ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
GEÇİŞİ
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu Haziran
2018 tarihinde yayınlanmıştır.

ISO 22000:2018 Geçiş Süreci
'IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için resmi süreyi Covid-19 sebebiyle
6 ay uzatmıştır. Henüz geçiş yapmamış kuruluşlar, 30.12.2021 tarihine kadar
mevcut gıda güvenliği yönetim sistemlerini ISO 22000:2018 şartlarına uygun hale
getirmelidir''.
Aliment tarafından, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS)
sertifikasına sahip kuruluşların, mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale
getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacaktır. Belirlenen
periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim
denetimine giremeyen kuruluşların sertifikaları, 30.12.2021 tarihinden itibaren
geçerliliğini yitirecektir.

ISO 22000:2018 standardına göre ilk defa belgelendirilecek
kuruluşlar
Aliment; ISO 22000:2018’e göre ilk belgelendirme başvurularını, ISO 22000:2018
geçişinin TÜRKAK tarafından onaylanmasının ardından (Öngörülen tarih
29.01.2021) alabilecektir.

ISO 22000:2005 Belgeli Kuruluşlar Ne Yapmalı?
Aliment tarafından ISO 22000:2005' e göre belgelendirilmiş tüm kuruluşlar,
mevcut yönetim sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben
gerçekleştirilecek gözetim denetimleri ile geçişleri yapılacaktır.
Geçişin gözetim denetimi ile yapılacak olması durumunda; gözetim denetiminin
süresi, 2 katı kadar uygulanacaktır. 29.01.2021 tarihinden itibaren gözetim ve
yeniden
belgelendirme denetimleri yalnızca ISO 22000:2018'
e
göre
yapılacak, 30.12.2021 tarihi itibariyle ISO 22000:2005 belgelerinin bir geçerliliği
kalmayacaktır.

ISO 22000:2018 Belgeli Kuruluşlar
ISO 22000:2018 belgeli kuruluşların aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi
beklenmektedir;
- Yeni standard gerekliliklerini karşılamak için ele alınması gereken
organizasyonel boşlukların tespit edilmesi
- Bir uygulama planının geliştirilmesi
- Kuruluşun etkinliği üzerinde etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitim ve
farkındalığın sağlanması
- Standardın yeni revizyonunun gerekliliklerini karşılamak ve etkinliğinin
doğrulanmasını sağlamak için mevcut Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin
(GGYS) güncellenmesi
- Geçiş süreci boyunca Aliment ile iletişim halinde olunması
Aliment; 29.06.2018 tarihinden itibaren yayınladığı tüm ISO 22000:2005
belgelerinin geçerlilik tarihini 30.12.2021 olarak revize etmiştir.
Yeni Revizyonla Gelen Temel Değişiklikler;
- Liderliğin sorumluluğuna daha güçlü bir vurgu,
- Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin gelişimine risk temelli bir yaklaşım
uygulama,
- Kritik Kontrol Noktaları (CCP’ ler), Operasyonel Ön Koşul Programları
(ORP’ler) ve Ön Koşul Programları (PRP’ler) dahil olmak üzere kilit
terimlerin farklılaştırılması,
- Standardın içeriğinin üst düzey yapıya uyumlu hale getirilmesi sayesinde
diğer ISO yönetim sistemi standartlarına entegrasyonunun geliştirilmesi.

