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Eğitim için neden BSI'yı seçmelisiniz?
BSI olarak, dünyanın, güvenli, sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk bilinciyle üretilmiş gıdaları hak ettiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar 
uzmanlığımız ve bilgi birikimimizi kullanarak dünyanın önde gelen birçok standardının şekillenmesine ve hazırlanmasına yardımcı 
olduk. Ayrıca, öğrenmeyi hızlandıracak şekilde tasarlanmış eğitim materyalleri ve alanında uzman eğitmenler yoluyla gıda ve 
perakende tedarik sektöründe tüm kademelerde görev alan çalışanlara eğitim vererek bu bilgi birikimini eğitim katılımcılarına en iyi 
şekilde aktarıyoruz. 
BSI'dan eğitim aldığınızda çok çeşitli sektörlerdeki uzmanlığımızdan yararlanma imkanını bulacaksınız. Gıda güvenliği, kalite, bilgi 
güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere gıda işi süreçlerinizden ve yönetim 
sistemlerinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak eğitimler sunuyoruz. 
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Bültenlerimizi ve makalelerimizi inceleyerek gıda 
alanındaki uzmanlığımız hakkında daha fazla 
bilgi edinin:

Organizasyonlar nerede yanlış yapıyor?

1. Building fabric

2. Housekeeping and hygiene

3. Contamination

4. HACCP systems

5. Maintenance / Pest Control

Bu sonuçlar BSI müşterilerine özgü değildir, bu 
uygunsuzluk listemiz FDA müfettişleri tarafından tespit 
edilen başlıca ihlallerle örtüşmektedir. Düzenli iç GMP 
denetim programlarınıza ek olarak, gıda güvenliği 
ekibimiz denetim verilerini kullanarak potansiyel 
uygunsuzlukları tanımlamanıza yardımcı olacak bu 
proaktif ipuçlarını hazırladı.

İster önünüzdeki ay ister önünüzdeki çeyrek içinde düzenlenecek olsun, bir sonraki gıda güvenliği denetiminizi ve 
organizasyonunuz tarafından belirlenen ilişkili KPI'ları elde etmek için neler yapabileceğinizi muhtemelen çoktan 
düşünmeye başladınız bile.

Diğer beyaz bültenler 
için:  bsigroup.com/tr BSI beyaz bülteninden alıntı: Gıda 

güvenliği ve denetim sonuçları 
Performansınızı artırma

Faaliyet 
gösterdiğimiz 

ülke sayısı: 

2018'de eğitim 
verilen kurs 

katılımcısı sayısı: 

212.000
Eğitmenlerimizi 

başarılı bulan kurs 
katılımcılarının oranı: 
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Gıda 

perakendecileri Tarımsal gıda 

Gıda üretimi 
Acenteler ve 

aracılar 

BSI Eğitim 

Akademisi 

Gıda servisi ve 

ağırlama 

Lojistik ve 

depolama 

Ambalajlama 

Ancak bunu yapmak kolay değil çünkü Küresel Gıda 
Güvenliği Girişimi (GFSI) standartlarının çoğu sürekli 
değişim göstererek "en iyi uygulama" beklentisini 
daha da yüksek bir özen, organizasyonel bağlılık ve 
katılım düzeylerine taşımaktadır. 

Her GFSI standardı; üst yönetimin bağlılığı, HACCP, tesis 
standartları, personel ve de ürün ve süreç kontrolleri 
açısından benzer bir amaç doğrultusunda tasarlanmaktadır. 
Çalışanların katılımı, mevcut kaynaklar ve 
organizasyonunuzun gıda güvenliği kültürü, uyumluluğu 
sağlama ve en iyi uygulamaları izleme kabiliyetiniz üzerinde 
büyük bir etkiye sahiptir. 

GFSI standartlarındaki değişiklikler, denetim öncesinde 
eyleme geçirilmemiş veya uygulanmamış yeni 
gereklilikler ortaya çıkarması nedeniyle normalde 
denetim  uygunsuzluklarının sayısında ani bir yükselişle  
sonuçlanmaktadır. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, BSI 
denetçileri tarafından tespit edilen ilk beş uygunsuzluk 
aşağıdakilerle ilişkilidir: 

Gıda güvenliği 

denetimi sonuçları
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Gıda uygulayıcısı eğitimleri 

Gıda Uygulayıcısı Aşama 1: Anlama 
Gıda Uygulayıcısı Aşama 2: Uygulama 
Gıda Uygulayıcısı Aşama 3: İşe yaradığını kanıtlama 
Gıda Uygulayıcısı Aşama 4: Dayanıklılığı tesis etme 

Gıda uygulayıcıları için Giriş seviyesi eğitimleri 

Etkili Gıda Etiketi Doğrulama Süreçleri 
Etkili Yabancı Madde Yönetimi 
HACCP Planları ve GMP'nin Uygulanması 
HACCP Yenileme Eğitimi 

BSI belgelendirme ve denetim eğitimleri 

BSI Yemek Hizmetleri Gıda Güvenliği Belgelendirmesi 
PAS 7000:2014 Tedarik Zinciri Denetim Uygulayıcısı 
Etkili Gıda Güvenliği Denetimi 

ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemleri 

ISO 22000:2018 - Gereklilikler, Uygulama, Denetim ve Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

BRCGS Global Standartları eğitimleri 

BRCGS Gıda Güvenliği Versiyon 7'den 8'e Geçiş - Denetçiler için Geçiş 
BRCGS Gıda Güvenliği Versiyon 7'den 8'e Geçiş - Tesisler için Geçiş 
BRCGS Gıda Güvenliği Versiyon 8 – Denetçi Eğitimi 
BRCGS Gıda Güvenliği Versiyon 8 - Tesisler için 
BRCGS Gıda Güvenliği Versiyon 8 - Baş Denetçi Eğitimi 
BRCGS Ambalaj Malzemeleri Versiyon 5'ten 6'ya Geçiş - Tesisler için Geçiş (Ekim 2019'dan 
itibaren) BRCGS Ambalaj Malzemeleri Versiyon 6 - Tesisler için (Ekim 2019'dan itibaren) 
BRCGS Saklama ve Dağıtım Versiyon 3 - Gereklilikleri Anlama 
BRCCS Acenteler ve Aracılar - Tesislere İlişkin Gereklilikleri Anlama 
BRCGS Risk Değerlendirmesi 
BRCGS Kök Neden Analizi 
BRCGS Validasyon ve Doğrulama 
BRCGS İç Denetçi 

FSSC 22000 eğitimleri 

FSSC 22000 v5'i Anlama 
FSSC 22000 v5'teki Değişiklikleri Uygulama 
FSSC 22000 v5'in Uygulanması 

SQF eğitimleri 

SQF: SQF Systems Edition 8'i Uygulama 

Dayanıklılığı tesis etme eğitimleri 

Kriz ve Olay Yönetimi 
Gıdada Sahteciliğin Önlenmesi (VACCP) 
Gıda Geri Çağırma Planları 
PAS 96:2017 Gıda Savunması (TACCP) Kılavuzu 

"Kendi tesisimizde HACCP Yenileme eğitimi alabilmek işimizi 
oldukça kolaylaştırdı.

Eğitimi ilgi çekici bir hale getiren, konuya %100 bağlılıkla ilerleyen, 
son derece profesyonel ve bilgili bir eğitmenle çalıştık.
Bütün konular kapsamlı bir şekilde işlendi ve katılımcılar her türlü 
soruyu sorma fırsatını buldu.

Genel olarak çok pozitif bir deneyimdi ve eğitmenden son derece 
memnun kaldık." 
Toptan meyve ve sebze üreticisi



Gıda standartları eğitimleri

BSI ile eğitim yolculuğunuz

Bütün eğitimlerimiz; gıda teknisyenlerinden üretim ekiplerine, çevre uzmanlarından kalite yöneticilerine kadar işletmeniz bünyesindeki 
tüm personelin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim programlarımız; gıda sektöründe yeni bir kariyere başlamak için 
gerekli temel konuları öğrenmek isteyen kişilerden üst yönetim ekiplerine kadar her kademeden çalışanların eğitim yolculuğuna destek 
olmaktadır.
Ekiplerinizin doğru seviyede eğitim almalarına yardımcı olmak amacıyla giriş seviyesindeki kurslar için 1. seviyeden başlayarak 4. 
seviye kurslara kadar tam kapsamlı bir eğitim süreci tasarladık. Farklı seviyeler hakkında daha ayrıntılı bir açıklama için lütfen 
aşağıdaki tabloyu okuyun:

Gıda standartları eğitimleri

Eğitim yolculuğunuzda size destek olacak eğitimleri
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Aşama: Aşağıdaki kişiler için idealdir: Ne öğreneceğim? 

Anlama 

Gerekliliklerin ele 

alındığı giriş seviyesi 

kursları 

• Yeni başlayanlar

• Eksiklerini tamamlama

ihtiyacı duyanlar

• Konu hakkında genel bilgi

edinmek isteyen

yöneticiler

Bir standarda uygunluğu 

sağlamak için bir yönetim 

sistemini veya süreçlerini 

uygulayan kişiler 

Gıda yönetim 

sistemlerini denetleme 

becerilerini geliştirmek 

isteyen kişiler 

Uygulama 

Uygulama ve baş uygulayıcı 

kursları 

İşe yaradığını kanıtlama 

Şirket içi ve baş denetçi 

kursları 

Dayanıklılığı tesis etme 

Profesyonel gelişim 

fırsatlarını ve yeni ortaya 

çıkan sorunları yakından takip 

etmenize yardımcı olacak 

kurslar 

Gıda sektörünü etkileyen 

sorunlarla ilgili bilgi 

dağarcığını geliştirmek 

isteyen kişiler 

Bir standardın gereklilikleri, 

hükümleri ve kavramları 

Bir yönetim sistemini veya 

standartlara uygunluğu 

planlamak, uygulamak ve 

yönetmek için gerekli olan 

beceriler 

İç, tedarikçi veya üçüncü 

taraf denetimlerini yapmak 

için gerekli olan beceriler 

Gıda sektöründe karşılaşılan 

zorluklar; işletmenizi 

etkileyebilecek yeni ortaya 

çıkan riskleri tanımlama ve 

azaltma 

Gıda Uygulayıcısı: Anlama 

Bu kurs paketi; gıda uygulayıcıları için harika bir başlangıç noktası olup gıda güvenliği ve iyi üretim uygulamaları 

(GMP) alanlarında bilgi dağarcığınızın temelini atmanıza olanak sağlar: 

• HACCP Gereklilikleri ve GMP

• Etkili Gıda Etiketi Doğrulama
Süreçleri

• Etkili Yabancı Madde Yönetimi

Süre: üç gün 

Gıda Uygulayıcısı: Uygulama 

Kuruluşunuzda bir ISO, FSSC, BRCGS veya SQF gıda güvenliği yönetim sistemini (FSMS) uygulamaktan sorumluysanız bu 
kurs paketi sizin için idealdir: 

• ISO, BRCGS Global Standartları, FSSC 22000 veya SQF seçenekleri arasından iki günlük bir tesis

uygulama kursunu seçebilirsiniz

• Kök Neden Analizi

Süre: iki buçuk gün 

Gıda Uygulayıcısı: İşe yaradığını kanıtlama 

İç denetimler, ikinci veya üçüncü taraf denetimleri yapma konusunda yetkinlik kazanmak istiyorsanız BRCCS Global 
Standartları, FSSC 22000 veya SQF gibi ISO 22000'den CFSI onaylı programlara kadar uzanan denetim kurslarımızdan 
birini seçebilirsiniz 

Süre: Seçilen kursa göre değişiklik gösterir 

Gıda Uygulayıcısı: Dayanıklılığı tesis etme 

Bu kurs kombinasyonu; gıda güvenliği alanında çalışan ve HACCP ile GMP'nin yanı sıra ISO 22000 gibi belgelendirme 
programlarına hakim kişilerin bilgi birikimini geliştirerek gıda sektörünü etkileyen zorluklara ve yeni ortaya çıkan 
sorunlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar: 

• PAS 96:2017 Gıda Savunması (TACCP)
Kılavuzu

• Gıdada Sahteciliğin Önlenmesi (VACCP)

• Gıda Geri Çağırma Planları

• Kriz ve Olay Yönetimi

Süre: iki buçuk gün 

bsigroup.com/trbsigroup.com/tr
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Gıda uygulayıcıları için giriş seviyesi eğitimleri

Etkili Gıda Etiketi Doğrulama Süreçleri 

Yanlış etiketleme tüm dünya genelinde gıda ürünü geri çağırmalarının başlıca nedenidir. Potansiyel olarak yaşamı tehdit edici alerjik 

reaksiyonlara, tüketici memnuniyetsizliğine ve yönetmeliklere uygunsuzluğa yol açabilir. Sektördeki en iyi uygulamalara ve Küresel Gıda 

Güvenliği Girişimi (GFSI) standartlarına dayalı olarak hazırlanan bu kurs, etkili ürün değişimi ve etiket doğrulama süreçlerini uygulama ve 

yönetme konusundaki becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. 

Bu eğitim, hatalı şekilde etiketlenmiş ürünlerden kaynaklanabilecek ürün geri çağırmaları riskini azaltmak amacıyla etkili gıda etiketi 

doğrulama süreçlerini uygulamak için gerekli becerileri kazandırır. 

Teknik, kalite güvencesi, hat amirleri, üretim ve operasyon ekiplerine yöneliktir. 

Süre: dört saat 

Etkili Yabancı Madde Yönetimi 

Bu eğitim; yabancı madde kaynaklarını tanımlama ve yabancı madde girişi olaylarının tekrar meydana gelmesini etkin bir 

şekilde önlemek üzere alınması gereken uygun kontrolleri belirleme konularında bir çerçeve sağlar. Cam, plastik, ahşap ve 

metal gibi yabancı maddelerin saptanması, önlenmesi ve yönetilmesi konularında bilgi edineceksiniz. 

Teknik, kalite güvencesi, mühendislik, bakım, üretim, operasyon ve dağıtım ekiplerine yöneliktir. 

Süre: dört saat 

HACCP Planları ve GMP'nin Uygulanması 

Bu eğitim; HACCP planlarını geliştirme, uygulama veya gözden geçirme süreçlerinde yer alabilecek veya gıda güvenliği 

risk değerlendirmesi alanındaki bilgi dağarcığını geliştirmek isteyen kişilere yöneliktir. 

Süre: iki gün 

HACCP Yenileme Eğitimi 

Bu eğitim, daha önce HACCP eğitimi almış olan ve bilgilerini tazelemek isteyen kişilere yöneliktir. Özellikle gıda 

güvenliğini planlama, geliştirme, uygulama veya revize etme işlerinde görev alan ya da doğrudan gıda üretiminde 

çalışan (teknik, kalite güvencesi, mühendislik veya üretim ekipleri) ya da gıda üretimi - yönetimi, temin etme, satın 

alma, tedarik veya dağıtım operasyonlarını destekleyen bir pozisyonda çalışan kişiler için tasarlanmıştır. 

Süre: bir gün 

HACCP ve İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) esasen gıda güvenliği risklerini yönetmekte kullanılan bir risk yönetimi aracıdır. Bir HACCP 

sistemi tehlikeleri saptamanıza ve üretim sırasında tedarik zincirinizin tamamında bunları yönetmenizi sağlayacak kontrolleri uygulamaya 

koymanıza olanak tanır. 

BSI HACCP ve CMP kriterleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından oluşturulan Kodeks Alimentarius 

Komisyonu'nun (CAC) gerekliliklerini karşılamaktadır. Uluslararası gıda standartlarını, yönetmelikleri ve uygulama esaslarını bir araya 

getirmektedir. Ayrıca, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi gibi yönetim sistemi gerekliliklerini desteklemek için de kullanılabilir. 

bsigroup.com/trbsigroup.com/tr
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Belgelendirme ve denetim eğitimleri

BSI Yemek Hizmetleri Gıda Güvenliği Belgelendirmesi 

Bu benzersiz global program, BSI tarafından sektördeki hemen tüketilmek üzere hazırlanan gıdalar ile ilgili uygun gıda güvenliği 

kriterlerine duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. BSI Yemek Hizmetleri Gıda Güvenliği Belgelendirmesinde 

sağduyulu, risk temelli bir yaklaşım benimsenmiştir; böylece organizasyonlara belgelendirmeyi tamamlamaya yönelik kesin bir yol 

sunar. Yasalara uyum ile imalat esaslı standartlar arasındaki boşluğu doldurur. 

Etkinliklere yönelik veya restoran, okul, hastane veya bakım evlerindeki yemek hizmetleri operasyonları için bir gıda güvenliği sistemi 

geliştirme, uygulama ve izleme görevlerinde yer alan kişilere yöneliktir. 

Süre: bir gün 

PAS 7000:2014 Tedarik Zinciri Denetim Uygulayıcısı 

AB, ABD ve Asya-Pasifik bölgelerindeki 240'tan fazla satın alma ve tedarik zinciri uzmanı tarafından geliştirilen PAS 7000, satın alma 

faaliyetlerini desteklemek amacıyla tasarlanmış bir tedarikçi ön kalifikasyon spesifikasyonudur. Markanızı korumak ve yönetişim, risk 

ve uyumluluğu geliştirmek üzere tedarik zinciri iş ortaklarınızın izlenebilirliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Tedarikçi profili, 

kapasitesi ve yeterlilikleri ve iş yönetişimi, etik, verilerin korunması ve çevresel yönetim dahil olmak üzere tedarikçilerle ilgili 15 riski 

tanımlamaktadır. Bu kurs, denetim uygulayıcılarının tüm tedarik zinciri boyunca bir tedarik zinciri risk yönetimi çerçevesini ölçekli 

olarak uygulamaya koyarak riskleri azaltmalarına ve organizasyonlarının saygınlığında meydana gelebilecek zararı önlemelerine 

yardımcı olur. 

Risk yönetimi ve kontrolü sürecinde görev alan herkese ve tedarik zinciri uyumluluğunu denetleyen kişilere yöneliktir. 

Süre: üç gün 

Etkili Gıda Güvenliği Denetimi 

Bu eğitim, gereklilikleri karşılayan ve sürekli gelişim fırsatlarının tespit edilmesini sağlayan etkili iç denetimler ve tedarikçi denetimleri 
planlamak ve yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri size kazandıracaktır. 

Teknik yöneticiler veya üretim yöneticileri, kalite uzmanları, ekip liderleri, operatörler, teknisyenler ve gıda sektöründe çalışacak 
yeni mezunlara yöneliktir. 

Süre: iki saat 

ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemleri 

ISO 22000:2018, tarladan sofraya kadar gıda zincirinin herhangi bir noktasında faaliyet gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilecek 

bir gıda güvenliği yönetim sistemidir (FSMS). Bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunuzu müşterilerinize gösterir. 

Çok çeşitli ISO 22000:2018 eğitim kursları sunuyoruz:

• Üst yönetim ekiplerine eğitim vererek yüksek seviyeli ISO belge yapısının önemini ve FSMS ile ilgili görev ve sorumlulukları anlamalarına

yardımcı oluyor ve organizasyonlarında bir gıda güvenliği yönetim sistemini nasıl uygulayabileceklerini öğretiyoruz.

• Ayrıca kendi sisteminizi denetlemenize ve sürdürmenize yardımcı olacak eğitimler de veriyoruz.

Gereklilikler 

Bir ISO 22000:2018 FSMS'yi planlama, uygulama, sürdürme, yönetme veya denetleme sürecinde görev alan herkese yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Geçiş 

Bir ISO 22000:2018 FSMS'ye geçişi planlama, uygulama veya yönetme sürecinde görev alan herkese ve ISO 22000:2018'e geçiş 

yapması gereken ISO 22000:2005 denetçilerine yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Uygulama 

Bir ISO 22000:2018 FSMS'yi planlama, uygulama, sürdürme veya yönetme sürecinde görev alan herkese yöneliktir. 

Süre: iki gün 

Risk temelli düşünceye stratejik yaklaşım 

Bir ISO 22000:2018 FSMS'yi geliştirme, denetleme veya sürdürme sürecinde görev alanlar başta olmak üzere yöneticiler, üst 

düzey yöneticiler ve gıda güvenliği uzmanlarına yöneliktir. 

Süre: bir gün 

bsigroup.com/tr bsigroup.com/tr
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Baş Uygulayıcı 

Bir ISO 22000:2018 FSMS'nin yönetimi ve uygulanmasından sorumlu kişilere 
yöneliktir. 

Süre: beş gün 

CQI/IRCA Onaylı Denetçi Geçişi 

ISO 22000:2018 FSMS'ye geçiş yapması gereken ISO 22000:2005 iç ve baş denetçilerine 
yöneliktir. 

Süre: iki gün 

İç Denetçi 

Bir ISO 22000:2018 FSMS'yi denetleme, uygulama veya yönetme sürecinde görev alan herkese 
yöneliktir. 

Süre: iki gün 

CQI ve IRCA Onaylı Baş Denetçi 

Bir organizasyonun ISO 22000:2018 FSMS denetiminde baş denetçi olarak görev alacak kişilere 
yöneliktir. 

Süre: beş gün 

Seminer 

Gelecekte bir ISO 22000:2018 FSMS'yi planlama, uygulama, sürdürme veya denetleme sürecinde görev alacak herkese 
yöneliktir. 

Süre: üç saat 

Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

Mevcut bir ISO 22000:2005 FSMS'yi işleten ve artık ISO 22000:2018'e geçiş yapmak isteyen kıdemli yöneticilere 
yöneliktir. 

Süre: iki saat 

Gıda Güvenliği Versiyon 7'den 8'e Geçiş - Denetçiler için Geçiş 

Bu geçiş kursu; mevcut bir denetçi olarak BRCGS Global Gıda Güvenliği Standardının gerekliliklerinde yapılan değişiklikleri net 

olarak anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, teknik ekipleri BRCGS Standardı Versiyon 8'e uyumluluğu sağlamak amacıyla yeni 

çalışma şekillerini tesiste başarıyla uygulamaları için ihtiyaç duydukları becerilerle donatır. 

Daha önce BRCGS Global Gıda Güvenliği Standardı, Versiyon 7'ye göre denetimler yürütmüş olan ancak artık standardın 

8. Versiyonuna göre denetimler yürütmek isteyen denetçilere yöneliktir.

Süre: iki gün 

Gıda Güvenliği Versiyon 7'den 8'e Geçiş - Tesisler için Geçiş 

Bu geçiş kursu; standardın gerekliliklerinde yapılan değişiklikleri net olarak anlamanıza yardımcı olur ve teknik ekipleri BRCGS 

Global Standardı Versiyon 8'e uyumluluğu sağlamak amacıyla yeni çalışma şekillerini tesiste başarıyla uygulamaları için ihtiyaç 

duydukları becerilerle donatır. 

Tesis kalite yöneticileri veya teknik yöneticilerine ve BRCGS Gıda Güvenliği Standardı Versiyon 7'ye uyumluluğu sağlamaktan 

sorumlu olan ve artık Versiyon 8'in yeni gerekliliklerini öğrenmesi gereken kişilere yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Gıda Güvenliği Versiyon 8 - Denetçi 

Bu eğitim; standardın gerekliliklerine ilişkin genel ilkelerin yanı sıra temel maddelerin ve niyet beyanlarının amaçlarını tam olarak 

anlamanıza yardımcı olacaktır. Planlama ve raporlama süreçleri de dahil olmak üzere bir BRCGS Global Standartları denetimini 

nasıl yürütebileceğinizi öğreneceksiniz. 

Zaten Baş Denetçi kalifikasyonuna sahip olan ve artık standarda göre denetim yapmak isteyen denetçiler için. Bu kurs aynı zamanda 

BRCGS Global Standartları denetim süreci hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen danışmanlar, teknik yöneticiler ve kalite yöneticileri 

için de yararlı olacaktır. 

Süre: üç gün 

Gıda Güvenliği Versiyon 8 - Baş Denetçi 

Bu beş günlük kapsamlı kurs; protokol ve gereklilikler açısından standardı anlamanızı ve etkili bir şekilde denetim yapmayı 

öğrenmenizi sağlayacaktır. Standardın gereklilikleri hakkında kapsamlı bilgiler edinecek ve etkili planlama, yürütme ve raporlama 

süreçleri de dahil olmak üzere bir BRCGS Global Standartları denetimini nasıl yürütebileceğinizi öğreneceksiniz. Denetim teknikleri, 

GFSI programı denetçilerinde aranan denetçi yeterliliği becerilerini de kapsayacak şekilde uygulamalı olarak işlenecek ve 

geliştirilecektir. 

Belgelendirme kuruluşu denetçileri, danışmanlar veya kayıt olmak isteyen yeni denetçilere veya denetim sürecini kapsamlı olarak 

öğrenmek isteyen teknik yöneticiler ve kalite yöneticilerine yöneliktir. 

Süre: üç gün 
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Gıda Güvenliği Versiyon 8 - Tesisler için 

Bu eğitim, standardın genel ilkelerini ve gerekliliklere nasıl uyum sağlayabileceğinizi tam olarak anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, 

belgelendirme sürecinde karşılaşabileceğiniz durumlar hakkında bilgi edinecek ve denetim öncesinde, sırasında ve sonrasında 

yapılması gereken işlemleri öğreneceksiniz. 

Üreticilerin, gıda servis şirketlerinin ve perakendecilerin personeline yöneliktir. Bu kurs aynı zamanda teknik yöneticiler ve kalite 

yöneticileri, danışmanlar, iç denetim ekibi liderleri, ekip üyeleri ve gıda standardının 8. Versiyonunun gerekliliklerini öğrenmek 

isteyen diğer herkes için yararlı olabilir. 

Süre: iki gün 

Ambalaj Malzemeleri Versiyon 5'ten 6'ya Geçiş - Tesisler için Geçiş (Ekim 2019'dan itibaren) 

Bu geçiş eğitimi; standardın gerekliliklerinde yapılan değişiklikleri net olarak anlamanıza yardımcı olur ve teknik ekipleri BRCGS Global 

Standardının 6. Versiyonuna uyumluluğu sağlamak amacıyla yeni çalışma şekillerini tesiste başarıyla uygulamaları için ihtiyaç 

duydukları becerilerle donatır. 

Standardın 6. Versiyonunda yapılan değişiklikleri tesiste uygulamak isteyen üretim personeli, teknik yöneticiler ve kalite 

yöneticileri, danışmanlar, iç denetim ve ekip liderlerine yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Ambalaj Malzemeleri Versiyon 6 - Tesisler için (Ekim 2019'dan itibaren) 

Bu iki günlük eğitim; BRCGS Global Ambalaj Malzemeleri Standardı, Versiyon 6 ile ilgili gerekliliklerin yanı sıra temel maddelerin ve 

niyet beyanlarının amaçlarını tam olarak anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Üreticiler, teknik yöneticiler ve kalite yöneticileri, danışmanlar, iç denetim, ekip liderleri ve üyelerinin yanı sıra bu standardı tesiste 

uygulamak isteyen diğer herkese yöneliktir. 

Süre: iki gün 

Saklama ve Dağıtım Versiyon 3 - Gereklilikleri Anlama 

Bu iki günlük eğitim; BRCGS Global Saklama ve Dağıtım Standardı, Versiyon 3 ile ilgili protokolleri ve gereklilikleri net olarak 

anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Operasyonel ve teknik ekip liderleri ve yöneticileri, denetim ekibi liderleri, kalite denetçileri ve danışmanlar dahil olmak üzere lojistik 

sektörü, perakendeciler ve gıda servisi şirketlerinde görev yapan kişilere yöneliktir. Standardın gerekliliklerini uygulamak isteyen 

herkes için yararlı olur. 

Süre: iki gün 

Acenteler ve Aracılar - Tesislere İlişkin Gereklilikleri Anlama 

Bu bir günlük eğitim, BRCGS Global Acenteler ve Aracılar Standardı Versiyon 2'nin formatını ve gerekliliklerini kapsamlı ve uygulamalı bir 

şekilde öğrenmenize olanak sağlayacaktır. Bu standart; GFSI tarafından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş bir standarttır ve gıda, 

ambalajlama ve tüketici ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren acenteler ve aracılar için global düzeyde kabul gören belgelendirmedir. 

Şirketleri bu standarda göre belgelendirme sürecine hazırlayan acenteler, aracılar ve personellere yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Risk Değerlendirmesi 

Bu bir günlük eğitim, risk değerlendirmesi hakkında kapsamlı bilgi sağlar ve farklı risk değerlendirme modellerinin kullanımına imkan 
tanır. Bu, özellikle tesiste ürün güvenliği yönetim sistemleri uygulanırken ve BRCGS Global Standartlarının gereklilikleri uygulanırken 
yararlı olur. 

Tesiste bir BRCGS Global Standardını uygulama sürecinde görev alan ve risk değerlendirmesi alanında kapsamlı bilgi sahibi olması 
gereken personele yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Kök Neden Analizi 

Bu bir günlük eğitim; kök neden analizi, bunun önemi ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi hakkında kapsamlı bilgi sağlar. Bu, özellikle 
BRCGS Global Standartlarının bazı gereklilikleri uygulanırken yararlı olur. 

Sorunları çözmekten veya iyileştirmelere ön ayak olmaktan sorumlu ön cephe yöneticileri, ekip liderleri, kalite güvencesi amirleri ve 

kolaylaştırıcılara yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Validasyon ve Doğrulama 

Bu bir günlük eğitim; validasyon ve doğrulama hakkında kapsamlı bilgi sunarak her süreç için gerekli ayrıntı düzeyini 

öğrenmenizi ve bunu uygulamada kullanabilmenizi sağlar. Bu, özellikle BRCGS Global Standartlarının bazı gereklilikleri 

uygulanırken yararlı olur. 

Şirketleri bu standarda göre validasyon ve doğrulama sürecine hazırlayan acenteler, aracılar ve personellere yöneliktir. 

Süre: bir gün 



Gıda standartları eğitimleri Gıda standartları eğitimleri

BRCGS Global Standartları eğitimleri

16 17

FSSC 22000 eğitimleri
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İç Denetçi 

Bu iki günlük eğitim, iç denetimler yürütmenize ve üçüncü taraf denetimlerine hazırlanmanıza olanak sağlar. Kurs bir dizi atölye 

tartışması, sunumlar ve interaktif örnek olay incelemesi yoluyla verilmektedir. Örnek olay incelemesi sırasında, kendi işyerinizde 

denetim yürütmenize olanak sağlamak için size geri bildirim ve destek verilecektir. 

Bu eğitim; iç denetim programlarını yönetmekten veya BRCGS Global Standartları uyarınca iç denetimler yürütmekten 

sorumlu olan kişiler dahil olmak üzere kalite yöneticilerine ve teknik yöneticilere yöneliktir. 

Süre: iki gün 

Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi 22000 (FSSC 22000), gıda ve içecek üretimi sektöründe gıda güvenliğinin denetlenmesi ve 

belgelendirilmesine yönelik sağlam, ISO temelli ve CFSI tarafından tanınan bir belgelendirme programıdır. 

FSSC 22000 v5'i Anlama 

Bu bir günlük kurs; programın 5. versiyonu ve ilişkili gereklilikler, ön koşul programları, kalite gereklilikleri ve Küresel Pazarlar programı 
hakkında bilgi sağlar. 

Program ve gereklilikleri hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere yöneliktir. 

Süre: bir gün 

FSSC 22000 v5'teki değişiklikleri uygulama 

Bu geçiş kursu; programın gerekliliklerinde yapılan değişiklikleri net olarak anlamanıza yardımcı olur ve teknik ekipleri FSSC 22000'in 5. 
versiyonuna uyumluluğu sağlamak amacıyla yeni çalışma şekillerini tesiste başarıyla uygulamaları için ihtiyaç duydukları becerilerle 
donatır. 

Versiyon 4.1'den 5'e program yükseltmesinin ardından değişiklikleri uygulamak isteyen kişilere yöneliktir. 

Süre: bir gün 

FSSC 22000 v5'in Uygulanması 

Programın 5. versiyonuna göre bir FSSC 22000 FSMS'yi planlama, uygulama, sürdürme veya yönetme sürecinde görev alan herkese 

yöneliktir. 

Süre: iki gün 
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SQF eğitimleri

SQF: Implementing SQF Systems Edition 8

SQF belgelendirmesini edinmek için atılması gereken ilk adım SQF Gıda Güvenliği Kodunu net olarak anlamaktır. Bu 
kurs; belgelendirme edinmek isteyen tesis ekipleri, danışmanlar ve eğitmenlerin yanı sıra SQF Programı hakkında 
bilgi edinmek isteyen diğer herkese tavsiye edilmektedir. Kurs, etkili bir SQF Sisteminin uygulanabilmesi için 
tesislerin ve bireylerin Gıda Güvenliği Kodunu anlamasına yardımcı olmaktadır. 

SQF Kalite Kodunu uygulamak veya mevcut kalite sistemlerini Edition 8 ile güncellemek isteyen kişiler için idealdir. 

Süre: iki gün 

Güvenli ve Kaliteli Gıda (SQF) Programı; tüm dünyadan perakendeciler, marka sahipleri ve gıda servisi sağlayıcıları tarafından kabul 
gören, titizlikle hazırlanmış ve güvenilir bir gıda güvenliği ve kalite programıdır. GFSI tarafından tanınan SQF gıda güvenliği ve kalite 
kodları ailesi, tarladan perakende mağazalarına kadar gıda tedarik zincirinde yer alan tüm sektörlerdeki sektör ve müşteri 
gerekliliklerini ve yasal gereklilikleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. 

bsigroup.com/trbsigroup.com/tr

Dayanıklılığı tesis etme: Profesyonel gelişim ve yeni 
ortaya çıkan sorunlar

Kriz ve Olay Yönetimi 

Bu eğitimde; dahili ve harici sorunlardan kaynaklanan, ani olarak ve yavaş ortaya çıkan krizler ve risk belirleme yöntemleri de dahil 
olmak üzere kriz yönetimi planlarının temel unsurları ele alınmaktadır. Kriz yönetiminin bileşenleri, bir kriz yönetim planı oluşturma ve 
bu planı diğer süreklilik planlarıyla ilişkilendirme konusunda bilgi edineceksiniz. 

Tüm iş sürekliliği uzmanlarına ve olay yönetimi ekip üyelerine yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Gıdada Sahteciliğin Önlenmesi (VACCP) 

Bu eğitim; gıdada sahtecilik bağlamında zafiyet analizi ve kritik kontrol noktasını (VACCP) anlamak, gıdada sahtecilik zafiyet 

değerlendirmesi yapmak ve GFSI standartlarına göre bir gıdada sahteciliği önleme planı geliştirmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. 

Gıda sektörü uzmanlarının yanı sıra üst yönetim, teknik güvence/kalite güvencesi, süreç mühendisliği, üretim, operasyonlar, satın 

alma, dağıtım ve lojistik dahil olmak üzere gıda zafiyet değerlendirme planına katkıda bulunmak isteyen kişilere yöneliktir. 

Süre: bir gün 

Gıda Geri Çağırma Planları 

GFSI standartlarının gerekliliklerine bağlı olarak, bu kursta bir gıda geri çağırma işleminin planlanması ve yürütülmesi ele 
alınarak kapsamlı gıda geri çağırma planları ve protokolleri oluşturmak için gerekli becerileri kazanmanız sağlanmaktadır. 

Gıda geri çağırma işlemlerinde yer alması muhtemel herkese yöneliktir: yönetim, teknik güvence/kalite güvencesi, üretim, 

operasyonlar, pazarlama, satın alma, tedarik ve dağıtım. 

Süre: yarım gün 

PAS 96:2017 - Gıda Savunması (TACCP) Kılavuzu 
Bu eğitim, işletmenize karşı yapılan bilinçli bir saldırının etkilerini proaktif bir şekilde en aza indirmek üzere bir gıda savunması (tehdit 
analizi ve kritik kontrol noktası, TACCP) ekibinde çalışmak için gerekli bilgileri edinmenizi sağlar. 

Gıda sektörü uzmanlarının yanı sıra gıda teknolojisi, süreç mühendisliği, üretim, operasyonlar, satın alma, dağıtım ve lojistik, güvenlik, 
insan kaynakları ve bilgi teknolojisi dahil olmak üzere bir gıda savunması planına katkıda bulunmak isteyen gıda sektörü çalışanlarına 
yöneliktir. 

Süre: bir gün 



Occupational Health and Safety – ISO 45001
The world’s first global standard for occupational health and safety, ISO 45001, provides a framework 
to improve employee safety, reduce workplace risks and create better, safer working conditions all over 
the world. 
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Yönetim sistemleri eğitimi

BSI olarak, her zaman olduğumuz gibi bugün de yenilikçi bir anlayışla faaliyet gösteriyor ve dünyamızı daha güvenli bir yer kılmak 
için çeşitli sektörlerdeki uzmanları bir araya getiriyoruz. Uluslararası standartların şekillendirilmesine doğrudan yardımcı olduğumuz 
için işletmenizi daha güvenli, daha başarılı ve daha dayanıklı kılmak üzere yönetim sistemlerini uygulama konusunda size ve 
personelinize en iyi eğitimi verebilecek kuruluş biziz. 

Kalite yönetimi, bilgi güvenliği, çevre üzerindeki etkiler ve iş sürekliliği gibi birçok iş sorunu ve fırsatı, "sektörel" sınırları aşarak hangi 
sektörde veya hangi ölçekte olursa olsun tüm kuruluşlar açısından önem ifade etmektedir. Her kademedeki personelinize eğitim 
verebilir ve sürekli gelişim için kaynaklarınızı doğru noktalara odaklamanıza yardımcı olabiliriz.

Kalite Yönetim Sistemleri - ISO 9001
Kaliteli ürün ve hizmetler sunmak, şirketlerin hayatta kalması ve uzun süreli başarıyı yakalayabilmesi için 
hiç olmadığı kadar büyük bir önem taşıyor. Uluslararası kabul gören bir kalite yönetim sistemine sahip 
olmanız organizasyonel performansınızı yükseltmenize, müşteri memnuniyetini artırmanıza ve rekabet 
avantajı elde etmenize olanak sağlar.

Çevre Yönetim Sistemleri - ISO 14001
Çevre yönetimi artık ahlaki bir tercih değil, bir iş gerekliliğidir. Sürdürülebilir bir modelin getirebileceği 
faydaların farkında olan organizasyonlar, değişen çevresel koşullar altında başarıya ulaşmak için en iyi 
konumdaki organizasyonlardır. Bir ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi sürdürülebilir büyüme elde 
etmenize, inovasyonu desteklemenize ve yeni pazarlara erişmenize yardımcı olur.

İç TetkikçiBaş UygulayıcıUygulama

Yönetici Özeti

BS OHSAS 18001'den ISO 45001'e Geçiş

Gereklilikler

Baş Tetkikçi
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İç TetkikçiBaş UygulayıcıUygulama

Yönetici Özeti

Gereklilikler

Baş Tetkikçi

Gereklilikler Uygulama Baş Uygulayıcı İç etkikçi 

Baş etkikçi Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

Gereklilikler Uygulama Baş Uygulayıcı İç etkikçi 

Baş etkikçi Üst Yönetim Bilgilendirmesi ISO 50001:2018'e Geçiş 

Gereklilikler Uygulama Baş Uygulayıcı İç etkikçi 

Baş etkikçi Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

İş Sürekliliği Yönetimi - ISO 22301

Organizasyonunuzda bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurmayı ve aksaklıklar sırasında üstlenilecek görev ve 

sorumlulukları net olarak tanımlamayı öğrenin. ISO 22301 yönetim sisteminizle çalışmama süresini en aza 

indirebilir, normale dönme sürecini hızlandırabilir ve müşterilerinize güvence verebilirsiniz. 

Enerji Yönetimi - ISO 50001
Maliyetleri azaltmak, mevzuata uymak veya sürdürülebilirliğinizi geliştirmek için ISO 50001 belgesi almakla 
ilgileniyorsanız standardın uygulanması bu üç amacı gerçekleştirmek için sistematik bir yaklaşım sunar. Eğitim 
kurslarımız, ISO 50001'i temel alan bir enerji yönetim sistemini anlamanıza ve güvenle uygulamanıza yardımcı 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitimi alarak hem daha fazla tasarruf elde edebilir hem de sık yapılan 
hatalardan kaçınabilirsiniz. 

Bilgi Güvenliği Yönetimi - ISO/IEC 27001
Uzmanlarımızdan eğitim alarak bilgi güvenliğini nasıl yönetebileceğinizi öğrenin. ISO/IEC 27001:2013 bir bilgi 
güvenliği yönetim sisteminin (ISMS) kurulması, uygulanması ve sürekli olarak geliştirilmesine ilişkin gereklilikleri 
belirleyen güncel uluslararası standarttır. 

1990'lı yılların başında ortaya çıktıklarından beri, global bilgi güvenliği standartları gittikçe hem kapsam 
açısından genişlemiş, hem de daha fazla kabul görmüştür. Bilgi güvenliği tehditleri ve bunları yönetmenin en iyi 
yolları da yine benzer bir gelişim seyretmiştir. Bu standart, bilgi güvenliği yönetimine ilişkin güncel en iyi 
uygulamaları yansıtmaktadır. Bir ISMS kurmanıza, performansını izlemenize ve gerektiğinde iyileştirmeleri 
uygulamaya koymanıza yardımcı olacak spesifik tavsiyeler sunmaktadır. Ayrıca bir organizasyonun bilgi güvenliği 
uygulamalarının harici olarak değerlendirilmesine ve belgelendirilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Genel katılıma açık 
eğitimlerimiz için 
size uygun bir 
tarih ve yer seçin
Çeşitli tesisleriniz için eğitim almak 

istiyorsanız iş ihtiyaçlarınıza uygun bir 

programını görüşmek için bizimle 

iletişime geçebilirsiniz. 

Kendi tesisinizde 
yerinde eğitim
Eğitim aldırmak istediğiniz bir 

grup çalışanınız varsa ve tek bir 

konumda eğitim düzenlenmesi 

yeterli olacaksa kendi tesisinizde 

eğitim verebiliriz. Bu, özellikle bilgi 

güvenliği gibi hassas konuların ele 

alınacağı durumlarda önemlidir. 

Tam esneklik için 

Online eğitim
BSI Online Eğitimleri, yüksek 

kaliteli eğitim programlarımızı ilgi 

çekici ve interaktif bir deneyim 

yoluyla nerede olursanız olun size 

sunmamıza olanak sağlayan 

gerçek zamanlı bir çevrimiçi eğitim 

platformudur. 

Dilediğiniz şekilde sunulan eğitim

Eğitim çoğu zaman bir defaya mahsus bir ihtiyaç değildir; BSI, eğitim yolculuğunuzun her adımında size 
yardımcı olmaya hazır. 

Günlük eğitim ihtiyaçlarından sürekli beceri geliştirme ve desteğe kadar çok çeşitli iş eğitim programları 

sunuyoruz. Gerekliliklerinize bağlı olarak, eğitimi birçok farklı şekilde sunabiliriz: 

Global eğitim
Tüm BSI eğitimlerinin faaliyet 

gösterdiğimiz tüm ülkelerde veya 

her formatta sunulmadığını lütfen 

unutmayın. Bununla birlikte, 

online eğitim platformumuz 

yoluyla hangi konumda olursanız 

olun size destek olmak için 

elimizden geleni yapacağız. Eğitim 

ihtiyaçlarınızı bize bildirmeniz 

halinde, özel iş ihtiyaçlarınıza 

uygun bir plan oluşturmanıza 

yardımcı olacağız Lütfen uzman 

eğitim danışmanlarımızla iletişime 

geçin. 

Standardın size 
verilecek kopyası
Standartlara dayalı eğitim kurslarında, 

standardın bir kopyası kursunuzun 

süresi boyunca kullanmanız için size 

ödünç olarak verilecektir. Kurstan 

önce içerik hakkında genel bilgi 

edinmeniz tavsiye edilir; dilerseniz not 

alabilmek için standardın size ait 

kopyasını da getirmeniz yararlı olabilir. 

Ön koşullar
Kurslarımızdan bazıları belirli ön 

koşullar içermektedir; standart 

hakkında bilgi sahibi olunması 

genellikle iyi bir başlangıç noktasıdır. 

Sizin ve kursu alacak diğer kurs 

katılımcılarının eğitmeninizden en iyi 

şekilde istifade edebilmesi için lütfen 

tüm kriterleri karşıladığınızdan emin 

olun. 

Emin olamadığınız durumlarda lütfen 
danışmanlarımızdan biriyle iletişime 
geçin. 



BSI - tercih edilen iş ortağınız 

BSI, dünyanın güvenli, sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu 
gıdaları hak ettiğini düşünmektedir. Portföyündeki 8.200'den 
fazla tarımsal gıda iş standardıyla BSI, yarının sorunlarına 
yönelik en iyi uygulama standartlarını ve kılavuzlarını 
geliştirmeye devam etmek için her türlü donanıma sahiptir.

93 ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olarak, kendi 
çalışanlarımızın uzmanlığı, bütünlüğü ve profesyonelliğiyle 
gurur duymaktayız. Müşterilerimizin "mükemmelliği bir 
alışkanlık haline getirmesine" yardımcı oluyor ve performansın 
artırılmasına, kalite ve risklerin yönetilmesine, markaların 
korunmasına ve Organizasyonel Dayanıklılık zemininin tesis 
edilmesine yönelik standartlar, eğitim, belgelendirme, 
danışmanlık ve tedarik zinciri çözümlerinden oluşan çok çeşitli 
bir portföy sunan tercih edilen iş ortağı olmayı amaçlıyoruz.

Sizinle iş ortaklığı kurmak için sabırsızlanıyoruz.

Gıda standartları eğitimleri

Daha fazla bilgi için 
web sitemizi 
ziyaret edin: 
bsigroup.com/tr

bsigroup.com/tr

www.bsigroup.com/tr



