
‘‘ 1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’



İlk Bakışta BRC Belgesi

BRC Tarihi
 1998 yılında BRC Standart denetim standardı

şeklinde yayını yapıldı
 1999 yılında EN 45004 akreditasyonlu ilk

Denetim Kuruşları tarafından onayı yapıldı
 2000 yılında- 2. versiyon Haziran ayında biraz

değişikliğe gidilerek yayını yapıldı
 2000 yılında- CIES nezdinde Global Gıda

Güvenliği ile alakalı olarak ilk adımda bulundu
ardından BRC, IFS ve HACCP Standartları
GFSI Global Food Safety Initiative ile
karşılaştırıldı

 2002 yılında - 3. versiyon BRC standardı
belgelendirme adına yürürlüğe kondu

 2003 yılında - BRC, GFSI (Global Food
Safety Initiative ) nezdinde onayı yapılmış bir
standart şeklinde benimsedi.

BRC standardının temel amacı, ülkeler arası kabul
edilmiş olan gıda güvenliği standartlarını
çerçevesine alan bir kapsam meydana getirmek ve
gıda güvenliğinin ilerlemesine destek vermektir.
İçerik ve biçim bakımından standart, gıda
üretiminde bulunan kuruluşların çalışma sistemleri
konusunda fikir sunabilecek şekilde tasarımı
yapılmıştır. Bu sayede gıda güvenlik şartları ve
izleme prosedürlerinin standardizasyonu elde
edilmiştir.

BRC Global Gıda Standardı belgesine sahip olmayı
talep eden kuruluşlar; tedarikçi firmaların
isteklerine uygunluk, gıda güvenliğinin İngiliz
tedarikçi kuruluşlar nezdinde kabul edilmesi,
tedarikçi denetim oranında azalma, ürün kalitesinde
ve güvenliği konusun gelişim kaydetme, verimli
işleyişte ilerleme ve rekabetçi pazar oluşturulması
gibi kazanımlar temin edecekler.

BRC Nedir?

BRC, İngiltere’de
yapılan perakende
ticaretini temsil eden
ticari anlamda bir
örgüte denir. BRC
kavramı, İngiltere
devletinde faaliyette
bulunan perakende
sektöründe yapılan
ticareti temsil eden
ticari işletmelerin
birliğinin isminin kısa
şeklidir. Bu örgütü
meydana getiren

taraflar, küçük büfelerden büyük alış veriş
merkezlerine değişik büyüklüğe sahiptir. BRC,
perakendecilik sektörüne ve tüketiciye etkide
bulunan pek çok konu ile direk olarak. Lobi
uygulamaları ile Avrupa Birliği’nde ve İngiltere’de
bu hususları ön safhaya çıkarmak amacı ile çalışma
sergilemektedir.

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı,
İngiliz perakendeci kuruluşlarının oluşturduğu bir
standarttır. İki senelik bir çalışmanın ardından,
1998 yılının ekim ayında BRC- Global
Standart-Food isminde gıda, müşteri ürünleri ve
ambalaj ürünleri adına gereken koşulları kapsayan
bir standart şeklinde yayını yapılmıştır.

İngiliz perakende gıda pazarının 38 adedini
perakendeci markalarının meydana getirdiği
görülmektedir. Bu ürünler kalite bakımından
markaya sahip olan ürünlerden aşağı kalmamak ile
birlikte fiyat bakımında tüketici tarafına oldukça
uygun gelebilmektedir. Aynı süreç kapsamında
yiyecek satışlarının % 60’ lık oranının 5 büyük
perakendeci kuruluş nezdinde gerçekleştiğini
dikkate alırsak bu kuruluşların fiyat, kalite ve
yenilikler hususlarında nasıl sert bir rekabet
ortamın yer aldıkları anlaşılabilir. Bu rekabetin
sonucunda İngiltere, dış ülkelerden önemli
miktarda girdi ve ürün satın almak ile birlikte ürün
güvenliğini temin etmek adına da BRC Teknik



Standartlarının, Kalite Yönetim Sistemlerinin ve
diğer spesifik ihtiyaçların uygulanmasını zorunlu
kılmaktadır.

BRC Global Standartlarının yayını yapılmadan
evvel paketleme ürünleri üreten kuruluşlar ve
tedarikçi firmalar merkezi tesislerinde hijyen
testlerinde bulunarak yürürlükte yer alan
yönetmeliklerin hükümlerini tedarik etmeye
çalışıyorlardı. Aynı olarak bir çok perakendeci
kuruluş ve gıda üreticisi firma de bu iş
merkezlerinin denetimi yaparak bu merkezlerdeki
süreçlerin kendi ihtiyaçlarını tedarik ettiğini
onayladı. Fakat bu çalışmaların tümü birbirinden
bağımsız durumda yapılmakta idi. Sene 2001’de
BRC ve IoP beraber bir teknik standart yayınında
bulunarak gerek gıda üreten kuruluşların gerekse

perakendeci firmaların hukuki zorunluluklarını
tedarik etmede destek verecek bir doküman
oluşturdular. Bu standart ile birlikte gıda ürünleri
adına ambalaj üreten kuruluşlara ilişkin ortak bir
değerlendirme aşaması aktarıldı ve tüketici tarafın
koruma altına alınması sağlandı. Ambalaj sektörü,
kullanılan ürün, izlenen yol ve teknolojiler
bakımından göze atıldığında oldukça farklı
faaliyetlere sahip olduğu görülmektedir. Sektörün
profesyonel temsilcisi olan BRC, bu standardın
gereksinimlerini sektörde pratik şekilde işleme
konabileceğini garantilemiştir. BRC dünyanın
genelinde, gelişme kaydetmiş ülkelerde gerek
üretim uygulamaların gerekse ticaret alanında kabul
edilen ideal bir uygulama paketi meydana getirmiş
ve günden güne daha da çok yayılma göstermiştir.

Brc Belgesi Nedir?

‘‘ Brc Belgesi, İngiliz perakendeci işletmeler birliğinin
kurduğu gıda güvenliği standartlarının işletilmesi ile temin
edilen belgeye denir. Brc Belgesi, işletmelerin küresel
anlamda gıda güvenliği belgesi (HACPP), hijyen, gıda
güvenliği ve kalite sistemleri bakımında yeterlilik düzeyinizi
belirmektedir. ’’

BRC belgesi, ilk defa İngiliz perakendeci
kuruluşları birliği (Brc) nezdinde, yıl 1998’de gıda
teknik standardı şeklinde yayını yapılmıştır. BRC,
ürüne yada ürünün kaynaklandığı ülke
gözetilmeden İngiliz perakendeci işletmelerde gıda

ürünlerinin akışını temin eden satıcı işletmen adına
hazırlanmıştır. BRC Belgesi, tüketici ürünlerinin
akışını temin eden işletmelerin belgeye sahip
olmalarında bir temel meydana getirerek
perakendeci işletmelerinde hukuki görevlerini
yapabilmeleri ve tüketici tarafından koruma altına
alınmasın destek sunar.

BRC Belgeleri
 BRC Food Belgesi: İngiliz Perakendeci

kuruluşlar birliğinin, gıda akışı sağlayan
kuruluşlar adına geliştirdiği standartlarda
temin edilen belgeye denir.


BRC IOP Belgesi: İngiliz Perakendeciler
Birliğinin (BRC), İngiliz Ambalajlar Birliği
yada Enstitüsü (IOP) ile beraber Gıda
Ambalajları ile alakalı meydana getirdiği
standartlara temin edilen belgeye de denir.

BRC Belgesi’nin İşletmelere Faydaları Nelerdir?

 Sanitasyon, kalite, ürün ve hijyen güvenliği
bakımında ayrıntılı şekilde kapsamına aldığı
konulara ilişkin başka belge hizmeti
alınmasına gereksinim duyurmaz.

 Gerek üretimde bulunan işletmeler gerekse
ürün akışı sağlayan işletmeler adına geçerliliği
bulunan ortak analiz ve ölçüm yapma şartları
gıda perakende sektöründe yer alan işletmeleri
ve ürün akışı sağlama zinciri çerçevesinde yer



alan diğer zincirlerin analizinde bulunmasına
yardımcı olur.

 Kalite yönetim sistemlerine (iso belgesi v.b)
tamamlayıcı bir yapı niteliği temin eder.

 Kapsamlı ve güvenli, kanuni ve kalite merkezi
bulunan bir gövdede gıda sistemi temin
etmenize destek verir.

 Yapılan incelemeler ve meydana çıkan
düzenleyici işlemlerin takibinin yapılması ile
BRC Belgesi temin eden firma devamlı şekilde

ilerleme kaydeden ve gelişen bir kalite, ürün
güvenliği ve hijyen sistemini kurar.

 HACCP hükümlerini temel alan detaycı ve net
koşulları belgelenmiş sistemler nezdinden de
destek bulur.

 Ülkeler arası akreditasyonu yapılmış
belgelendirme kuruluşlarından biri olarak
Sistem Kalite Belgelendirme ve
danışmanlığı kuruluşu olarak kuruluşumuz
tarafından incelenmek ve BRC Belgesi temin
etmek bulunduğunuz sektörün içinde ayrıcalık
elde edersiniz.

BRC Belgesini Hangi Kuruluşlar Almalıdır?
BRC Belgesini alabilecek kuruluşları sıralayacak
olursak:

 İşlenmemiş et ve balık ürünleri üretimi yapan
işletmeler

 Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze
üreticisi işletmeler

 Çevre şartlarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli
gıda ürünleri üreten işletmeler

 Yumurta, süt ve süt ürünleri gibi günlük
yiyeceklerin üretiminde bulunan işletmeler

 Pişirilerek dondurulmuş, pişirmeye yada
yemeğe hazır balık ve hazır et ürünleri imal
eden işletmeler

 Kurutulmuş ve hafif gıdalar, unlu mamuller,
içecekler, sıvı ve katı yağlar ve katkı maddeleri
gibi gıda ürünlerin üretimini gerçekleştiren
işletmeler

BRC Belgesini Hangi Kuruluşlar Verir?
Brc belgesi uluslar arası akreditasyonu onaylanmış
kuruluşlar nezdinde verilir. Uluslar arası
akreditasyonumuz onaylanmış Sistem Kalite

belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz tarafından BRC belgesi siz değerli
kuruluşlarımıza verilmektedir.

BRC Belgesi Nasıl Alınır?
Brc belgesi ile belgelendirme süresi şu şekildedir:

 İş Planlama
BRC Global Standardı belgesi almak, İşletmeler
adına oldukça sıkıntı yaratabilir. Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu
olarak, belge sahibi olmak isteyen işletmelere
belgelendirme denetimi yapmadan evvel

gerekenleri bilerek işletmeyi hazırlıklı duruma
getirmek adına planlamasını gerçekleştirmekteyiz.

 İşletmeyi Hazırlanma Süreci
BRC Standardı ve işletmenizin ihtiyaca uygunluk
durumunu değerlendirileceğiz. BRC iyi bir
uygulamaya destek verebilir, bir takım sektörler
adına standartların kullanımı hususunda rehberlik
kılavuzların da yayını yapılmıştır.



BRC Global Standartları tedarik edilmesi. BRC
Global Standartları uygulanmasına destek vermek
adına, BRC uygulamalı eğitim kurslarımızı geniş bir
şemsiye altında geliştirmiş bulunmaktayız. Bu
eğitimlerin belgelendirme kuruluşumuz uzmanları
tarafından verilecektir.

 Değerlendirme Aşaması
Denetimlerimiz gerçekleştirmeden var olan sistem
ve standardın koşullarına karşı uygulamaları
hazırlamanız gerekmektedir. BRC sistemini
kendiniz de yükleyebilir veya yükleyemiyorsanız
kuruluşumuzun uzmanlarından hizmet talebinde
bulunabilirsiniz. BRC de düzey 6 denetimleri adına
hazırlıkları analiz edeceğiz.

 Sistem Kalite Kuruluşumuza
BRC Müracaatı

Sistem Kalite kuruluşumuzu müracaatta
bulunurken işletmenizin işini ayrıntılı olarak şekilde
anlatmalısınız. Ardında denetim adına müracaat
formunu doldurarak işlem başlatılacaktır.

 Denetim
İşletmeniz ile birlikte kararlaştırdığımız uygun tarih
ve denetçilerimiz ile işletmenizde denetimde
bulunuruz.

 Düzeltici Uygulamalar
Denetim sırasında her hangi bir uygunsuzluk
belirlememiz akabinde bu durumun kapatılması
için 28 gün süre tanımaktayız.

 Belgelendirme Hükmü
Belgelendirme kuruluşu olarak, denetçi ve
belgelendirme hükmü adına verilen düzeltici
uygulama belgelerinin denetim raporunu analiz
ederiz.

 Rapor ve Belgelendirme
Denetim ekibimizin raporu hazırlar. Bu raporlara
göre BRC belgesi düzenleriz.

BRC Belgesi İçin Gerekli Evraklar

BRC Belgesi alabilmek için gerekli evraklar
ise şunlardır;
 Müracaat dilekçesi.
 Yetkili yöneticinin noter tarafından

onaylanmış sözleşmesi, diploması ve bağlı
olduğu meslek kuruluşuna kayıtlı
bulunduğuna yönelik belge (meslek kuruluşu
olanlardan).

 Marka tescil belgesi.
 Ürünler ile alakalı Bakanlık adına açılan hesaba

ücretin ödendiğine yönelik makbuzun aslı
yada tasdiklenmiş fotokopisi.

 Üretimde bulunacak ürünün % bileşimi.
 Türk Gıda Kodeksine uygun olan ham madde,

aroma, katkı ve yardımcı maddeler ile
TKB’dan üretim izni temin eden ambalaj
materyali uygulayarak Türk Gıda Kodeksine
uygun şekilde üretimde bulunacağına yönelik
taahhütname. (dış ülkeden alınmış ise kontrol
belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

 Üretim teknolojisi, üretim akış grafiği.
 Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde olan

etiket örneği.
 Etikette gıda maddesi ile alakalı olan besin

ögesi grafiği (özel beslenme için ürünlerde
mecburi, diğerlerinde ise talebe bağlıdır.)



BRC Belgesi Alması Gereken Ürün Grupları
Hangileridir?

BRC Belgesi alması gereken ürün grupları ise alt
kısımda maddeler halinde yer almaktadır

 Konserveler
 Süt ve süt ürünleri

 Kurutulmuş gıdalar
 Katı yağlar ve şekerlemeler
 İşlenmemiş et ve balık ürünleri
 Taze ve dondurulmuş meyve sebze
 Pişirilip soğutulmuş et ve balık ürünleri

BRC Standardı Nedir?

İngiliz perakendeci işletmeler birliğinin kurduğu
gıda güvenliği standartlarının işletilmesi ile temin
edilen BRC standardı, bir çok ülke nezdinde
benimsenmek ile birlikte gıda güvenliğinin ilerleme
kaydetmesine katkı sağlamak ve ülkeler arası
geçerliliğe sahip olan bir yapı oluşturmak için
İngiliz Perakendeci işletmeler Birliği nezdinde
hazırlanan bir standarttır.

BRC standartları 5 değişik başlık şeklinde
toplanmıştır.

 BRC: Gıda güvenliği standardı (Food
Safety Standard)

 BRC: Tüketim ürünleri
standardı(Consumer Products Standard)

 BRC: Dağıtım ve depolama standardı
(Storage and Distribution Standard)

 BRC: Ambalajlama ve ambalaj ürünleri
standardı (Packaging and Packaging Materials
Standard )

 BRC: Genetik modifikasyonsuz ürünler
adına teknik standart

BRC standardı, ISO 9001:2008 standardı ile
uyumlu olmasının yanı sıra, tüketici kesimi koruma
altına alırken üretici kuruluş ve perakendeci
firmaların hukuki sorumluluklarını tedarik
etmelerine yardımcı olarak iç ve dış ticaret
ortamında rekabet gücünü yükseltmektedir.

BRC Standardının Bölümleri Nelerdir?

İngiliz perakendeci işletmeler birliğinin kurduğu
gıda güvenliği standartlarının işletilmesi ile temin
edilen BRC Standardı 7 bölümden oluşmaktadır:

 Üst Yönetim Taahhüdü ve Devamlı
Olarak İyileştirme

Herhangi bir gıda güvenliği sisteminin verim
gösterebilmesi amacı ile bu kuruluş üst seviye
yönetimi tümü ile uygulama ve devamlı
ilerleme göstermesi taahhüt esastır.

 Gıda Güvenliği Planı (HACCP)



Gıda Güvenliği Sistemi adına temel ülkeler
arası Codex Alimentarius sistemin
ihtiyaçlarına uygun olarak etkisi olan bir
HACCP programıdır

 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
Bu ISO 9000 prensiplerine, gıda güvenliği,
bina ve kalite yönetimi gereklerini meydana
koymaktadır. Bu ürün nitelikleri, ürün akışı
sağlayan kuruluşun onayı, izlenebilirlik ve
olaylar ve ürün çağırma yönetimi adına
ihtiyaçları kapsar.

 İşletme Standartları
Bu bina ve malzeme bakım ve düzen, temizlik,
haşerelerin kontrol edilmesi ve atık yönetimi
de dahil işleme sahası adına beklentilerin
tanımında bulunur. Bu yabancı ürün

kontrolleri idare etmek belirli bir bölüm
barındırır.

 Ürün Kontrol
Ürün tasarlama ve geliştirme sürecinde,
Laboratuvarlar, alerjen yönetimi ve ürün
tetkikleri beklentilerini de gereklilikleri kapsar.

 Proses Kontrol
İşletme ve güvenli aşamaları kontrolleri,
hacim veya ağırlıkların kontrol edilmesi ve
malzeme kalibrasyon bakımlarını
kapsamaktadır.

 Personel
Koruyan giysi ve çalışan hijyeni ile alakalı
personel ve beklentileri eğitimi adına
ihtiyaçların tanımını yapar.

BRC Standardının Hedefi Nedir?

İngiliz perakendeci işletmeler birliğinin kurduğu
gıda güvenliği standartlarının işletilmesi ile temin
edilen BRC standardının hedefi, İngiltere’de yer
alan herhangi bir perakendeci kuruluşa, onun ürün
akışını sağlayan tedarikçi firmasına yada diğer
standartları icra edenlere ambalaj ürünler tedarik
eden kuruluşlar adına gerekli kalite, güvenlik ve
uygulama şartları belirlemektir. Standardın formatı
ve kapsamı kuruluşun varlıklarının tümünün test
edebilecek biçimde tasarımı yapılmıştır ve bu test
akreditasyonu yapılmış olan belgelendirme
kuruluşlarından biri olarak Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz nezdinde gerçekleşmelidir. Bu
standardın hedefleri arasında bulunanlar ise;

 Müşterilerin birbiriyle çelişen isteklerini
indirgemek yada bertaraf etmek

 Aynı kuruluşa aynı hedef ile birden çok
denetimin gerçekleşmesi engellemek

 Yerel değerlendirme yapılmasına destek
vermek,

 Etik ticaret şartları kapsamında şeffaflığı ve
açıklığı garantilemek,

 Standartta gelişme kaydedilmesinde ve
revizyonunda teknik danışman komitelerinin
yanında direk sektör yatırımcılarının da yer
almasını temin etmek,

 Sektörlerim tümü adına için geçerliliği
bulunan en iyi uygulamaları (best practice)
yaygın duruma getirmek,

 BRC Standardını ve destek süreçlerini devamlı
olarak gözden geçirmek ve ilerleme
kaydetmek.
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