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1.0 AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, USB Certification’ın akredite olduğuBRC Global Standards (BRCGS) ve International 
Featured Standards (IFS)standartları kapsamında, firmalardan gelen başvuru taleplerinin gözden geçirilmesi, 
teklif verilmesi ve sözleşme yapılmasına ilişkin uygulamalara ilişkin yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır.  

2.0 KAPSAM 

Bu prosedürün kapsamı, tüm belgelendirme taleplerinin, USB Certification’ın akredite olduğu BRC Global Standardı 
IFS (International Featured Standards) standartlarına göre ele alınmasını içermektedir.  

• BRCGS Gıda Güvenliği, ilgili Ek Gönüllü Modüller (AVM's) 

• BRCGS START!,  

• BRCGS Gluten-Free Sertifika Programı (GFCP),  

• BRCGS Plant-Based 

• IFS Food IFS Global Markets Food (GM Food) 

3.0 SORUMLULUKLAR 

Gıda Program Asistanı ve Gıda Program Yöneticisi, sertifikasyon taleplerinin ayrıntılarının alınması ve 
kaydedilmesinden sorumludur. 

Gıda Sertifikasyon Müdürü ve Gıda Programı Müdürü, Teknik Müdür ve Gıda Programlar Müdürü talepleri ve 
teklifleri gözden geçirmekten sorumludur. 

4.0 PROSEDÜR 

4.1. Başvuru Talebinin Alınması 

4.1.1. Başvuru talebi mevcut ve potansiyel müşterilerden genellikle e-posta, USB Certification web sitesi USB 
PRUVA’dan alınır. İlgili “Başvuru Formu” firmaya, Gıda Program Asistanı tarafından gönderilir veya firma 
başvuru için USB PRUVA'ya yönlendirilir. Başvuru formundaki bilgiler PRUVA sistemine girildiğinde, PRUVA 
her firma için önceden belirlenmiş bir formatta otomatik olarak bir "müşteri numarası" atar. 

4.1.2.  Yeniden belgelendirme denetimleri için, Program Asistanı USB Kalite Portalı üzerinden gelecek 
denetimlerin bir listesini oluşturur ve ayrıca USB PRUVA, bu tip sertifikalarda belirlenmiş olan haberli denetim 
penceresi başlamadan en az 1 ay önce firma ile iletişime geçilmesi için uyarı verir. Zorunlu habersiz denetimler 
için habersiz denetim penceresi başlamadan en az 4 ay öncedir. Gıda Program Asistanı müşteri ile iletişime 
geçerek yeni teklif ve sözleşmenin hazırlanmasını sağlar. 

4.1.3. Denetim başvuruları haberli/habersiz seçilebilir. İlgili başvuru formları denetim türüne göre müşteriye 
gönderilir. 

• BRCGS için, mevcut müşteriler habersiz denetime girmeye karar verdiklerinde, son denetim tarihinden 
itibaren 3 ay içinde USB Certification’ı bilgilendirmeleri gerekir. 

• Belgeli olmayan müşteriler, denetimin başvurudan itibaren 12 aya kadar gerçekleştirilemeyeceğini 
bilerek BRCGS için habersiz denetim programını seçebilir. 

• BRCGS için mevcut müşteriler, hibrit/harmanlanmış (blended) denetimi veya uzaktan denetimi seçebilir 
(yalnızca Covid-19 pandemik kısıtlamaları için). Tüm harmanlanmış (blended) denetimler ve uzaktan 
denetimler "haberli" olacaktır. 

• IFS için, mevcut müşteriler habersiz denetim programına girmeye karar verdiklerinde en geç denetim 
periyodunun başlamasından önce USB Certification’ı bilgilendirmeleri gerekir. 

• Belgeli olmayan müşteriler IFS için habersiz denetim programı seçebilir ve denetim için belirli bir zaman 
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yoktur. 

4.1.4. İsteğe bağlı habersiz denetim uygulamaları dışında, her üç yıllık denetim periyodunda, firmaların 
BRCGS Gıda Güvenliği ve IFS denetimi, firma ile mutabık kalınarak GFSI Benchmark kurallarına göre planlanıp, 
habersiz olarak gerçekleştirilir. Bu kural ile ilgili olarak, başvuru formları gözden geçirilirken, BRCGS ve IFS 
denetimlerinin firmanın son iki yıllık denetim döneminde GFSI kurallarına uygun olarak haberli veya habersiz 
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve bir sonraki denetimin haberli veya habersiz olacağına karar verilir.  

4.1.5. Yeni müşteriler için, PRUVA'ya girilen bilgiler aşağıdakileri içerecektir: 

• Denetimin gerçekleştirileceği adres 

• İletişimde olunan kişi için, görev ve telefon/faks/e-posta bilgileri 

• Ürünün kapsamı, BRCGS Standartları için kategorisi; IFS Food için ürünlerin ve teknoloji kodlarının 
kapsamları  

• BRCGS Food için herhangi bir Gönüllü Ek Modül (AVM) 

4.1.6. Taleplerin detayları, tüm taleplerin takip edildiğinden ve teklif vermek için yeterli bilginin mevcut 
olduğundan emin olmak için kaydedilir. Firmaya ait detaylar, USB Certification sistemleri PRUVA'ya veya 
aşağıdaki formlara kaydedilir: 

• BRCGS'nin Gıda Güvenliği, START!, Gluten Free ve Plant-Based haberli denetimleri için: “Başvuru Formu 
- Haberli Denetim” 

• BRCGS Gıda Güvenliği için habersiz denetimler için, Gluten-Free ve Plant Based  “Başvuru Formu - 
Habersiz Denetim” 

• IFS Food Haberli denetim ve IFS GM Food denetim için “Başvuru Formu – Haberli Denetim (IFS Food)” 

• • IFS Food Habersiz denetim için “Başvuru Formu- Habersiz Denetim (IFS Food)’’IFS Uzaktan Gözetim 
Kontrolü, yalnızca halihazırda IFS sertifikasına sahip olan ve Corona virüs krizi nedeniyle planlanmış bir IFS 
Yenileme denetiminin mümkün olmadığı şirketler için geçerlidir. USB Certification, sertifikasız firmaların 
başvuru isteklerini reddedecektir. Farklı bir belgelendirme kuruluşundan aktarım olması durumunda, son 
sertifikayı veren belgelendirme kuruluşunun tercihen Uzaktan Gözetim yapması gerekmesine rağmen, 
kontrol USB Certification ile yapılabilir. 

• IFS Hibrit denetimler isteğe bağlı bir seçenektir ve yalnızca IFS Gıda ve IFS Global Markets orta düzey için 
geçerlidir. USB Certification diğer IFS programlarının başvurularını kabul etmez. Denetimin uzaktan 
yapılacak kısmı yalnızca yeniden belgelendirme denetimleri için olacaktır. USB Certification, ilk 
belgelendirme denetimlerinde hibrit denetim başvurularını kabul etmeyecektir. 

• BRCGS Hibrit ve Uzaktan denetim talebi için, BRCGS başvuru formu dışında, "Hibrit Denetim Risk 
Değerlendirmesi ve BRCGS Uzaktan Denetim Risk Değerlendirmesi" formları müşteri tarafından 
doldurulacak ve formlar Program Asistanı tarafından incelenecektir ve USB Sertifikasyon ile ilgili kısımlar 
doldurulacaktır. 

• GFCP Global Standard için, başvuru formuna ek olarak müşteri, daha önce doldurulmuş ve BRCGS'ye 
sunulmuş olan Çizelge A'yı (AOECS Crossed Grain Trademark taşımaya uygun tanınmış ürünlerin listesi) USB 
Certification’a gönderecektir. AOECS Crossed Grain ticari markasını kullanan siteler ve Marka Sahipleri için, 
ilgili AOECS üye topluluğu, sahanın Crossed Grain ticari markasını taşıyan ürünleri üretmek için bir 
anlaşmaya girdiğinin teyidi olarak USB Certification’a “Site Crossed Grain Trademark Sertifikası”" 
sağlayacaktır. 

4.1.7. Habersiz başvuru formları hem müşterinin talep ettiği hem de GFSI kurallarına göre planlanan habersiz 
denetimler için kullanılır. 
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4.1.8. Uygulanabildiği yerde, sertifika faaliyetinin yaklaşık bir maliyetinin sağlanması için sertifikasyonun 
işlem ve kapsamının yeterli ayrıntıları tartışılacaktır. 

4.2. Gerekli Bilgilerin Alınması, Değerlendirilmesi (Yeni gereklilikler, Başka bir belgelendirme 
kuruluşundan transfer, Yeniden belgelendirme)  

4.2.1. Tüm yeni başvuru sahiplerine, şirketin web sitesinde bulunan ve program kurallarını içeren bir "Başvuru 
Formu/Formları" ve uygun olduğunda standart ve USB Certification tarafından tedarik edilebilen diğer 
sertifika hizmetleri hakkındaki bilgileri özetleyen tanıtım materyali paylaşılır.  

4.2.2. Sertifikanın transferi, daha önce bir akredite belgelendirme kuruluşu ("yayınlayan belgelendirme 
kuruluşu") tarafından verilen mevcut ve geçerli bir belgelendirmenin başka bir akredite belgelendirme 
kuruluşu ("kabul eden belgelendirme kuruluşu") tarafından tanınması ve yerine kendi sertifikasını yayınlaması 
olarak ifade edilir.  

4.2.3. Müşterilerin başka bir Belgelendirme kuruluşundan transfer olduğu durumlarda, bu prosedürün 4.2.1 
- 4.2.2 maddelerindeki işlemlerin yanı sıra, Gıda Programı Yöneticisi ve/veya Gıda Sertifikasyon Müdürü bir 
"Sertifika Transfer İnceleme Formu" doldurur. Yalnızca akredite edilmiş sertifikalar transfer için uygundur. 
Akreditasyonu olmayan sertifikalara sahip olan kuruluşlar, yeni müşteri olarak değerlendirilir. 

4.2.4. Transfer edilecek bir müşteriyi incelerken, aşağıdaki ayrıntılar gözden geçirilmeli ve aşağıdaki noktalar 
dahil olmak üzere " Sertifika Transfer İnceleme Formu " doldurulmalıdır. 

• USB Certification, söz konusu kapsamı denetlemek için onaylı mı? 

• Sertifika transferinin nedenleri nelerdir? 

• Herhangi bir kapanmamış uygunsuzluğun durumu nedir? 

• Sertifikanın geçerlilik durumu nedir? 

• Önceki rapor ve sertifikanın bir kopyası var mı? 

• Devam eden herhangi bir şikayet veya yasal zorluk var mı? 

4.2.5. Formda bu bilgilerden herhangi biri uygun olarak tanımlanamazsa, kuruluş yeni bir müşteri olarak 
değerlendirir ve yeni bir denetim döngüsü ile başlanır. 

4.2.6. Program Yöneticisi veya Gıda Sertifikasyon Müdürü bilgileri gözden geçirerek müşterinin bir masa başı 
incelemesine dayalı olarak transfer edilip edilmeyeceğine veya yerinde bir denetimin gerekli olup olmadığına 
veya müşterinin yeni bir müşteri olarak ele alınarak denetim döngüsünün yeniden başlatılıp 
başlatılmayacağına karar verir. Gözden geçirme, bir dokümantasyon gözden geçirmesi olarak yürütülür ve 
normal olarak aday müşteriye yapılan bir ziyareti içermelidir. Ziyaret gerçekleştirilmezse nedenleri açık bir 
şekilde gerekçelendirilerek ve “Sertifika Transfer İnceleme Formu”na kaydedilir. Sertifikayı düzenleyen 
belgelendirme kuruluşu ile temas kurulamazsa veya mevcut belgelendirmenin durumu doğrulanamazsa bir 
ziyaret gerçekleştirilir. 

4.2.7. Normal şartlarda yalnızca geçerli akredite belgeler transfer edilir. Belgelendirmenin, ticari faaliyeti 
durmuş olan veya akreditasyonu sona eren, askıya alınan veya geri çekilen bir belgelendirme kuruluşu 
tarafından verildiği durumlarda, USB Certification kendi takdirine bağlı olarak bu tür bir belgeyi transfer için 
değerlendirebilir. Bu durumda USB Belgelendirme, transferi kabul etmeden önce akreditasyon kuruluşundan 
ve program sahibinden izin alır. 

4.2.8.  Askıya alındığı veya askıya alınma tehdidi altında olduğu bilinen belgeler transfer için kabul edilmez. 
USB Certification’ın, belgeyi veren belgelendirme kuruluşu ile belgelendirme durumunu doğrulayamadığı 
durumlarda, USB Certification belgenin askıya alınmadığına veya askıya alınma tehdidi altında olmadığına dair 
kanıt sağlamalıdır. 
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4.2.9. Mevcut veya önceden sahip olunan bir belgeyle ilgili şüphenin devam ettiği durumlarda, USB 
Certification, şüphenin kapsamına bağlı olarak, başvuru sahibini yeni bir müşteri olarak değerlendirir veya 
belirlenen sorunlu alanlara odaklanan bir denetim gerçekleştirir. 

4.2.10. Belge transfer denetimleri, hibrit/harmanlanmış (blended) veya uzaktan denetim olarak 
gerçekleştirilemez. 

4.3. Başvuru Formunun Gözden Geçirilmesi 

4.3.1. Doldurulmuş bir BRCGS, ve IFS “Başvuru Formu” geldiğinde, sürecinin devam etmesini sağlamak için 
gerekli bilgilerin sağlandığından ve formun imzalandığından emin olmak için form kontrol edilir ve tüm 
belgeler Sharepoint/PRUVA'ya yüklenir. 

4.3.2. Başvurunun gözden geçirilmesi, "Başvuru Gözden Geçirme Formu"nda tanımlanan sorulara göre Gıda 
Programı Asistanı tarafından gerçekleştirilir. Formda herhangi bir "Hayır" cevabı durumunda Gıda Program 
Yöneticisi/Gıda Belgelendirme Müdürü teklif veremez ve bu durum firmaya bildirilir. Bir teklif vermek için 
müşteriden gerekli tüm bilgiler edilir ve tamamlanması sağlanır. 

4.3.3. Denetçilerin seçimi, denetçi yeterliliğine (bkz. “Competency Matrix”), onaylanmış/ana dillere, saha 
konumu ve zaman uygunluğuna dayalı olacaktır. Mümkün olduğu durumlarda, bir sahanın tekrarlanan 
denetimleri, aynı denetçi tarafından, en fazla 3 ardışık denetime kadar gerçekleştirilecektir. Denetçiler aynı 
sahada arka arkaya 3'ten fazla denetim yapmayacaktır. Tanık/şahit daha fazla denetim yapabilir. Başvuru 
incelemesi sırasında mevcut ve yetkin denetçilerin isimleri “Başvuru İnceleme Formu”nda listelenir. 

4.3.4. Başvuru incelemesi sırasında Gıda Programı Asistanı, başvurunun yaptırım listesinde bulunup 
bulunmadığını “BRCGS100: Sanctioned Countries List” göre değinir. Böyle bir durumda, müşteriye ilgili 
gerekçe sunularak ilgili BRCGS başvurusu reddedilecektir. 

4.3.5. “Başvuru Gözden Geçirme Formu”nun incelenmesi sırasında; Gıda Program Müdürü / Gıda 
Belgelendirme Müdürü, müşterinin başvurusunun kabul edilmeyeceğini ve aşağıdaki durumlarda teklif 
verilemeyeceğini açık ve yazılı olarak müşteriye bildirir: 

• USB Certification tarafından projenin denetlenmesi ve onaylanması mümkün değilse (örn. denetçi 
uygunluk kapasitesi) 

• USB Certification müşteri kapsamında hizmet yetkisine sahip değilse, 

• USB Certification, müşteri kapsamında yeterli niteliklere sahip bir denetçiye sahip değilse, 

4.3.6. Başvurunun gözden geçirilmesi, Gıda Programı Asistanı tarafından yapılır ve " Başvuru Gözden Geçirme 
Formu" ile kayıt altına alınır. "Başvuru İnceleme Formu" Gıda Programı Yöneticisi tarafından onaylandıktan 
sonra, sözleşme incelemesinin sonucu PRUVA’ya ve/veya SharePoint’deki müşteri dosyasına kaydedilir. 

4.3.7. Başvuru incelemesi tamamlandıktan sonra denetim öncesi, denetim sırasında ve denetim sonrasında 
şirket bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda “Sözleşme Gözden Geçirme Formu” Gıda Program 
Asistanı tarafından doldurulacaktır ve Gıda Program Müdürü bilgilendirilecektir. 

4.3.8. Kapsam genişletilmesi durumunda, uygulamanın PRUVA'daki mevcut uygulama altında yüklenmesi ve 
yeni bir başvuru inceleme süreci oluşturulması gerekir. Kapsam genişletilmesi başvurusunun mevcut olduğu 
bildirildiğinde, onaylı sözleşmeyi gözden geçiren ilgili kişi saha denetiminin gerekli olup olmadığını veya 
uzaktan masa başı denetiminin yeterli olup olmadığını değerlendirir. Kapsam genişletme denetimi için gerekli 
kategorilerin, programlamaya devam etmeden önce Teknik Gözden Geçirici tarafından onaylanması gerekir. 

4.4 Teklif ve Sözleşme 

4.4.1 Başvuru formlarının gözden geçirilmesi olumlu ise, denetim adam/gün hesaplaması BRCGS ve IFS için 
ayrı ayrı aşağıda belirtildiği gibi yapılır. 

• BRCGS sertifika talepleri için teklif hazırlamak; Ürün kapsamı, ürün süreçleri, üretim ve depolama alanları 
toplam m2, bir vardiyadaki maksimum çalışan sayısı, kapsam dahilindeki HACCP planlarının sayısı, denetim 
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adam/gün hesaplama dokümanı "BRCGS F806 Audit Duration Calculator" dikkate alınarak belirlenir. 
Hesaplama detayları ayrıca “Başvuru Gözden Geçirme Formu”nda açıklanmıştır. Müşteri tarafından BRCGS 
Food denetimine ek olarak Ek Gönüllü Modül denetimleri talep edilirse, aynı dokümanda belirtilen ek 
süreler hesaplanan ana denetim süresine eklenir. Ayrıca, “BRCGS F806 Audit Duration Calculator” 
dokümanının Ek 1'inde belirtilen durumlar ve BRCGS Gıda Güvenliği Standardı Bölüm 1'in 2.1.2 maddesinde 
belirtilen durumlar denetim süresini etkileyebilir. Denetim süresi hesaplanırken bu durumlar da dikkate 
alınmalıdır. 

• BRCGS Food Bölüm 3 madde 2.1.3'te belirtilen koşullara bağlı olarak denetim süresi artırılabilir veya 
azaltılabilir (maksimum %30). Denetim süresinde bir artış veya azalma için uygun gerekçeler sağlanmalıdır. 

•  BRCGS START! için denetim; temel düzey denetimin tipik süresi sahada 1 gündür (6-8 saat/gün). Orta 
düzey denetim genellikle 1–1,5 gün sürer. Süreye şu özelliklere bağlı olarak değişir; Gerekli denetim 
seviyesi-temel veya orta, çalışan sayısı, sahadaki depolama tesisleri dahil üretim tesisinin boyutu, üretim 
sürecinin karmaşıklığı, ürün hatlarının sayısı, sahanın yaşı ve malzeme akışı üzerindeki etkisi, süreçlerin 
işgücü yoğunluğu, iletişim zorlukları (dil), önceki herhangi bir denetimde kaydedilen uygunsuzlukların sayısı. 

• Gluten-Free Sertifikasyon Programı denetiminin tipik süresi sahada 1,5–2 gündür. Bir GFCP Global 
Standard denetimi, başka bir gıda güvenliği yönetimi denetimiyle birleştirildiğinde, en az 0,5 gün daha sürer. 
Plant Based Global Standart denetimi için tipik süre sahada 1 gündür. Bir Plant Based Global Standart 
denetimi, başka bir gıda güvenliği yönetimi denetimiyle birleştirildiğinde, fazladan 0,5 gün sürecektir. 

• Hibrit/Harmanlanmış (blended) denetim ve uzaktan denetimler için, toplam denetim süresi ilgili 
standartta belirtilenle aynıdır.  Detaylar, " BRCGS080 Blended Audit - remote audit using ICT " ve " BRCGS086 
Remote audits during the pandemic" prosedürlerinde görülmektedir. 

• IFS Food sertifika talepleri için teklif hazırlamak; ürün kapsamı, teknoloji kapsamları, toplam çalışan sayısı 
dikkate alınarak denetim adam/gün hesaplaması IFS tarafından oluşturulan web sitesi ile yapılır. Hesaplama 
detayları ayrıca “Başvuru Gözden Geçirme Formu”nda açıklanmıştır.  

• Habersiz BRCGS ve IFS denetimleri için denetim adam/gün hesaplama kriterleri, haberli denetim için 
yapılan adam/gün hesaplaması ile aynıdır. 

• Tipik bir IFS GM Gıda denetimi süresi 4 ila 8 saattir. Hesaplama detayları “Başvuru Gözden Geçirme 
Formu”nda da açıklanmaktadır. 

• IFS Uzaktan Gözetim Denetimi için denetim süresi, şirketin ürün, süreç ve/veya teknolojilerle ilgili 
boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir, ancak en az beş (5) saat olacak ve sekiz (8) saati 
geçmeyecektir. Ayrıntılar “IFS Remote Surveillance Check Guidance”nda görülebilir. 

•  Bir sahanın BİT kullanarak kısmen veya tamamen uzaktan değerlendirme yapabilme kabiliyeti 
“Procedure for the Use of ICT for Auditing Purposes”nde verilen kurallara göre belirlenecektir. 

•  BRCGS ve IFS habersiz denetimler için denetim adam/gün hesaplama kriterleri, haberli denetim 
adam/gün hesaplaması ile aynıdır. 

4.4.2 Hesaplanan asgari denetim süresi belgelendirme denetimi süresini içerir, ancak denetimin 
hazırlanması veya denetim raporunun yazılması için gereken zamanı içermez. 

4.4.3 Denetçi ekibi, çevirmen ve teknik uzman kullanılması durumunda, hesaplanan BRCGS-IFS denetim 
süresine bu prosedürün Ek 1'indeki tabloya göre ek süre eklenir. 

4.4.4 Üst Yönetim, Gıda Belgelendirme Müdürü ve Gıda Program Müdürü tarafından belirlenen 
"Belgelendirme Ücretlendirme Tablosu"na göre Gıda Program Asistanı tarafından hesaplanan denetim 
süresine göre “Denetim ve Belgelendirme Teklif Formu” Pruva ve müşteriye gönderilir. Pruva tarafından 
otomatik olarak oluşturulan “Denetim ve Belgelendirme Teklif Formu” müşteriye PRUVA veya e-posta yoluyla 
gönderilir. BRCGS Food kayıt ücreti, BRCGS tarafından yayınlanan “BRCGS081 Delivery Partner Certification 
Fees” dokümanından takip edilir. 

https://www.ifs-certification.com/calc_audittime.php?language=english
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4.4.5 Teklifin müşteri tarafından kabul edilmesinden sonra aynı anda veya bir gün içinde Gıda Program 
Asistanı tarafından müşteriye “Belgelendirme Sözleşmesi” gönderilir. 

4.4.6 Müşteri tarafından teklif ve sözleşme tüm sayfaları ıslak imzalı ve kaşeli olarak USB Certification'a 
gönderildikten sonra sözleşme, imza yetkisine sahip USB Sertifikasyon Genel Müdürü ve/veya Belgelendirme 
Müdürü tarafından imzalanır ve imzalanan sözleşmenin bir kopyası müşteriye gönderilir. 

4.4.7 Teklifin ve sözleşmenin imzalı versiyonları Gıda Program Asistanı tarafından taranıp PRUVA'ya yüklenir. 

4.5 Müşteriden Gelen Değişiklik Talepleri 

4.5.1 Belgelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından firma, kapsam genişletme, organizasyon adı 
değişiklikleri ve adres değişiklikleri gibi bazı durumlarda değişiklik talep edebilir. 

4.5.2 Organizasyon ve adres değişikliği vb. durumlarda firmaya “Değişiklik Talep Formu” gönderilir ve firma 
tarafından doldurulan forma göre değişiklikler yapılır. Firma tesisin adresinde değişiklik talep etmesi 
durumunda, yeni tesis adresinde saha denetiminin gerekli olduğu kabul eder. 

4.5.3 Kapsam değişikliği, kapsam genişletme denetimini içerebilir. Firma, belgelendirme kapsamına yeni bir 
ürün ekleyecekse kapsam genişletme denetimi için başvurabilir. 

4.5.4 Firmanın kapsam genişletme denetimi talep etmesi durumunda, müşteriye tekrar “Başvuru Formu” 
gönderilir ve kapsam genişletme denetimi ile ilgili bölümün firma tarafından tamamlanması istenir. Yöntem 
ve uygulama, bu prosedürün 4.2 numaralı maddesinde açıklandığı gibi gerçekleştirilir. 

4.5.5 Kapsam genişletme talebi, ilgili BRCGS ve IFS sertifika gereksinimlerini karşılıyorsa kabul edilir. 

4.6 Sözleşmenin Feshi 

4.6.1 Müşterinin denetimi denetim tarihinden önce iptal etmesi durumunda izlenecek prosedür 
“Belgelendirme Sözleşmesi”nde belirtilmiştir. 

5.0 İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR 

Doküman Numarası Başlık veya Açıklama 

UOF-FOOD-BRC-TR-4000 Başvuru Formu – Haberli Denetim (Global Standard for Food Safety) 

UOF-FOOD-IFS- TR-4000 Başvuru Formu – Haberli Denetim (IFS Food) 

UOF-FOOD-BRC- TR-4010 Başvuru Formu – Habersiz Denetim (Global Standard for Food Safety) 

UOF-FOOD-IFS- TR-4010 Başvuru Formu – Habersiz Denetim (IFS Food) 

UOF-FOOD-TR-4020 Sertifika Transfer İnceleme Formu 

UOF-FOOD-BRC-TR-4030 Başvuru Gözden Geçirme Formu (Global Standard for Food Safety) 

UOF-FOOD-IFS-TR-4030 Başvuru Gözden Geçirme Formu (IFS Food) 

UOF-FOOD-TR-4040 Denetim ve Belgelendirme Teklif Formu 

UOF-FOOD-BRC-TR-4060 Belgelendirme Sözleşmesi (Global Standard for Food Safety) 

UOF-FOOD-BRC-TR-4060 Belgelendirme Sözleşmesi (IFS Food) 

UOF-FOOD-EN-4060  Belgelendirme Sözleşmesi (BRCGS - IFS Food) 

UOF-FOOD-TR-4070 Değişiklik Talep Formu 

UOP-FOOD-EN-4100 Procedure for the Use of ICT for Auditing Purposes 

UOF-FOOD-TR-4300 Belgelendirme Ücretlendirme Tablosu 

UAU-FOOD-F-EN-7000  Competency Matrix 
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F0806 BRCGS Audit Duration Calculator 

BRCGS081 Delivery Partner Certification Fees 

- IFS Audit Time Calculator 

BRCGS080 Blended Audit - remote audit using ICT 

BRCGS086 Remote audits during the pandemic 

BRCGS087 FAQs on Remote Audits Blended Audits and Certificate Extensions 

- Gluten-Free Certification Program - Schedule A 

PB102 Plant-Based Global Standard - Schedule A 

- Gluten-Free Certification Program - Schedule A 

- IFS Remote Surveillance Check Guidance 

- IFS Split Assessment Protocol 

BRCGS100  Sanctioned Countries List 
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EK 1 

  BRCGS için Ek Süre IFS için Ek Süre 

Denetim Ekibi Min 2 saat (0,25 gün) Min 2 saat (0,25 gün) 

Çevirmen Denetim süresine %30 ilave  Denetim süresine %20 ilave 

Teknik Uzman Min 2 saat (0,25 gün) 
Geçerli bir imtiyaz verilmesi 

durumunda en az 2 saat (0,25 
gün) 

Ortak Denetim (BRCGS-IFS) En uzun denetim süresine en az 2 saat eklenecektir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


