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Amaç:
Ürünlerin belirlenen şartlara göre girişini temin etmek ve kontrolden geçen ürünlerin
kullanılmasını sağlamak için gerekli sistemi tanıtmak. İşleme içerisinde kullanılacak olan
tüm ürünlerin giriş kontrolleri ve kabulü bu prosedür çerçevesinde yapılır.

1- Sorumlular:
- Kalite Güvence Sorumlusu
- İşletme Müdürü
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2- Kargo, Araç ya da Firma araçları ile Gelen ürünler ÜRÜN KABUL bölümüne alınır.

ia

ue

tiq

ou

B

3- Kalite güvence sorumlusu ve/veya işletme müdürü tarafından aşağıdaki kontroller yapılır;
- Ürünün iç veya dış ambalajlarının zarar görüp görmediği,
- Üründe gözle görülür bir bozukluk olup olmadığı,
- Soğuk zincir koşullarında taşıma gerektiren ürünlerin (et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, yumurta, günlük taze gıda vb.) sevkiyatlarının gerekli donanıma sahip araçlarla
yapıldığı ve taşıma sırasında ısı kayıtları 40 C- 60 C aralığında olup olmadığı kontrol edilir.
- Gelen ürünlerle ürünlere ait, üretim yeri, fatura ve sevk irsaliyesinde bulunan ürünün
ticari ismi, son kullanma tarihi, ambalaj hacmi ve miktarının uyumu.
4- Yapılan kontroller Ürün Kontrol ve Kabul Formu na kaydedilir.
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5- Yalnızca satın alması yapılmış ve işletme prosedürlerine uygun olan, resmi belgeli ve
faturalı ürünler işletmeye alınır.
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6- Tüm kontrolleri uygun bulunan ürünler ürünün muhteviyatı ve cincine göre ilgili
depolama, stok ve kullanım alanlarına alınarak depolama şartlarına uygun biçimde
istiflenir.
7- Kalite güvence sorumlusu kötü hava şartlarında (sıcak, soğuk, yağmur vb) boşaltma
esnasında ürünlerin zarar görmeyeceği şekilde önlemlerini alır.
8- Kabul edilen ve işletme içerisine girişi yapılan ürünler için tarafından ilgili resmi evraklar
(irsaliye, fatura, ürün belgeleri, ruhsatlar, sertifikalar vb.) muhasebe birimine gönderilir.
9- Kalite güvence sorumlusu işlemler bittikten sonra Ürün Kontrol ve Kabul Formunda
teslim alan bölümünü imzalar ve formun dağıtımını yapar. Form, İşletme Müdürü
tarafından saklanır.
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10- Ürünlerin ilk kontroller sırasında uygun bulunmaması durumunda, bu durum kalite
güvence sorumlusu tarafından Ürün Kabul ve Kontrol Formunda değerlendirme hanesine
işlenir ve İşletme Müdürüne bildirilir. Mümkünse ivedi iade prosedürleri başlatılır.
11- Kontrolleri sırasında uygun olmayan veya iadesine karar verilmiş olan ürünler RET
MALLAR alanına alınır ve bu ürünler KULLANILMAZ, İADE EDİLECEKTİR!
şeklinde belirgin olarak etiketlenir.
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12- Kabul sırasında öncelik özel nakil sıcaklığı aralığı gerektiren ürünlere verilir, bu ürünler
derhal uygun sıcaklık aralığı bulunan ilgili soğuk alana, buzdolabı, derin dondurucuya
alınır.
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Nakli özel sıcaklık aralığı gerektiren ürünler, gıda maddeleri;
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13- Bu ürünlerin nakli özel sıcaklık aralığı gerektirdiğinden soğutuculu araçlar veya soğuk
zincire uygun nakil ambalajları içerisinde gelmesi gerekir. Nakil kutuları üzerinde yaz ve
kış mevsim şartlarında 48 saat süreyle +4 ile +8 °C arasında muhafaza edebilmelidir.
Kutu içerisinde ürünlerin buz aküleriyle ve birbirleriyle doğrudan teması engellenmiş
olmalıdır.
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14- Kabul sırasında, ürünlerin nakil sıcaklık değerleri, izleme sisteminden (indikatör, Data
Logger vb.) alınan kayıtlarla kontrol edilir. Ürünlerin önceki deposundaki sıcaklık
kayıtları ve önceki nakil kayıtları da kontrol edilip, uygun olduğu görülerek kabul edilir.
Kayıtlar teslim eden tarafından onaylanmalıdır. Ürünlerin muhafaza ve nakil yerleri
şartları kesinlikle bilinmelidir.
15- Bu tip özel taşıma şartı gerektiren ürünlerin kabulünü takiben göndericinin varsa teslimat
formu onaylanır ve formun asıl nüshası göndericiye teslim edilir. Teslimat formunda
gönderildiği yerden çıkış tarih saati ile kabul edildiği tarih ve saat bilgisi bulunmalıdır.
Teslimat formuna nakil aracı ve ambalajı bilgileri, nakil sıcaklığının izleme ve kayıt
bilgileri, nakil sıcaklığının yazılabileceği bölümlerde eklenir. Teslimat formunun
gönderim süresi 30 günü geçemez.
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Risk sınıfında yer alan kimyasal ajanlar, hijyen ve dezenfeksiyon malzemeleri:
16- Temizlik ve genel hijyen amaçlı satın alınan ürünler özel olarak izlenmesi, alımı ve
depolanması gereken ürünler olduğu için kabul sırasında derhal kontrol edilerek
tanımlanır.
17- Bu grup ürünler ilgili depolama alanlarına alınarak sadece yetkili personelin gözetiminde
olacak şekilde muhafaza edilir. Depolama alanının kapısı kilitli tutulur.
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18- Bu tip ürünlerin kullanımına yönelik personel eğitimleri yıllık eğitim planı prosedürüne
göre belirlenir.
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İŞLETME MÜDÜRÜ
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