ORGANİZASYON EL KİTABI
1. Baş Denetçi
Baş Denetçiler, Belgelendirme Müdürü’ne bağlıdır ve aşağıdaki hususlardan sorumludur.
a) Denetim faaliyetlerinin koordine edilmesi. Belgelendirme sürecinin başlaması ardından baş denetçi
müşterinin her konuda ilk temas noktasıdır.
b) Baş denetçi, müşterinin dokümante edilmiş kalite sisteminin denetimini esas alarak üst komitelere
tavsiye yapma yetkisine sahiptir.
c) Müşteri ve YBM’e, tavsiye ve denetim işlemleri sonuçlarının YBM prosedürleri ve diğer uygulanan
koşullara uygun olarak aktarılması.
d) Baş Denetçi ehliyet ve sertifikalarının varlığının sürdürülmesi her hangi bir değişiklik halinde YBM’e
gerekli bilgilerin ulaştırılması.
e) Baş denetçilerle ilgili hususlar 19011 Standardında tanımlanmıştır.
f) Baş denetçiler denetimlerin yapılması ve raporlama ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde YBM
prosedürlerinde tanımlanan hususlara uymak zorundadır.
g) Bütün tetkikçilerin, GGYS tetkiklerini icra ettikleri alanla ilgili gıda endüstrisinde bir üniversite eğitimine
sahip olduğu belgelendirilmelidir.
h) Denetçiler ISO 19011 standardının gereklerini de içeren uluslararası geçerli ve izlenebilir bir ISO
9001, 14001, 27001, 45001 ve ilgili diğer Baş Denetçilik eğitimini başarı ile tamamlamış olmalıdır.
i) Belgelendirme kuruluşu, denetçinin bir veya daha fazla bölümde ilk yeterliliği için gıda zinciri ve ilgili
sanayi alanlarında en az beş yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmelidir. Bu iş
tecrübesinin prosesle ilgili alanlarda olması şarttır. Bu deneyimin en az 2 yılı gıda üretiminde gıda
güvenliği veya kalite güvence ile ilgili alanlarda veya üretim, perakende satış, kontrol veya benzeri
alanlarda olmalıdır.
j) ÇYS denetçileri ISO/IEC TS 17021-2:2016 (Ek-A) şartlarını sağlamalıdır.
k) Baş denetçiler, ISO 19011 ve TURKAK R 40.02 de belirtilen şartları sağlamalıdır.

2. Denetçi
Denetçiler, Belgelendirme Müdürü’ne bağlıdır ve aşağıdaki hususlardan sorumludur.
a) YBM Belgelendirme politika ve hedefleri doğrultusunda hizmet vermek.
b) Denetim yapacağı konuda ilgili standart ve dokümanlara hakim olmak.
c) Baş denetçinin vermiş olduğu direktifler ve plan doğrultusunda denetimi gerçekleştirmek.
d) Denetim öncesi, denetim sırasında ve sonrasında baş denetçiye yardım etmek ve baş denetçinin
vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.
e) Denetim sırasında tespit ettiği uygunsuzlukları ve diğer bulguları baş denetçiyle birlikte raporlamak.
f) Gizlilik ve tarafsızlık taahhütlerine bağlı kalmak, çalışmalarını imzalamış olduğu sözleşmelere göre
yürütmek.
g) Uygulamakla yükümlü olduğu dokümanlarla ilgili görüşlerini bildirmek
h) Sadece güncel ve geçerli dokümanları kullanmak.
i) Denetçiler ile ilgili hususlar 19011 Standardında tanımlanmıştır.
j) Denetçiler denetimlerin yapılması ve raporlama ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde YBM
prosedürlerinde tanımlanan hususlara uymak zorundadır.
k) Bütün tetkikçilerin, GGYS tetkiklerini icra ettikleri alanla ilgili gıda endüstrisinde bir üniversite eğitimine
sahip olduğu belgelendirilmelidir.
l) Denetçiler ISO 19011 standardının gereklerini de içeren uluslararası geçerli ve izlenebilir bir ISO
9001, 14001, 27001, 45001 ve ilgili diğer Baş Denetçilik eğitimini başarı ile tamamlamış olmalıdır.
m) Belgelendirme kuruluşu, denetçinin bir veya daha fazla bölümde ilk yeterliliği için gıda zinciri ve ilgili
sanayi alanlarında en az beş yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmelidir. Bu iş
tecrübesinin prosesle ilgili alanlarda olması şarttır. Bu deneyimin en az 2 yılı gıda üretiminde gıda
güvenliği veya kalite güvence ile ilgili alanlarda veya üretim, perakende satış, kontrol veya benzeri
alanlarda olmalıdır.
n) ÇYS denetçileri ISO/IEC TS 17021-2:2016 (Ek-A) şartlarını sağlamalıdır.
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o) Denetçiler, ISO 19011 ve TURKAK R 40.02 de belirtilen şartları sağlamalıdır.

3.

Uzman
a) Belgelendirme denetimlerinde Baş Denetçinin yönetiminde sektörel uzmanlık alanları ile ilgili olarak
tecrübelerini kullanarak denetçilere yardımcı olmak.
b) Denetim yapılan firmanın uygulamları, kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık alanları vb. konularla ilgili
olarak denetim ekibine bilgi veya rapor sunmak.
c) ISO 17021 standardında ve YBM politkasında tanımlanan gizlilik prensiplerine riayet etmek ve tarafsız
olmak.
d) ISO 17021 standardına uygun oluşturulan YBM politika ve prosedürlerine uygun hareket etmek.
e) Belgelendirme komitesinde incelenen dosya ile ilgili olarak EA koduna sahip bir baş denetçi yoksa
sektörel tecrübesine uygun uzman görevlendirilebilir.
f) Teknik uzmanlar, denetlenen gıda zinciri alanında, denetlenen süreçleri veya alana uygulanabilir gıda
güvenliği tehlikeleri ile ilgili yüksek öğrenim eğitime sahip olmalıdır.
g) Teknik uzmanlar kendi alanlarında iş deneyimine sahip olduğunu ve kendi alanlarında uzmanlık
sağladıklarını kanıtlamalıdır.
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