
 

 

  

esd 

BRC Gıda standardında geçen 

gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak 

açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından 

yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu 

dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE 

BAĞUÇ tarafından hiçbir maddi beklenti 

olmadan, sadece ihtiyaç duyan kişilere 

faydalı olması amacıyla  yapıldı. 

Kendisine emeğinden dolayı teşekkür 

ederiz. 
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TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ 

Bir gıda üreticisi olarak tesisinizin genel temizliğini uygun bir düzeyde tutmak önemlidir.  

Bunu başarmanın en kolay yolu; temizliğin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyecek prosedürlerin yanı 

sıra ayrıntılı bir temizleme programı oluşturmaktır. Kendi sahip olduğu dokümantasyon sistemi 

temiz bir üretim tesisi garantisi vermez iken, etkili bir şekilde uygulandığı belgelenmiş temizleme 

prosedürleri; temizliğin tutarlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır ve bu ürün 

bütünlüğü ile güvenli ürün üretimini sağlamak için önemli bir araçtır. 
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1.0. Gıda güvenliği için BRC Küresel Standardının Gereklilikleri 

Gıda güvenliği için BRC küresel standardında; Madde 4.1.1.1: 

Bina, tesis ve tüm ekipman için yerinde dokümante edilmiş temizleme prosedürlerini muhafaza eder. 

Temizleme işlemeleri en az şunları içermelidir; 

 Temizleme sorumluluğu 

 Temizlenecek öğe/alan 

 Temizleme sıklığı 

 Temizlik sırasında gerektiğinde ekipmanın sökülmesi de dahil olmak üzere temizleme 

metodu 

 Temizleme kimyasalları ve konsantrasyonları 

 Kullanılacak temizleme malzemeleri 

 Temizleme kayıtları ve doğrulama sorumluluğu 

Temizleme Metotları ve Sıklığı riske dayalı olmalıdır. 

Prosedürler  temizleme için uygun standartları sağlamak amacıyla uygulanmalıdır. 

2.0. Bu küçük kılavuz nasıl yardımcı olabilir? 

Bu küçük kılavuz size temizleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürekli iyileştirmesini sağlamak için 

gerekli prosedürleri ortaya koyarak yardımcı olacaktır. 

Bu, kirli ekipmanlardan veya iyi temizlenmemiş üretim ortamlarından bulaşabilecek potansiyel 

mikrobiyal, alerjen veya kimyasal riskleri önleyecektir. 

Yürütülen tüm temizleme işlemlerinin dokümante edilmesi gerekir, bu size şu şekilde yardımcı 

olacaktır: 

 Tüm ilgili alanlar ve ekipmanların program içerisinde yer almasını, 

 Temizleme için gerekli standardın açıkça tanımlandığından ve böylece temizleme 

faaliyetlerinin sürekli tamamlandığından emin olunmasını, 

 İlgili hijyen mevzuatıyla sürekli uygunluğu 

 Personelin etkili eğitilmesini sağlar. 

Şuna dikkat çekmek önemlidir ki; Temizleme planı tek başına bir belge değildir, gıda hijyeni mevzuatı, 

risk değerlendirme ve diğer kayıtlarla beraber kullanılmalıdır. Örneğin; kimyasal kullanımı ile ilgili 

bilgiler, doğrulama faaliyeti ve temizlik kayıtları gibi. 

3.0. Etkili bir temizlik prosedürünün geliştirilmesi 

Temizleme işleminin etkili olması için özel öğe/alan veya tesis için tasarlanmış prosedürler 

önemlidir. Genellikle, standart temizleme prosedürleri ürünün satışa hazır olması için yeterli 

garantiyi vermez. Örneğin; Fırıncılık ürünleri işlenen bir alana benzer bir çalışma yüzeyini et işleme 
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alanı olarak kullanıldığında farklı olarak ele almak gerekebilir. Bunun geliştirme ve risk 

değerlendirme aşamasında değerlendirilmesi gerekir. 

Ek olarak, ürünün üretim türleri ile spesifik mikroorganizmalar ve alerjenler için belirli tehlikeleri 

önlemek adına pisliklerin ne kadar kolay temizlendiğini saptamak için ekipman / süreç karmaşıklığını 

düşünmek gerekir. 

Temizleme prosedürünün geliştirilmesi birkaç basit adıma yapılabilir: 

Adım 1: (Madde 4.11.2) Gerekli temizleme standardını ayarlayın 

Mevzuatı, müşteri gereksinimlerini, sanayi veya kategorisindeki en iyi uygulamaları vb. dikkate alın. 

Risk değerlendirmesinde potansiyel mikrobiyolojik, kimyasal veya alerjen kaygıları gidermenin yanı 

sıra, önceki ürünlerden kaynaklanabilecek kirlenmelerin önlenmesi dikkate alınmalıdır. 

Adım 2: Taslak prosedürler geliştirin. Tüm öğe/alan/ekipmanların içerisinde yer aldığı prosedürler 

tanımlayın. Temizlemenin derecesi üzerinde düşünün ki böylece temizlenmiş ekipman sonraki 

temizleme aktivitesi tarafından yeniden kirletilemesin. 

Adım 3: (Madde 4.11.2) Taslak prosedürleri doğrulayın. 

Doğrulama, temizleme işleminin yeterli düzeyi karşılamasını onaylamak için kullanılır. (Adım 1) 

Adım 4: Prosedürleri ve ilgili belgeleri sonuçlandırın (Örneğin; temizleme kayıtları ve kapalı oturum) 

Adım 5: İlgili personel eğitimleri 

Adım 6: (Madde 4.11.1 ve 4.11.4) Sürekli doğrulama ve izlemenin tamamlanması 

4.0. Temizleme prosedürü neler içerir? 

 Temizlenecek ekipman tesis veya binanın hangi sıklıkla ve hangi metotlar kullanılarak 

temizlenmesi gerektiği belirtilmeli. Özellikle aynı veya benzer ürünlerin olduğu yerde 

temizleme işlemini doğru programlamayla yapmak gerekir. 

 Temizleme talimatlarının ana hatlarını ve temizleme için hangi personelin sorumlu olduğunu 

adım adım takip etmek gerekir. 

 Ekipmanların doğru ve güvenli sökülmesi ya da diğer ön temizleme programlarının ( örn. 

Elektrik kaynağından ayırmadan) nerede gerekli olduğu talimatların üzerinde 

belirlenmelidir. 

 Günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak temizleme sıklığı belirlenmelidir. Aynı zamanda 

işlemin ne zaman tamamlanması gerektiği düşünülmelidir. Örneğin; gece vardiya sonunda ya 

da ürünler arasındaki geçişte yapılabilir. 

 Ekipmanların temizliğin örneğin, ürünler arasındaki temizleme, günlük rutin ve haftalık derin 

temizleme farklı düzeylerde olması gerekir. Her setin gereksinimleri ayrı ayrı 

detaylandırılmalıdır. 

 Temizleme işleminde kullanılan kimyasallar tam ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir ve işlem 

basamakları ve nasıl seyreltilmesi gerektiğini içermelidir. 

 İşlem sırasında kullanılan ekipman veya aletler örn: paspaslar, fırçalar veya bezler 
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 Temizlik tamamlandıktan sonra sorumlu personel denetlenmeli ( kapalı oturum) ve 

doğrulanmalı. 

 

5.0. Temizleme prosedürü için ek öğeler 

Ek olarak; iyi bir temizleme talimatı şunları içermelidir: 

 Temizleme kayıtları gibi evraklar üzerinde benzersiz yöntemler referans olarak alıntı 

yapılabilir. 

 Temizleme ile kilit kontrol ve doğrulama noktalarının belirlenmesinin zor olduğu durumlarda 

ekipmanın vurgulanacak alanlarının belirlenebilmesi için ekipman fotoğrafları bulunmalıdır. 

 Uygun koruyucu giysi/ekipman temizleme esnasında ve temizleme kimyasalları taşınırken 

giyilmelidir. 

 İyi bir temizleme prosedürünün örneği Ek 1 de gösterilmiştir. 

 

6.0. Kayıtların tutulması 

Tamamlanan temizliğin ne tip olduğunu göstermek için temizliğin ne zaman ve kim tarafından 

yapıldığını, kim tarafından kontrol edildiğini ve kim tarafından uygunluğunun kabul edilerek 

imzalandığını gösteren kayıtların tutulması gereklidir.  (Madde 4.11.4’ün gerekliliği) 

Temizleme kaydının bir örneği Ek 2 de gösterilmiştir. 

7.0. Devam eden kontroller 

Doğrulama; temizleme prosedürünün çalışabilirliğini sağlamak ve temizleme işlemini gerekli 

düzeyde sunmaya devam edebilmek için düzenli aralıklarla prosedüre kontrol ve test 

uygulanmasıdır. Temizlemenin doğrulanması; iç denetimleri, kayıt yorumlarını, swabları veya 

temizlenmiş ekipman testleri ve temizleme prosedürünü net bir şekilde anlamalarının sağlanması 

için personel değerlendirmelerini içermelidir. 

Temizleme prosedürü; alanda, ekipmanda veya yeni ürün tanıtımı ve yeni madde kullanımı dahil 

süreçte bir değişiklik meydana geldiğinde gözden geçirilmelidir. 

İpuçları 

 Tüm ekipman ve alanların dahil olduğundan emin olun. 

 Ekipman ve kimyasal tedarikçilerinizle temizleme ihtiyaçlarınızı görüşün 

 Unutmayın; doğrulama ve onaylama temizleme faaliyetleri için gereklidir. 

Bu kısa kılavuzlar kayıt programına katılan şirketlerin standardı yorumlamalarına yardımcı olmak 

için, prosedürleri gerekliliklerle buluşturmak ve sağlıklı bir sistem kurulması için vardır. Örnekler, 

gerekli belgeler ile prosedür çeşitlerini ve ayrıntı seviyesini açıklamak için verilmiştir. Ancak işinizle 

ilgili içeriği dikkate almanız gerekir. Standardın uygulaması sonuçlanan sistemi denetçi tarafından 

uygun veya uygun değil diye kabul edilmesi değil, denetim sırasında yapılan gözlemler ve toplanan 

kanıtlara dayanan objektif bir karardır.  
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Ek 1 

A. Referans 

B. Alan veya Ekipmanın Net Tanımı 

C. Temizlik ve Onaylama Sorumluluğu 

D. Kullanılacak Temizlik Araçları / Malzemeleri  

E. Temizlik Kimyasalları / Uygun Konsantrasyon ve Kullanım Koşulları  

F. Uygun Koruyucu Ekipmanlar 

G. Ön hazırlık / Sökme ve Önlem Talimatları 

H. Temizlik Sıklığı (Genel temizlik ve detaylı temizlik için ayrı tanımlamalar olabilir.) 

I. Adım Adım Temizlik Talimatları 
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İzleme ve 

doğrulama 

işlemleri için 

önemli noktalar  

 

İstenen temizlik 

sonucunu 

gösterir 

fotoğraflar 

 



Ek 2: Temizlik Kaydı Örneği 

Alan: Üretim Alanı    Hafta:  

Yöntem 
Ekipman 

/ Alan 
Sıklık 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

Tem. 
İmzası 

Onay 
İmzası 

Tem. 
İmzası 

Onay 
İmzası 

Tem. 
İmzası 

Onay 
İmzası 

Tem. 
İmzası 

Onay 
İmzası 

Tem. 
İmzası 

Onay 
İmzası 

Tem. 
İmzası 

Onay 
İmzası 

Tem. 
İmzası 

Onay 
İmzası 

A1 
Taşıyıcı 

Bant 
Günlük               

A1 Karıştırıcı Günlük               

A2 Tanbur Günlük               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 


