
Gıdanın Güvenli, Sürdürülebilir 
ve Sosyal Sorumluluk 
Temelinde Kalmasını Sağlamak

mükemmelliği alışkanlığa dönüştür...



Gıda 
sektöründe 
Dayanıklılık

Dünya nüfusundaki artışla birlikte gıda tedarikinin 

kalitesi ve sürdürülebilirliğinin korunması 

gerekmektedir. Dünyanın çevresel anlamda 

sürdürülebilir ve etik olarak sorumluluk gözetilerek 

üretilmiş gıdaya ihtiyacı vardır.

Gıda imalatçıları, üreticileri, perakendecileri ve bileşen 

tedarikçileri, ürünlerinin güvenilir ve yüksek kalitede 

olmasını sağlamaktan sorumludur. Hızlı 

küreselleşmenin, değişen tüketici gerekliliklerinin ve 

sürdürülebilirlik, gıda sahtekarlığı, yönetmelikler ve 

global tedarik zincirleriyle ilgili zorlukların yaşandığı 

günümüzde, bu sorumluluğu yerine getirmeye ve 

kılavuzlar ve yönetmeliklere uyum sağlamaya çalışan 

şirketler karmaşık zorluklarla karşı karşıya kalır.

Ürünlerinizi, süreçlerinizi ve çalışanlarınızı 

değerlendirerek ve geliştirerek yapılandıracağınız 

dayanıklı bir organizasyon, gıda tedarik 

zincirindeki herhangi bir kuruluşun kendisini 

tehditlerden korurken, aynı zamanda güvenlik ve 

sürdürülebilirlik hedeflerini yerine getirmesine 

yardımcı olabilir. Zamana yenik düşmeyen bir 

organizasyon yaratırken, faaliyetlerinizin etkinliği 

ve sürdürülebilirliği; ihtiyacınız olan kaynakları 

sağlayan tedarik zinciri ve her ikisinin de 

devamlılığını destekleyen bütün bilgilerin nasıl 

korunduğu ve yönetildiği göz önünde 

bulundurulmalıdır.

BSI'nın Organizasyonel Dayanıklılık modeli üç temel öğe 
ve üç alandan oluşur...
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Ürün Süreç İnsanlar
Dayanıklı olmak, bir 

organizasyonun hem bugün hem 

de gelecekte yeteneklerinin ve 

ürünlerinin/hizmetlerinin pazar 

ihtiyaçlarını karşıladığını ve 

yönetmeliklere uygun olduğunu 

ifade eder. Gerçekten dayanıklı bir 

kuruluş, rekabette bir adım önde 

olmak ve sunduklarını 

farklılaştırmak için yeni gıda 

ürünleri ve pazarları yaratarak 

yenilikler yapar.

Dayanıklı organizasyonlar, yenilik 

ve yaratıcılığa hareket alanı 

bırakırken süreçlerinin gücü ve 

güvenilirliği vasıtasıyla tutarlılık 

sağlar. Gıda güvenliği ve kalitesi, 

çevre, sağlık ve güvenlik, bilgi 

güvenliği ve iş sürekliliği gibi 

alanların yönetiminde ticari 

faaliyetler açısından kritik öneme 

sahip süreçler, hem organizasyon 

dahilinde hem de tedarik zinciri 

boyunca güçlü ve uyumlu 

olmalıdır.

Müşteri beklentileri ve çalışan katılımı 

dayanıklı organizasyonlarda birbiriyle 

uyumludur. İster çiftçi olsun ister 

perakende gıda sektöründe çalışan 

kasiyer, çalışanlar kendilerine değer 

verildiğini hissettiğinde, katılım ve 

katkı düzeyleri artar. Kurallar kadar 

önerilerin de hoş karşılandığı, geri 

bildirimlerin toplanmakla kalmayıp 

aksiyona dönüştürüldüğü bir kültür 

oluşturmak; moral, refah ve müşteriyi 

elde tutma seviyelerinin yüksek 

olduğu bir çalışma ortamını 

besleyeceğinden dayanıklılık 

bakımından büyük önem taşır.

Plantasyon mahsullerinin 

imalatı, bahçe tarımı, tarım ve 

hayvan yetiştiriciliği

Ham ürünlerin işlenmesi, 

ambalajlama ve etiketleme

Hazır yemek zincirleri, oteller, 

restoranlar ve yemek şirketleri 

dahil olmak üzere ev dışında 

hazırlanan yemekler

Süpermarketler ve perakende 

gıda satış noktaları

Ham maddelerin ve gıda 

ürünlerinin depolanması, nakliyesi, 

soğuk depolanması ve lojistiği

Komisyoncular, 

taşeronlar, kooperatifler 

ve grup tedariği

Organizasyonel Dayanıklılık - 3 Temel Öğe
Gıda tedarik zincirinde yer alan ve ürünlerini, süreçlerini ve çalışanlarını geliştirmek amacıyla birlikte çalıştığımız gıda 

şirketlerinin daha dayanıklı olmasına yardım ediyoruz.
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Gıda HizmetleriGıda ÜretimiBirincil imalat

Gıda Perakendeciliği Lojistik ve Depolama Toptancılık/İhracat



BSI Çözümleri
Entegre hizmetler yelpazemiz sizin ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilir ve önemli gıda güvenliği, kalitesi ve 

sürdürülebilirliği konularını ele almanıza ve organizasyonunuz içinde dayanıklılık sağlamanıza yardımcı olabilir:

• Standartlar ve abonelik hizmetleri, 1.800'den fazla gıda endüstrisi ve 1.000'den fazla tarım standardına

erişim dahil olmak üzere, standartlar ve yayınlarla imrenilecek bir bilgi kaynağına erişim sağlar.

• Eğitim size standartlar sunar, bunları nasıl uygulayacağınızı ve ilgili denetimleri nasıl yapacağınızı açıklar.

• Bağımsız belgelendirme ve doğrulama, paydaşlarınıza uygun olduğunuzu kanıtlar.

• Tedarik zinciri aracı BSI VerifEye dahil, 2. taraf doğrulama denetimleri tedarikçilerinizin performansının

korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur.

• Gücünü Entropy™'den alan İş Geliştirme Yazılımı performansı artırmak için sistemlerinizi ve süreçlerinizi

etkin bir biçimde yönetmenizi sağlar.

Dayanıklı organizasyonlar, zor zamanlarda bile gelişip 

büyüyebilir. Dayanıklılığın oluşturulması 

operasyonlarınızın, tedarik zincirinin ve değerli bilgilerin 

nasıl yönetilip korunduğunun dikkatle incelenmesini 

gerekli kılar. Organizasyonel Dayanıklılık yolculuğu her 

organizasyon için eşsizdir; ancak en önemli ortak faydaları 

ölçülebilirdir ve aşağıdakileri sağlar:

Bu alanda on yıllar boyunca kazandığımız deneyim ve yenilikçi gelişimden faydalanan uzman ekiplerimiz, sizinle 

endişelerinize yönelik önemli standartları belirlemek ve paylaşmak için çalışabilir. En iyi uygulama, doğru disiplinlerin 

organizasyonunuz içine yerleştirilmesiyle desteklenir; bu ise ancak yönetim sistemleri eğitimi, belgelendirme ve 

doğrulama ile başarılabilir.

Bu broşürde tanımlanan BSI hizmetleri, günümüzde ve öngörülebilir gelecekte gıda imalatçıları, üreticileri, tedarikçileri 

ve perakendecilerinin karşılaştığı temel sorunları ele alır.

Organizasyonel Dayanıklılığın faydaları

Operasyonel Dayanıklılık
Kuruluşunuzu idare etme ve çalışanlarınıza değer 
verme yöntemlerinizi geliştirirken, aynı zamanda 
müşterilerinizin değişen ihtiyaçlarına da cevap 
vermek amacıyla ürünleriniz/hizmetleriniz ve 
süreçleriniz genelinde iyileştirmeler yapar.

Bilgi Güvenliği Dayanıklılığı

İç ve dış tehlikelere karşı patentli 
formülasyonlardan ve çözümlerden müşteri 
ve çalışan verilerine kadar bilgilerinizi ve alt 
yapınızı korur.

Tedarik Zinciri Dayanıklılığı

Ürünlerinizi pazara sunmanızda yardımı 
olacağına inandığınız tedarikçileri 
kullandığınızı temin ederek müşterilerinizin 
sağlık ve güvenliğini, itibarınızı ve kar-zarar 
dengenizi korur.

• Büyümeye ivme kazandırır, güveni sağlamlaştırır
ve itibar riskine karşı korur

• Temel paydaşlara gıda güvenliği ve risklerinin en
aza indirildiğine dair güvence sağlar

• Tedarik zincirini üçüncü taraf doğrulaması ile
korur

• Marka ve kurumsal itibarı korur
• Maliyetleri azaltırken etkinliği artırır
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Operasyonel Dayanıklılık
Gıda Güvenliği ve Kalitesi

Devam eden nüfus artışı, tedarik zincirlerinin küreselleşmesi, ekonomik baskılar ve gittikçe karmaşıklaşan tüketici yeme 

alışkanlıkları küresel gıda sektörü üzerinde çetrefilli ve çoğunlukla birbiriyle çatışan baskılar yaratmaktadır. Dünyaca 

kabul görmüş standartlar için belgelendirme bir organizasyonun dayanıklılığını ve güvenilirliğini artırır.

BSI HACCP ve GMP Kriterleri Gıda Güvenliği Sistemi 
Belgelendirmesi - FSSC 22000

BRC Global Standartları

Global G.A.P Glütensiz Gıda Belgelendirme Programı 
(GFCP)

SQF - Güvenli ve Kaliteli Gıda

Gıda Güvenlik Yönetimi 
- ISO 22000

BSI Catering

Gıda imalatçıları, üreticileri ve yemek 

hizmeti veren kuruluşlar için 

kapsamlı HACCP & GMP kriterleri 

içerir ve iyi üretim uygulamalarının 

yanı sıra biyolojik, kimyasal ve fiziksel 

tehlikeleri içeren bir gıda güvenliği 

kontrolleri sistemini tanımlar.

Bu uluslararası kabul görmüş plan, 

gıda zinciri ve gıda ambalaj 

malzemeleri üretimi endüstrilerindeki 

kuruluşların gıda güvenliği 

sistemlerinin belgelendirilmesi için 

geliştirilmiştir.

Bu standartlar kalite, güvenlik ve 

operasyonel kriterlerin 

standardizasyonunu güvence altına 

alır ve imalatçıların yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini 

ve nihai müşterin korunmasını temin 

eder.

Bu İyi Tarım Uygulamaları (GAP) 

standartları, sürdürülebilir ve güvenli 

tarımı teşvik eden ticari olarak 

uygulanabilir çiftlik güvence 

planlarının benimsenmesini ve 

kimyasal tarım maddesi girdilerinin 

en aza indirilmesini destekler.

Bu belgelendirme, üreticilerin ve 

marka sahiplerinin etik üretim 

uygulamaları vasıtasıyla güvenli, 

güvenilir, glütensiz ürünler 

ürettiklerini doğrudan 

kanıtlamalarına imkan tanır.

SQF, bir ürünün, sürecin veya 

hizmetin uluslararası ve yerel gıda 

güvenlik yönetmelikleriyle uyumlu 

olduğuna dair bağımsız bir 

belgelendirme sağlar ve tedarikçinin 

gıdanın mümkün olan en yüksek 

standartlara göre imal edildiği, 

hazırlandığı ve ele alındığına ilişkin 

güvence verebilmesini mümkün kılar.

Bu uluslararası standart kalite 

yönetimi ile gıda güvenliği 

sistemlerini birleştiren; ekipman, 

ambalaj malzemesi, temizlik 

malzemesi, katkı maddesi ve bileşen 

üreticileri gibi birbiriyle bağlantılı 

organizasyonlar dahil olmak üzere 

bütün gıda kuruluşları için uygundur.

Yemek hizmetleri organizasyonları için özel olarak 

tasarlanan BSI Yemek Hizmetleri Planı, gıda hizmetleri 

endüstrisinin gıda güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla hazırlanır. Yerel gıda güvenliği 

yönetmeliklerine uyarlanabilir; ayrıca, yemek 

hizmetlerine odaklanması gıda üreticileri ve işleyicileri 

için geçerli ve daha geniş kapsamlı standartların 

getirdiği çoğu zaman zor ve uygulanamaz gereklilikleri 

ortadan kaldırır.
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Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir uygulama, gelecek için kaynaklardan ödün vermeden büyümenin anahtarıdır. Dünya nüfusunun 
artmasıyla birlikte çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da artmaktadır. Doğal kaynak tüketimini ölçmek ve 
raporlamak amacıyla organizasyonunuzda şeffaflığı yakalamak, önemli çevresel konularda oynadığınız rolü 
denetlemenize yardımcı olacaktır.

Yönetim sistemleri, bir organizasyonun performansını tamamen ölçebilmesini ve çalışanları, temel paydaşları ve 
müşterileri nezdinde liderlik ve güvenilirlik sergilemesini sağlayabilir.

Çevre Yönetim Sistemi – ISO 14001 Enerji Yönetimi – ISO 50001 Su Ayak İzi - ISO 14046

Ürün Karbon Ayak İzi / Karbon 
Nötralitesi - PAS 2050/PAS 2060

Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak 
Masası - (RSPO)

Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi 
(MFCA) – ISO 14051

İlk olarak BSI tarafından 1992'de 

geliştirilen ilk ve en bilinen 

uluslararası çevre yönetim 

standardıdır. Bu uluslararası 

standart, organizasyonların çevresel 

etkiyi, iş riskini ve atıklarını 

azaltmasına yardımcı olur.

Enerji yönetimine dair en yeni iyi 

uygulama çerçevesi, 

organizasyonların enerji 

tüketimlerini daha iyi idare 

edebilmesini ve emisyonlarını 

azaltmasını sağlar.

Bir organizasyonun çevrenin 

korunması konusundaki liderliğini 

gösteren uygulama, su tüketiminin 

yönetilmesi ve azaltılmasına 

yardımcı olur.

RSPO palm yağı imalatı ve tedarik 

zincirinin yönetimine ilişkin bir dizi 

standartlar bütünüdür. BSI, dünya 

çapında hem RSPO İlkeleri ve 

Kriterleri hem de RSPO Tedarik 

Zinciri belgelendirmesi sağlamak 

üzere akredite edilmiştir.

İmalat boyunca bütün malzemelerin 

takibine ve bitmiş ürünlerin veya atık 

malzemelerin çıktılarını ölçmede 

yardımcı bir yönetim süreci aracı 

standardıdır. Malzeme kullanımını 

optimize eden bütüncül bir yaklaşım 

geliştirmeyi kolaylaştıran bir çerçeve 

sunar.

Organizasyonların bir ürün ya da 

hizmetin karbon ayak izini veya 

nötralitesini ölçmek, takip etmek, 

raporlamak ve doğrulamak amaçlı 

çabalarını destekler.

Sosyal Sorumluluk
Toplum üzerinde olumlu bir etkisi olan, insan ve etik değerleri koruyan faaliyetlerde bulunarak sorumluluk sergilenmesi, 
uyulması beklenen iş kurallarından biri haline gelmiştir. Organizasyonlar, faaliyetlerinden hiç olmadığı kadar sorumlu 
tutulmaktadır ve itibar risklerini yönetmeleri gerekmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), organizasyonun tedarik zinciri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmek ve 
toplumda olumlu bir etki sağlamak odaklıdır. Üçüncü taraf belgelendirmesi, bir organizasyonun etik olarak faaliyet 
gösterdiğine dair güven verir.

Sürdürülebilirlik Raporu Güvencesi - SRA Sosyal Hesap Verebilirlik – SA 8000 Kuruluş Sosyal Uyumluluk 
İnisiyatifi - BSCI

BSI’nın SRA süreçleri dünya çapında 

kabul gören Global Raporlama 

İnisiyatifi kılavuzları (GRI) ve Hesap 

Verebilirlik AA1000 Güvence 

Standardı uyarınca gerçekleştirilir.

SA 8000 insan haklarının yönetimi 

konusunda en geniş çapta kabul gören 

global standarttır ve kuruluşların iş 

yerinde sosyal olarak kabul edilebilir 

uygulamalar geliştirmeleri, sürdürmeleri 

ve uygulamaları için çerçeve sunar.

BSCI, dünya genelindeki global 

tedarik zincirinde çalışma 

koşullarının iyileştirilmesine 

kendilerini adamış şirketler için 

baştan gelen işe dayalı bir 

inisiyatiftir.
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Kalite Yönetimi – ISO 9001 Rüşvetle Mücadele – ISO 37001 İş Sürekliliği Yönetimi – ISO 22301

Tutarlı performans ve hizmet 

kalitesi elde etme yollarını ana 

hatlarıyla çizen, dünyanın en çok 

tanınan kalite yönetim 

standardıdır.

Organizasyonunuzu korumak ve 

düzenleyici gerekliliklerini yerine 

getirmede size yardımcı olmak için 

rüşvet risklerinin yönetilmesini ve yeterli 

prosedürlerin uygulamaya konmasını 

sağlayan, en iyi uygulama temelli bir 

çerçevedir.

Organizasyonların faaliyetleri 

üzerindeki potansiyel tehditleri 

tespit edebilmelerini ve beklenmedik 

engellerle mücadele etmek için 

gereken kapasiteye sahip 

olduklarından emin olmalarını 

sağlayan uluslararası bir standarttır.

İşbirlikçi İş İlişkileri – ISO 44001* Varlık Yönetimi – ISO 55001 İngiliz Standartları Online - BSOL

Şirketlerin diğer organizasyonlarla 

etkileşimlerini herkesin maksimum 

fayda sağlaması amacıyla geliştirip 

yönetmelerine destek olan işbirlikçi 

iş ilişkileri çerçevesidir.

*Beklenen yayınlanma tarihi: Mart 2017

Kullanım ve bir varlıktan elde edilen 

getiri dahil olmak üzere varlıkların 

etkili ve verimli yönetimine 

odaklanırken genel mülkiyet ve 

yönetim maliyetini potansiyel olarak 

düşüren yeni bir uluslararası 

standarttır.

Uluslararası anlamda tanınan 

90.000'in üzerinde standarttan 

oluşan kapsamlı bir kütüphaneye 

erişim sunan BSOL, standartların 

kullanımını daha kolay ve daha 

maliyet etkin hale getiren bir 

çevrimiçi standartlar veri tabanıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği – ISO 45001

Çalışan güvenliğinin sağlanması kritik öneme 

sahiptir ve ISO 45001, risklerin tespit edilip 

azaltılmasına yardımcı olmanın yanı sıra iş 

gücünüzü, itibarınızı ve markanızı savunan ve 

koruyan bir iş sağlığı ve güvenliği çerçevesi 

sunar.

Operasyonel Bütünlük ve Mükemmellik

Bir organizasyonun müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi, büyük oranda süreçlerinin kalitesiyle 
bağlantılıdır. Bir organizasyon olarak gıda ürünlerini ister kıtalar arasında, ister müşterilerin alışveriş arabalarına teslim 
edin, olayların ve fikirlerin saniyeler içinde paylaşılıp bir o kadar çabuk kitlelere yayıldığı bugünün internet dünyasında 
müşterilerin hep sadık kalmasını sağlamak, birçok karmaşık parçası olan bir yapboza benzer. İtibarınızın sarsılmasından 
kaçınmak için sadece ürün ve hizmetlerinizi nasıl teslim ettiğiniz önemli değildir, aynı zamanda bu üretimi destekleyen 
unsurların da dikkate alınması gerekir.



Keeping Food Safe, Sustainable and Socially Responsible

Tedarik Zincirinin Dayanıklılığı
Bugün yurtiçinden bölgesel tedarik zincirlerine, sonrasında da daha uzak mesafelere uzana daha karmaşık küresel 
tedarik zincirlerine doğru bir ilerlemenin olduğundan bahsedebiliriz. Sonuç itibarı ile kalitenin tanımı da çevresel, 
toplumsal, etik ve güvenlik konularını da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Şeffaflık ve küreselleşmenin hız kazanmasıyla 
birlikte itibarı etkileyen riskler de giderek daha önemli olmaktadır.

BSI Profesyonel Hizmetler tarafından sunulan tedarik zinciri çözümlerimiz, kuruluşunuzu, markanızı ve müşterilerinizi 
korumaya yardımcı olur.

Tedarik Zinciri Çözümleri – Tedarikçi 
Doğrulaması ve Risk Yönetimi

BSI Tedarikçi Doğrulama 
Denetimleri

SCREEN (Tedarik Zinciri Risk 
Değerlendirme Ağı) Haber Kaynağı

BSI'ın haber kaynağı tabanlı yaklaşımı 

organizasyonların tedarik zinciri 

risklerini yönetmelerine ve marka 

itibarını korumalarına yardımcı olur. 

Müşterilerin tedarik zincirindeki riskleri 

tespit edip yönetebilmelerine ve 

azaltabilmelerine yardımcı olmak için 

standartlardan, risk değerlendirme 

araçlarından, doğrulama ve tedarik 

zinciri araçlarından faydalanır.

BSI'ın veya müşterinin 

gerekliliklerine dayalı, 

yerinde profil geçerli kılma 

ve doğrulama 

denetimleridir.

Güvenlik, gıda sahteciliği, güvenlik açığı, 

çevre ve CSR'yi kapsayan canlı ülke ısı 

haritaları dahil olmak üzere kapsamlı bir 

tedarik zinciri haber kaynağı aracıdır. 

SCREEN, organizasyonların tedarik 

zincirlerini etkileyen tehditleri tespit edip 

anlamalarına yardımcı olur.

BSI VerifEye™  Tedarikçi Uyum Yöneticisi (SCM) Platformu Tedarikçi Danışmanlık Hizmetleri

Daha yüksek görünürlük ve 

izlenebilirlik sunan güvenilir bir BSI 

VerifEye profili, belgeleri, tesis 

fotoğraflarını ve şirket güvenilirliğini 

faydalı bir pazarlama aracına 

dönüştürür ve güven verir.

Zorunlu tedarikçi risk değerlendirmelerini 

kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için 

tasarlanan internet tabanlı bir araçtır. 

Tedarikçi öz değerlendirmelerini ve işe 

alıştırma, programlama, raporlama, düzeltici 

ve önleyici eylem yönetimi ve karşılaştırma 

(benchmarking) dahil olmak üzere yerinde 

tedarikçi kalifikasyonu ve doğrulama 

programlarını yönetir.

Tedarik zinciri riskleri, 

program kurulumu ve 

tasarımı hakkında teknik 

tavsiyeler ve bilgiler sunar.



Bilgi Güvenliğinde Dayanıklılık
Günümüz dünyasında hassas bilgileri korumada organizasyonlara güvenebilmemiz gerekir. Dayanıklı organizasyonlar, 
fiziksel, dijital ve fikri mülkiyetten oluşan bilgilerini, oluşturulduğu andan yok edildiği ana kadar tüm yaşam döngüsü 
boyunca yönetebilmelidir. Çalışanlarınız ve paydaşlarınız, bilgi güvenliğini dikkate alan uygulamaları benimseyerek 
ihtiyaç duydukları bilgiyi güvenli ve etkili bir şekilde toplamaya, saklamaya ve bunlara erişmeye devam edebilir.

Bilgi Güvenliği Yönetimi
ISO/IEC 27001

Bulut Bilgi Güvenliği Yönetimi 
ISO/IEC 27017

Bilgi Teknolojileri Yönetimi 
ISO/IEC 20000

Organizasyonların emniyette ve 

güvende kalabilmeleri için bilgi 

varlıklarını yönetip korumalarına 

yardımcı olan mükemmel bir 

çerçevedir. ISO/IEC 27001, 

organizasyonların bunun yalnızca 

bugün değil, gelecek için de nasıl 

yapılacağını sürekli olarak inceleyerek 

geliştirmelerine yardımcı olur.

ISO/IEC 27001 ile getirilen ve 

uygulamaya konan kontrollerin 

birçoğunun yanı sıra birkaç ek 

kontrolün kapsamını genişleten ISO/

IEC 27017, bulut tabanlı hizmetlerde 

saklanan ve/veya paylaşılan bilgileri 

korur.

BT hizmetleri düşük maliyetli, 

güvenilir, tutarlı ve verimli olmalıdır. 

Bu denge, BT hizmeti yönetiminin 

şirket içinde veya dış kaynaklar 

aracılığıyla yapıldığına bakılmaksızın 

ISO/IEC 20000 ile sağlanabilir. BT 

hizmetlerinin tam olarak ihtiyaç 

duyulanları sağlayabilmesi için 

organizasyonları ITIL standardına 

ulaştırır.

CSA Star – Cloud Security 

Uygun bir ISO/IEC 27001 bilgi 

güvenliği yönetim sisteminin yanında 

CSA Yıldızı'nın uygulamaya konması, 

organizasyonların faaliyetleri 

açısından kritik öneme sahip bilgileri 

koruyacak kontrolleri devreye 

sokmasına imkan tanır.
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Sunduklarımız:

• Standart/abonelik hizmetleri
• Beyaz bültenler ve web seminerleri

dahil olmak üzere web sitemizdeki
bilgiler

• Gıda güvenliği eğitimi kursları

• Gıda Güvenliği Standartları eğitimi
• BSI Boşluk Analizi
• BSI İyileştirme Yazılımı gıda güvenliği

standardının uygulamaya konmasına
yardımcı olur
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Yapmanız 
gerekenler:

• Standardı satın alın
• Standardı, belgelendirmeyi ve kuruluşunuzla

ilgili gereklilikleri kavrayın
• Sistemi benimsemenin kuruluşunuza nasıl

faydalı olacağını kavrayın

• Ekibinizi eğitin
• Boşluk analizi gerçekleştirin
• Standardı, belgelendirmeyi ve

kuruluşunuzla ilgili gereklilikleri kavrayın

Sürekli gelişin ve mükemmelliği bir alışkanlık haline getirin

• • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş 
Denetçi eğitimi

• Belgelendirme denetimleri
• Sisteminizi etkili biçimde yönetmenize

yardımcı olan İş Geliştirme Yazılımı

•

Sisteminizi standardın gereklilikleriyle 

karşılaştırarak gözden geçirin

Belgelendirme denetiminiz için randevu almak 

üzere bizimle iletişime geçin

Denetim ziyareti için doğru insanların hepsinin 

mevcut ve hazır olduğundan emin olun
•

• Başarınızı kutlayın ve gösterin: Belge aldığınızı 
göstermek için BSI Güvence İşareti'ni indirin ve kullanın.

BSI eğitimi: Gıda güvenliği becerilerinizi büyütmeye ve 
geliştirmeye devam edin veya sürdürülebilirlik 
standartlarımızın arka planındaki değer ve süreçler 
hakkında bilgilenin.

•  BSI İş Geliştirme Yazılımı sistemleri yönetmenize ve
performansa ivme kazandırmanıza yardımcı olur.

• BSI VerifEye profilinizi alın

• BSI Müşteri İlişkileri Müdürünüz sizi düzenli olarak
ziyaret ederek uyumlu kalmanızı sağlayacak, sürekli 
gelişiminizi destekleyecektir.

Yolculuğunuz belgelendirme ile sonlanmaz. En iyi performansı gösterebilmesi için organizasyonunuzda hassas ayarlamalar 
yapmanıza yardım edebiliriz.

Müşterilerimizin Dayanıklılık Yolculuğu
Standartları benimsemek korkutucu görünebilir, ancak öyle olmak zorunda değil. Müşterilerimize yolculuklarının her 
aşamasında yardım ediyoruz.

•
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BSI Hakkında

Birleşik Krallık İmtiyaznamesiyle kurulan BSI, standart oluşturma, sistem belgelendirme, 

tedarikçi doğrulama ve organizasyonların riskleri yönetmesine, maliyetleri azaltmasına 

ve sürdürülebilirliği garanti altına almasına yardımcı olan eğitim faaliyetleri gibi 

çalışmalarla dünya genelinde organizasyonların mükemmelliği alışkanlık haline 

getirmesine yardım eden bir iş standartları şirketidir.

Dünyanın en deneyimli Standart Kuruluşu ve ISO'nun kurucu üyesi olan BSI, ISO 9001 - 

Kalite Yönetimi, ISO 14001 - Çevre Yönetimi, BS OHSAS 18001 - Sağlık ve Güvenlik 

Yönetimi, ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetimi, ISO 27001 - Bilgi Güvenliği, ISO 50001 - 

Enerji Yönetimi, ISO 14046 - Su Ayak İzi ve BS 10500 - Rüşvetle Mücadele dahil olmak 

üzere dünyanın en çok tanınan standartlarının birçoğunu hazırlayan lider 

konumundadır.H

11,500
sektör uzmanlarımız 
başarınız için çalışır

86,000 
Müşterilerimiz 

dünyanın dört bir 
yanındadır:

Eğitim
Geçen sene 

134.000 katılımcıya 

eğitim verdik.Belgelendirme
• Geçen sene 191.000 denetim günü tamamladık

• Dünya çapında 130 gıda denetçimiz var

• Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'ta 1 numarayız

• Eğitmenlerimiz, Küresel Müşteri Memnuniyet

Anketi'nde katılımcılardan 10 üzerinden 9,25 puan

aldı

Ürün belgelendirme
Dünyanın en iyi 25 küresel tıbbi cihaz üreticilerinden, küresel

pazarlara erişim için CE işareti belgelendirmesinde

onaylanmış kuruluş olarak BSI'ya güvenenlerin oranıdır.

92%

Standartlar
Yalnızca gıda portföyünde 

2.800'ü aşkın olmak üzere 

90.000 uluslararası 

standarda erişim sunan 

BSI, küresel gıda sektörünü 

çiftlikten tabağa kadar 

desteklemektedir.



Neden BSI?
Tüm dünyada tedarik edilen gıdaların kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Küresel Gıda 
Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınan standartlar dahil olmak üzere, gıda ve içecek tedarik zincirinin tamamında 
çeşitli gıda güvenliği ve iş standartlarını derinlemesine denetlemiş lider gıda güvenliği belgelendirme tedarikçisiyiz.

Gıda sektörüne sunduğumuz hizmetlere belgelendirme, eğitim, değerlendirme ve tedarik zinciri çözümleri dahildir. 
Hepsi birlikte ürünleriniz, süreçleriniz, çalışanlarınız ve tedarik zincirlerinizi ilgilendiren riskleri ve fırsatları 
yönetebilmenizi sağlayarak müşterilerinize güvence vermenize ve organizasyonunuzu daha dayanıklı kılmanıza 
yardımcı olur.

Portföyümüzdeki 2.800'ü aşkın gıda ve tarımsal gıda standardıyla, gıda güvenliği, gıda güvencesi, sürdürülebilirlik, 
arazi kullanımı, enerji, su, iş riski ve kurumsal sosyal sorumluluk konuları dahil olmak üzere tedarik zincirinin 
karşılaştığı zorlukları ve endüstriyi desteklemek için ideal bir konumdayız.)

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz

Üç iş bölümümüz olan Bilgi, Güvence ve Uyumluluk ile yönetilen benzersiz bir tamamlayıcı ürün ve hizmet yelpazesi 
sunuyoruz.

Bilgi

Organizasyonumuzun özü, yarattığımız 
ve müşterilerimize aktardığımız bilgi 
çevresinde yoğunlaşıyor. Standartlar 
alanında, uzman bir kuruluş olarak 
itibarımızı artırmaya devam ediyor ve 
yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde 
standartları şekillendirmek için 
sektördeki uzmanları bir araya 
getiriyoruz. BSI, dünyanın en iyi on 
yönetim sistemi standardından sekizini 
oluşturmuştur.

Güvence

Bir süreç veya ürünün belirli bir 
standarda uygunluğunun 
bağımsız şekilde 
değerlendirilmesi, 
müşterilerimizin üst düzey bir 
mükemmellikle performans 
göstermesini sağlıyor. 
Standartlarımızdan maksimum 
şekilde faydalanmalarını 
sağlamak için müşterilerimize 
birinci sınıf uygulama ve 
denetleme teknikleri konusunda 
eğitim veriyoruz.

Uyumluluk

Gerçek ve uzun vadeli faydalar 
sağlamak için, müşterilerimizin 
bir yönetmelik, pazar ihtiyacı 
veya standarda kesintisiz bir 
şekilde uyum göstermesi 
gerekiyor; çünkü bu, ancak bu 
yolla yerleşik bir alışkanlık haline 
gelebilir. Bu süreci 
kolaylaştırmak için çeşitli 
hizmetler ve farklı yönetim 
araçları sağlıyoruz.

Bizimle iletişime geçin

+90 216 445 90 38

bsieurasia@bsigroup.com 
bsigroup.com/tr
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