
• Liderliğin sorumluluğuna daha güçlü bir vurgu

• FSMS'nin gelişimine risk temelli bir yaklaşım uygulama

• Aşağıdakiler dahil olmak üzere temel kavramlara açıklık getirme:

› Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al döngüsü; standartta birbiriyle çalışan iki ayrı döngü olup,

› biri yönetim sistemini kapsarken diğeri ise HACCP ilkelerini kapsar.

› Kritik kontrol noktaları (CCP'ler) ve operasyonel ön koşul programları dahil olmak üzere kilit terimlerin 

farklılaştırılması

• Standardın içeriğinin yüksek seviye yapıya uyumlu hale getirilmesi yoluyla diğer ISO yönetim sistemi 
standartlarına daha iyi uyum 

ISO 22000:2018
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Kuruluşunuz için neden daha avantajlı?

Gıda güvenliğini yönetmek amacıyla dünya çapındaki kuruluşlar tarafından kullanılan ISO 22000, gıda 
güvenliği yönetim sisteminin (FSMS) uygulanmasına yardımcı olmaya yönelik mükemmel bir 
kılavuzdur.

Standarttaki önemli değişiklikler aşağıdakileri içermektedir:

Liderlik ve güçlendirme
Üst yönetimin, FSMS ve gıda güvenliği politikası 

bağlamında liderlik ve bağlılık göstermesine çok daha fazla 

önem verilmektedir. Ayrıca, üst yönetim, tüm 

sorumlulukların kuruluşunuz genelinde atanmasını, 

iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamalıdır. Üst yönetim, etkili 

gıda güvenliği yönetiminin öneminin tüm taraflara 

iletilmesi ve tüm taraflarca anlaşılmasının sağlanması ve 

FSMS'de amaçlanan sonuçların elde edilmesinin 

sağlanmasından sorumludur.

Kuruluşun bağlamı (Madde 4)

Bu maddenin amacı, kuruluşunuzun gıda güvenliğini nasıl 

yönettiğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek 

önemli hususların yüksek düzey, stratejik bir anlayışını 

sağlamaktır. Kuruluşunuza, FSMS'nin amaçlanan 

sonuçlarını etkileyen faktörleri ve tarafları belirleyebilme ve 

anlayabilme fırsatı tanır. Ayrıca, önleyici eylem kavramına 

da değinir. Organizasyonunuzun, amacına hizmet eden iç ve 

dış hususları belirlemesi gerekecektir: Amaçlanan sonuçlara 

ulaşma konusunda FSMS üzerinde etkisi olabilecek ilgili iç 

ve dış konular nelerdir?

Bütüncül bir yaklaşım
ISO 22000:2018, tüm yönetim sistemlerine ortak bir 

çerçeve getiren ISO yüksek seviye yapı (HLS) Annex SL'ye 

dayanır. Böylece tutarlılık sağlanır, farklı yönetim sistemi 

standartları uyumlaştırılır, yüksek seviye yapıya karşılık 

gelen alt maddeler sunulur ve bütün standartlar 

genelinde ortak bir dil kullanılır. Yeni standardın 

yürürlüğe girmesiyle, organizasyonların gıda güvenliği 

yönetim sistemlerini temel iş süreçleriyle 

bütünleştirmeleri ve üst yönetimin sürece daha fazla 

dahil olmasını sağlamaları kolaylaşacaktır.

Risk ve fırsat
ISO 22000, daha geniş kapsamlı risk ve fırsatların tespit 

edilmesini gerekli kılan kuruluş odaklı bir yaklaşım 

benimsemektedir. Bu sağlam yaklaşımla, yönetim sistemi 

performansında daha fazla iyileştirme yapılabilmesine 

katkıda bulunan fırsatların tespit edilebilmesi mümkün 

olacaktır. Organizasyonlar, riskleri daha etkili bir şekilde 

tespit edebilme ve yönetebilme kabiliyetlerini iyileştirecek, 

böylece daha dayanıklı olacaklardır.

mükemmelliği alışkanlığa dönüştür...
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ISO 22000:2018 geçiş yolculuğu

Liderliğin 

önemi

Ek kaynakları indirin

Değişiklikleri tamamen anlamanıza yardımcı olması için eğitimlerimize katılın

En son destek materyali için BSI web sitesini (bsigroup.com/tr) ziyaret edin

Standardın yeni versiyonun bir kopyasını BSI Shop'tan satın alın

BSI Entropy™ YazılımıBoşluk değerlendirmesi

Gereklilikler Geçiş eğitimi

ISO 22000 
eşleştirme
kılavuzu

Annex SL beyaz bülten

Üst yönetim 
bilgilendirmesi

Değişiklikleri uygulamanıza yardım edecek ek hizmetleri düşünün

ISO 22000 Uygulama 
Kılavuzu

Gıda Güvenliği 
Yönetimi

mükemmelliği alışkanlığa dönüştür...



• Standartlar ve yayınlar
• Sistem Belgelendirme
• Eğitim
• Ürün Testleri ve Belgelendirmesi
• Doğrulama
• Tedarik zinciri çözümleri
• Aksiyon yönetim yazılımı Entropy
• Siber Güvenlik Çözümleri

3.600 
Kitemark 

 belgesi

10.500 
CE belgesi

Yılda
134.000

eğitim katılımcısı 

193 
ülkede

86.000 
müşteri

Hizmetlerimiz

Bizimle iletişime geçin

+90 216 445 90 38

bsieurasia@bsigroup.com 
bsigroup.com/tr

4.000
çalışan

11.500
endüstri uzmanı desteği

belgeli müşteri 
sahası

121.000

BSI, 100 yılı aşkın tecrübesiyle dünyanın 
ilk ulusal standartlar organizasyonudur  

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?




