baits. 

Reports must be signed off by personnel responsible for pest control on site (or a designated 

deputy). 

Where serious infestations are identified, the PCP must ensure the site representative understands 

the extent of the infestation and potential for product contamination. 

26.11.1 Service Record / Visit Report 

Records of service verification or bar code should be on the inside of the traps, bait stations or other 

monitoring equipment. 

26.12 Visit Follow Up 

There must be a full programme of follow up visits to ensure complete eradication of the issue e.g. 

Rodents 

 Alternate days until no evidence on 3 consecutive visits e g: Wed / Fri /Sun. 

 In depth inspection of affected area plus all adjoining areas (including above and below) 

 Clear up every dropping every visit 

SPI (Stored products insects) 

 After deep cleaning and insecticide application where deemed essential 

 Lay new Insect Monitors 

 Weekly Follow-up inspections 

Cockroaches 

 Treatment weekly for six weeks 

 Thereafter, monthly night-time inspections for 6 months. 

Follow up and verification of all corrective actions must be documented. 

26.13 Trend Analysis 

Trend analysis of pest control data must be evident e.g. fly and moth counts. 

Where activity is measurable, acceptable limits should be established with action evident when levels 

fall outside specified limits. 

26.14 Pest Control 

Where used, live catch systems must be inspected daily or more frequently where required by in 

country legislation. The UK requirements are that live catch systems e.g. sticky boards, are inspected 

every 8 hrs. 
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TESCO KİPA DENETİM SORU LİSTESİ KAPSAMINDA PEST KONTROL  

26. Haşere Mücadele 

26.1 Haşere Kontrolü 

Tesiste, tüm tesisi kapsayan etkili bir haşere kontrol programı olmalıdır ve ürün, haşere faaliyetleri 

yüzünden risk altında olmamalıdır.  

Tesiste sürekli/giderilemeyen haşere faaliyetlerinden TESCO haberdar edilmelidir. 

26.2 Haşere Kontrol Programı 

Tesiste risk değerlendirmeye bağlı olarak haşere mücadele programı olmalıdır. Risk değerlendirme 

konum, üretilen ürünler ve kullanılan malzemeler ve haşere kontrol yöntemleri dikkate alınarak 

yapılmalıdır. 

Haşere mücadele hizmetini uzman bir kuruluş verebileceği gibi eğitimli bir çalışan da verebilir. 

26.2.1 Haşere Kontrol Firması 

Haşere mücadele hizmeti sağlayıcısı uzman sözleşmeli firmadır. 

26.3 Haşere Kontrol Programı 

Yazılı ve güncel bir haşere mücadele programı bulunmalıdır. Bu program en azında aşağıdakileri 

içermelidir: 

 Haşere mücadele hizmeti sağlayıcısı 

 Haşere mücadelede kullanılan prosedürler 

 Kapsam dahilindeki haşereler. Tipler ülkeden ülkeye değişir. 

 Yapılması gereken en az ziyaret sayısı 

 Kullanılan tüm kimyasallar için ürün güvenlik bilgi formu 

 Acil durumda aranacaklar listesi 

 Program kapsamındaki tesis alanının detayları (örn. tüm saha ve dış alan depolaması) 

26.4 Eğitim 

Haşere mücadele hizmeti sağlayıcısının geçerli eğitim sertifikalarının kopyası ve yetki belgesi 

olmalıdır. 

Haşere mücadele hizmeti sağlayan firmanın, yasalarla talep edildiği şekilde, uygun eğitim ve yetki 

belgeleri bulunmalıdır. 

26.5 Yönetim ve Denetim 

Eğitilmiş bir şirket çalışanı haşere kontrol programını yönetmekten sorumlu olmalıdır. Bu sorumlu, 

programlanmış bir ziyaretin sağlandığından ve düzenlenen program da aksaklıklar oluştuğunda 

haşere mücadele firması ile temasa geçildiğinden emin olmalıdır.   

Şirket çalışanının eğitimi haşere mücadele firması tarafından yada diğer kalifiye uzmanlar tarafından 

verilebilir. 

Elektronik / kağıt üzerinde olmayan sistemlerin işleyişte olduğu yerlerde bu iş için tahsis edilen kişinin 

ve atanan vekilinin sisteme girişi serbest olmalıdır (örn; şifrenin birden çok kişi tarafından bilinmesi). 
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26.5.1 Yönetim ve Denetim 

Tesis çalışanının haşere mücadele hizmeti sağlayıcısının ziyaret ve uygulamalarına refakat etmesi iyi 

olur (eğer uzman kurumlar görevlendirildiyse). 

26.6 Gözden Geçirme 

Haşere mücadele programı gözden geçirilmeli ve tetkik edilmelidir (Yılda en az bir kez) 

26.7 Haşere Planı 

Tüm yem ve izleme aletlerinin (iç ve dış) durumlarını gösteren tam ve ayrıntılı yerleşim şeması haşere 

mücadele dosyasında bulunmalıdır. 

Tüm noktalar uygun şekilde oturtulmalıdır. Yemler taşınmasını önlemek için duvarlara yada zemine 

güvenli olarak yerleştirilmelidir.  

Yem kutuları sağlam ve kurcalanmayacak şekilde olmalıdır (yemin, haşere kontrol hizmeti 

sağlayıcısının ya da haşere faaliyeti dışında taşınmasını önlemek için).  

Zehirli yemler açık gıda alanlarında rutin olarak kullanılmamalıdır. İstilanın olduğu yerlerde, zehirli 

yemler kullanılmadan önce (zehirli yem kullanmak için) ilgi TTM den onay istenmelidir. 

26.7.1 Haşere Planı 

Zehirli yemler gıdanın açık bulunduğu alanlarında kullanılmamalıdır. (Eğer bu alanlar kapalı geçiş 

panellerinin içinde değilse). 

26.8 Uçan Böcekler 

Elektrikli uçan böcek öldürücülerinin (EFK) konumları risk değerlendirmesi ile belirlenmelidir.  

EFK ünitelerinin konumları ürüne karşı kirlenme riski ortaya çıkartmamalıdır. (örn; ürün hatlarının 

üzerinde ya da hava hareketiyle üflenecek konumda). EFK ünitelerindeki ampuller korunaklı 

(kırılmaya dayanıklı) olmalıdır ve kayıtlarla değiştirilmelidir (minimum yıllık olarak).  

Önemli sayılan yerlerde risk değerlendirmesi feromon tuzakların görüntüsünü belirlemelidir. 

Feromonlar etkinliğinden emin olmak için önceden belirlenen sıklıkta yerleştirilmelidir. 

26.9 Uçaklar 

Sundurma bulunan tesislerde örn; yükleme bölümlerinde, sundurmalara kuşların yuva yapmasını 

önleyici / tuzaklı olmalıdır. 

26.10 Ziyaret Programı 

Haşere mücadele hizmeti sağlayıcısının ziyaretleri kararlaştırılan programa göre yürütülmelidir. 

Rutin ziyaretler sırasında tüm kapanlar, yem istasyonları ve diğer izleme aletleri açılmalı ve kontrol 

edilmelidir. 
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26.11 Servis Kaydı / Ziyaret Raporu 

Her ziyaret sırasında, faaliyet raporları, kullanılan kimyasalların dokümantasyonu, tamamlanan iş, 

faaliyet gözlemleri ve tavsiyeler dahil, haşere mücadele firması tarafından tutulmalıdır. 

Eğer kontrol sırasında rastlanırsa tüm haşereler ya da haşere kanıtları raporlanmalıdır (haşere çeşidi 

programda belirtilmediyse bile). 

Haşere kontrol hizmeti sağlayıcısı her tanımlanmış kanıtlanan gerekliliği, haşere önlemini etkileyen 

her hijyen / ortamın idare koşullarını, tüm geçiş zorluklarını / “kayıp” yemleri rapor etmelidir.  

Raporlar, tesiste haşere kontrolünden sorumlu personel tarafından imzalanmalıdır (ya da belirlenen 

vekili tarafından).  

Ciddi istilaların tanımlandığı yerlerde, haşere mücadele firması tesis temsilcisinin istilanın 

büyüklüğünü ve ürün kirlenmesindeki potansiyelini anladığından emin olmalıdır. 

26.11.1 Servis Kaydı / Ziyaret Raporu 

Tuzak, yakalama istasyonları ve diğer izleme cihazları içinde hizmet doğrulama kayıtları veya barkod 

bulunmalıdır. 

26.12 Takip Ziyareti 

Haşere sorunun yok edilmesini garanti altına almak için tam bir takip ziyareti gerçekleştirilmelidir. 

Kemirgenler 

 Sırayla 3 ziyaret yapıldığında hiç kanıt kalmayana kadar 2 günde bir örn: 

Çarşamba/Cuma/Pazar 

 Etkilenen alanda ve çevresindeki alanlarda derinlemesine bir inceleme (altı ve üstü dahil) 

 Her ziyarette haşere pisliklerinin temizlenmesi 

SPI (Depolanmış ürün böcekleri) 

 Gerekli görülen yerlerde derinlemesine temizlikten sonra böcek zehirli uygulanması 

 Yeni böcek monitörleri yerleştirmek 

 Haftalık takip incelemeleri 

Hamamböcekleri  

 6 hafta boyunca haftalık uygulama 

 Ondan sonra, 6 ay için aylık olarak gece denetimleri 

Tüm düzeltici faaliyetlerin takibi doğrulanması dokümante edilmelidir. 

26.13 Eğitim Analizi 

Haşere mücadele eğilim analiz yapılmalıdır (Örn. Sinek ve güve sayıları için) 

Haşere aktivitesi var ise, kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi ve bu limitlerin dışına çıkıldığında 

faaliyet başlatılması önerilir. 

26.14 Haşere Kontrolü 

Canlı yakalama tuzakları kullanılmakta ise günlük olarak kontrol edilmelidir ya da ülke yasalarının 

gerektirdiği durumlarda daha sık kontrol edilmelidir (UK şartları örn. yapışkanlı levhalar 8 saatte bir 

kontrol edilir). 


