
Ürün ve Hammadde Testleri 
 
Standardın 5.6 bölümü sahanın üründe yapılacak kontrol ve analizleri belirlemesini ve yaptırmasını 
gerektirir. Bu testler ikiye ayrılır – ürün güvenliği ve yasallığı açısından kritik olan testler , ve 
işletmeye değer katan, rutin yapılan diğer tesler  
 
Bununla birlikte Covid-19 dönemi boyunca normal planların ve testlerin gözden geçirilmesi için bazı 
nedenler bulunmaktadır.Bu nedenler şunları içerebilir:  
 

• Akredite laboratuvarlar normalden daha yoğun olabilir; personel yetersizliği nedeniyle daha 
az hizmet veriyor olabilirler veya krizle ilgisi olmayan bir nedenle çalışmayı reddediyor 
olabilirler 

• Üretim sahasında çalışan personel sayısı azaltılmış veya farklı alanlara yayılmış olabilir.  

• Daha az çeşit üretildiği için üretim planları değişmiş olabilir 

• Yeni tedarikçiler veya yeni tedarik zincirleri nedeniyle yeni riskler oluşabilir veya riskler 
değişebilir 

 
Açıkçası , bu değişiklikleri etkin şekilde yönetebilmek planlı bir yaklaşımı gerektiriyor. BRCGS’nin 
tavsiyeleri aşağıdaki gibidir:   
 

• Analiz planlarının gözden geçirilmesi- planlanmış testlerin gözden geçirilmesi için kilit bir 
zamandayız- ürün güvenliği ve yasallığı için kritik testlerin belirlenmesi – uygun plana 
uyulması lazım, uyulmaması ancak eğer ürün üretilmiyor veya hammaddeler artık 
kullanılmıyorsa mümkün olabilir 

• Belli bir ürünün üretimi geçici olarak askıya alınırsa (veya belirli bir hammaddenin kullanımı 
durdurulursa), üretim/kullanım önerilerine kadar bu ürünler üzerinde testlere devam etme 
zorunluluğu yoktur. 

• Sözleşmeli laboratuvarlar ile konuşun - aynı zamanda önemli bir hazırlık faaliyeti- normal 
hizmetlerinde oluşacak kısıtlamaları anlayın ve gerekirse, bunun sahanın ürünleri ve süreçleri 
üzerine etkilerini gözden geçirin. Sözleşmeli laboratuvarlarınızdan düzenli olarak 
güncellemeler alıyor musunuz? Pek çok laboratuvar , ek önerilere ve yararlı bilgilere ek 
olarak müşterilere hizmet güncellemeleri sunmaktadır. Tercih edilen hizmet sağlayıcı kritik 
bir test için hizmet sağlayamazsa, uygun başka servis sağlayıcılar bulunuyor mu? 

• Testlerin güvenlik veya bütünlük açısından kritik olmadığı durumlarda, kriz sırasında 
tamamlanmasının işin yürümesi açısıdan bir gereklilik olup olmadığını veya yeniden 
planlamanın uygun bir seçenek olup olmadığını gözden geçirin. 

• Hammadde risk değerlendirmesi (madde 3.5.1.1), tedarikçi onayı (bölüm 3.5.1 ve 
özellikle  3.5.1.2 ve 3.5.1.7 maddeleri), HACCP süreçleri (bölüm 2) ve zafiyet değerlendirmesi 
(bölüm 5.4), hammadde veya tedarik zincirlerinde yapılacak değişikliklerle ortaya çıkmış 
olan/çıkabilecek yeni riskleri belirlemek için kullanılmalıdır. Bu belirlenen yeni risklerin 
kontrol yöntemlerinden biri testler ise , bu testler ayarlanmış/ planlanmış mıdır? 

• Gözden geçirme sürecini güncel tutun - durumların gelişmeye devam etmesi muhtemeldir, 
örneğin hammaddelerde değişiklikler olabilir ve devam eden bir değerlendirme süreci 
gerekebilir 

• Testlerin sonuçlarını gözden geçirmeyi unutmayın! Meşgul olduğumuzda, bir şeyleri çok 
kolay unuturuz. Bununla birlikte, bir testin sonucunun  önemli olup olmadığı 
anlaşılamadığında ve gerektiği halde aksiyon alınmadığında o testi yapmış olmanın pek 
anlamı yoktur . 5.6.2.5 maddesinin asıl amacı da budur. 

 
 


