
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) ve Terimleri

Gıda Güvenliği

Gıdanın, hedeflenen faaliyetine uygun şekilde oluşturulduğunda ya da tüketildiğinde
tüketici kesimine zarar teşkil etmeyecek durumdur.

Gıda Güvenliği El Kitabı

Kuruluşumuzun gıda güvenliği yönetim sistemini tayin eden belgedir.

Gıda Güvenliği Planı

Sunulacak hizmet adına girdi analizinden başlayıp hizmetin son incelemesi ve
müşteriye ulaştırılana kadar geçirdiği tüm süreçleri kontrol usulleri, alakalı uyarıları ve
tutulması gereken formları belirten hizmete ait esas plandır.

Kabul

Arzu edilen gıda güvenliği koşullarına bağlı kalan hizmettir.

Kalibrasyon

Tespit edilen koşullarda ölçüm aletlerinin belirttiği değerler ile alakalı referansın
belirttiği değerler arasında bulunan ilişkinin oluşturduğu işlemler serisidir. Kalibrasyon
uygulamalarında hedef gerçekleşen ölçmelerde alakalı standartlarda yaşanan
sapmaların tespit edilmesi ve tedarik edilmesidir.

Kritik Kontrol Noktası

Gıda halkasında, bir gıda riskini engellemek, tedarik etmek ya da kabul edilebilir bir
seviyeye düşürmek adına kontrolün yapılabildiği ve gereken alan, yöntem, süreç
basamağı ya da bağlantıdır.

Operasyonel Ön Gereksinim Programı (OGP)

Muhtemel gıda güvenlik risklerini ya da üründe veya süreç ortamında gıda güvenliği
risklerinin bileşenlerini veya çoğalmasını kontrol etmek adına zorunlu olduğu risk
değerlendirmeleri ile tanımı yapılan ön ihtiyaç programıdır.

Ön Gereksinim Programı

Gıda halkası kapsamında uygun üretimde bulunmak adına hijyenik alan oluşturarak,
son ürünün güvenli hazırlanmasını temin etmek ve insan tüketimi adına güvenilir
gıdalar arz etmek adına esas şartlar ve uygulamalardır.



Proses Kontrol

Son ürün gıda güvenliğinin arzu edilen düzeye varabilmesi ve devamlılığı adına
gereken işlemlerin standart durumuna getirilmesini sağlayan koordinasyonlu
uygulamalardır.

Red

Arzu edilen Gıda güvenliği koşullarına bağlı kalmayan hizmettir.

Risk Değerlendirmesi

Hangi risk ve koşulların gıda güvenliği ile alakalı olduğuna ve bundan dolayı HACCP
koordinasyonunun ele alınması gerektiğini belirlemek adına, bu risk ve koşullara ve
bunların bulunmasına neden olan konulara yönelik bilgilerin bir araya getirilmesi ve
analiz edilmesi aşamasıdır.

Ürün İzlenebilirliği

Satın alınan ürün ve arz edilen hizmet ile alakalı yapılan uygulamaların kaynak ve
tarihçesine kayıt mekanizması ile varabilme kabiliyetidir.
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