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BRC Gıda standardında geçen 

gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak 

açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından 

yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu 

dokümanın Türkçe çevirisi sayın DİLA 

YÜCESOY tarafından hiçbir maddi 

beklenti olmadan, sadece ihtiyaç duyan 

kişilere faydalı olması amacıyla yapıldı. 

Kendisine emeğinden dolayı teşekkür 

ederiz. 
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Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG) 

Standardın başarılı bir şekilde yürütülmesi ve uygulanması için, üst yönetim ürün sağlamayı 

taahhüt etmesi gerekir  

Güvenlik işletme kültürünün bir parçası olmalıdır. Bu taahhüt olmaksızın, standardın sürekli bir 

şekilde uygulanması pek mümkün olmaz. 

Standarda yer alan gereklilikler işletmedeki neredeyse tüm departmanlar tarafından uygulanmalı 

ve anlaşılmalıdır: satın almadan personele, bakımdan üretime kadar. Üst yönetim uygun desteği 

ve kaynağı sağlamalıdır 

Yönetimin gözden geçirme toplantıları, aşağıdakilerini maddeleri yapabilmeleri için 

yöneticilerine olanak sağlamalıdır: 

 Gıda güvenliği sisteminin gözden geçirmek ve neyin başarıldığını incelemek 

 Hedef ve devam eden performansa göre İlerlemeyi gözden geçirmek 

 Yeni yâda güncellenmiş Hedef ve amaçları tanımlamak 

 Herhangi Askıda kalmış konuları ele almak için faaliyetleri kararlaştırmak 

 İlerlemeleri kontrol etmek 
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1.0 Gıda Güvenliği BRC Standardının Gereklilikleri 

Gıda Güvenliği BRC Global Standardında; madde 1.1.3 belirtilmiştir: 

İşletme üst yönetimin katıldığı YGG toplantıları, uygun planlanan aralıklarda, minimum 1 yıl 

olarak, 1.1.2 maddede belirtilmiş hedefler ve standartlara karşı işletme performansını gözden 

geçirmek için üstlenmelidir. Yeniden gözden geçirilmiş süreç şunların değerlendirilmesini 

içermelidir; 

İşletmenin üst yönetimin katıldığı yönetim gözden geçirme toplantıları belirlenen hedeflere karşı 

işletme performansını gözden geçirmek için asgari olarak her yıl, uygun ve planlanmış aralıklarla 

yapılmalıdır. Gözden geçirme süreci aşağıdaki değerlendirmeleri içermektedir: 

 Bir önceki yönetimin gözden geçirme eylem planları ve zaman çizelgesi 

 İç, ikinci ve / veya üçüncü taraf denetimlerin sonuçları 

 Müşteri şikâyetleri ve herhangi bir müşteri performans değerlendirme sonuçları 

 Olayları, düzeltici eylemleri, spesifikasyon harici sonuçları ve uygun olmayan 

malzemeleri 

 HACCP sisteminin yönetiminin incelemesi 

 Kaynak gereksinimleri. 

Toplantının kayıtları belgelenecek ve hedeflerinin gözden geçirilmesi amacıyla kullanılacaktır. 

Gözden geçirme süreci içinde kabul edilen kararlar ve eylemler ilgili personele etkin bir şekilde 

bildirilecek ve eylemleri kararlaştırılan zaman çizelgesi içinde uygulanacaktır. 

2.0. Etkili Yönetim Toplantısını Kurgulamak  

 

2.1 Katılımcılar 

 Üst yönetim gıda güvenliği hedefleri ve /veya uygun insan ve finans kaynakları ihtiyacı 

hakkında karar verme yetkisi olan yöneticileri dikkate almalıdır. Bu çoğunlukla işletme müdürü 

ile üretim, teknik, satın alma, mühendislik ve insan kaynaklarından sorumlu müdürleri kapsar 

 Eğer büyük/geniş multi disipliner organizasyon var ise ayrıca bölüm yöneticilerini de kapsar 

fakat ilgili gündem maddesi bahsi geçen üst yönetim tarafından yönlendirilir/yürütülür. 
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Bu toplantı ayrıca spesifik faaliyet veya eylemden sorumlu departman sorumlularını da 

kapsayabilir. 

 

2.2 Gündem Maddeleri 

 

Standart, toplantıdaki özel gündem maddelerini şöyle tanımlamaktadır: 

 Tüm eylemlerin uygun zaman skalasına göre ilerlemesinin sağlanması için önceki toplantı 

tutanakları   

 Denetim sonuçları ( iç denetim, ikinci ve üçüncü taraf denetimler)  neticesinde çıkan 

uygunsuzlukların tartışılması ve kararlaştırılmış eylemler 

 Doğru bir şekilde aksiyon alınmasını sağlamak ve gelişimini takip etmek için müşteri 

şikâyetleri ve müşteri performanslarının gözden geçirilmesi 

 Gerektiği durumda faaliyetleri izlemek ve alınacak aksiyonları belirlemek için; kazalar, 

düzeltici faaliyetler, spesifikasyon dışı sonuçlar ve uygun olmayan malzemeler 

 HACCP yönetim sisteminin gözden geçirilmesi 

 Kaynak ihtiyaçları 

 Mevcut hedeflere göre performansın gözden geçirilmesi ve yeni hedeflerin oluşturulması. 

Örnek olarak tüm hedeflerin madde 1.1.2 de belirtildiği yıllara göre ilerlemesinin gözden 

geçirilmesi  

 İlgili ilave/ek Konular (gerektiğinde) 

Toplantıda sunulan yeterli bilgilerin tartışılması ve gerektiğinde uygun eylem planlarının 

yapılmasına olanak sağlaması önemli bir konudur. Örneğin: iç denetimdeki gündem maddesi 

bireysel konuların tanımlanması ve ilgili zamanda eyleme geçilmesi, gerekli durumda yönetim 

ekibine aktarılması 

 

Yıllık yönetimin gözden geçirme girdileri; uygunsuzlukların sayısı, tamamlanmamış herhangi bir 

konu,   kilit noktaların raporu ve altında yatan kök nedeni, gelişim için öneriler açısından her iç 

denetimin özeti şeklinde olmalıdır. Bu tartışmaya ve gerekli eylem planlarının belirlenmesi 

olanak sağlamalıdır, örneğin belirli alanların veya eğitim ihtiyaçlarının denetleme sıklığındaki 

değişim. 
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2.2 Toplantının Sıklığı 

 

Minimum olarak yılda 1(bir) kez yapılmalıdır. Fakat şunu düşünmelisiniz ki toplantının sıklığı ve 

zamanı girdileri ve eylemleri maksimize etmeye olanak sağlayacak şekilde güncel olmalıdır. 

Örneğin sezonluk veya geçici işletmeler toplantılarını sezondaki en uygun anda yapmalıdır, 

eylemler, hedefler tanımlanmış zaman içinde bitirilmelidir. 

 

İki yönetim toplantısına ihtiyaç duyan bazı işletmeler: birincisi sezonun başında hedeflerin 

konması için, diğeri sezon sonunda sezonun bilgilerini değerlendirmek için. Alternatif olarak dış 

denetim sonrasındaki yönetim toplantısında kısaca her uygunsuzluk ve ilgili düzeltici faaliyet göz 

önüne alınmalıdır. Tüm katılımcıların toplantının ne zaman yapılacağı konusunda önceden 

haberdar olmaları için tüm işletme programı önceden tanımlamalıdır  

 

3.0 Toplantı Dokümantasyonu 

 

Denetçiniz her gündem maddeleri için kanıtlara bakar, uygun eylem planlarına neden olan 

tanımlanmış konuların olması için yeterli bilgileri sağlanmalıdır.  Bu toplantının her gündem 

maddesi ile ilgili girdilerinin gözden geçirilmesi yolu ile gösterilebilir örnek olarak: oluşturulmuş 

ve dağıtılmış evraklar,  maddelerinin tartışma tutanakları, tanımlanmış aksiyon planları. Örneğin 

toplantının çıktılarından biri; tanımlamış hedeflere (madde 1.1.2) ve yeni/revize edilmiş hedef ve 

amaçların oluşturulmasına göre performansın takip eden yıllar içinde gözden geçirilmesidir   

 

Toplantının bir kaç dakika içinde dokümante edilmesi gerekir. Gözden geçirme toplantılarının 

çıktıları, uygulamaların sağlanması için ilgili personel ile görüşülmelidir.   Bunların nasıl 

gerçekleştirileceği denetçiye anlatılmalıdır, mesela basamaklandırılmış olarak personele verilen 

kısa bilgilendirme yolu ile, ilan ile vb. 
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4.0. Tamamlayıcı Eylemler  

 

Zaman ölçütü tüm eylemlere bağlıdır. Eylemler bitişi ve takibi belli olmalıdır. Örneğin 

eylemlerin bitişi ile ilgili kanıt toplantı kayıtlarına yâda eylemlerin değerlendirilmesi iç denetim 

programlarına ilave edilmelidir. 

 

Hızlı İpucular 

 

 Toplantıların herkesin ajandasında olduğundan emin olunmalıdır 

 Gerekli tartışmaların olması için toplantıda yeterli bilgilerin yer almış olduğundan emin 

olunmalıdır 

 Eylem planlarının zamanında tamamlanmış olduğundan emin olunmalıdır 

 Yönetim toplantısının iç denetim programına dâhil edilmesinden emin olunmalıdır  

 Bu kısa kılavuz;  kayıt programındaki işletmeler için dizayn edilmiş olup standardı açıklamak ve 

gereklilikleri karşılayabilecek prosedürler ve sağlam sistemler kurmak için yardımcı 

niteliğindedir. Doküman ve prosedür türlerinin gerekli detayları açıklamak için örnekler 

verilmiştir. Ancak işiniz ile ilgili içeriği dikkate almanız gerekmektedir. 

 

Standardın uygulanması ve oluşturulan sistemin uygun olup olmadığı denetçiler tarafından 

düşünülen bir durum değil, denetim sırasından yapılan gözlem ve toplanan kanıtlara bağlı 

objektif bir karardır. 

Daha detaylı bilgi hakkında “BRC Global Standard for Food Safety” ilgili adresten temin 

edilebilir: enquiries@brcglobalstandards.com 

 


