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       ünya çapında 30.000'den fazla ISO 22000 
sertifikalı kuruluş bulunmakta ve FSSC olarak 
bunun nedenini çok iyi anlıyoruz. ISO 22000, Codex 
Alimentarius'a göre HACCP ilkelerini kapsayan, 
uluslararası uzmanlar tarafından geliştirilmiş, 
bilime dayalı, güvenilir bir Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi standardıdır. FSSC 22000 Şeması, ISO 
standartları üzerine kuruludur ve tıpkı ISO 22000 
gibi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli 
iyileştirilmesine odaklanır.

Ancak hepsi bu kadar değil. FSSC 22000, ISO 
22000 standardına kıyasla iki ana ek avantaja 
sahiptir. FSSC 22000 programı, yıllık kıyaslama 
süreci aracılığıyla Küresel Gıda Güvenliği Girişimi 
(GFSI) tarafından tanınmakta ve bu da FSSC 22000 
sertifikalı kuruluşlar için ulusal ve uluslararası 
pazarlarda daha fazla iş fırsatı sağlamaktadır. 
FSSC 22000 ayrıca, tüketim malları endüstrisinde 
güvenin sağlanmasını garanti eden sağlam bir 
bütünlük programına sahiptir.
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“Danone Yiyecek ve İçecek 

Çin'de ISO 22000'den 

FSSC 22000'e geçişi çok 

sorunsuz bir şekilde yaşadık. 

Bunun nedeni… güçlü 

bir ISO 22000 temeline 

sahip olmamızdı. Bu da 

FSSC 22000'in gerektirdiği 

tüm ek gerekliliklere 

ve sektöre özgü ön 

gereksinim programlarına 

odaklanmamızı sağladı. Bu 

şekilde sahip olduğumuz 

gıda güvenliği sistemimizi 

geliştirebildik ve bir sonraki 

seviyeye taşıyabildik.”

Peter Dai, 

Gıda Güvenliği ve Sistemleri 

Direktör Yardımcısı,

Danone Yiyecek

FSSC 22000 Şeması’nın temel değerlerinden biri de GFSI 
tarafından tanınmasıdır. Birçok marka sahibi, tedarikçilerinden 
GFSI tarafından tanınan bir gıda güvenliği sertifikası talep 
etmektedir. Dünya çapında hızla artan sayıda gıda kuruluşu 
FSSC 22000 sertifikalı olmaya karar vermiştir. Bu kuruluşların 
hepsi, FSSC 22000 web sitesinde kamuya açık bir şekilde 
listelenmektedir.

FSSC 22000 sertifikasyonunun ISO 22000 sertifikasyonuyla 
birlikte sağladığı bir diğer avantaj, sağlam bir bütünlük 
programına sahip olmasıdır. Bu bütünlük programı ile FSSC, 
dünya çapındaki lisanslı Belgelendirme Kuruluşlarının 
performansını yönetir ve ölçer, bu da güvenilir ve tutarlı 
denetimler ve belgelendirme sağlamaktadır.

ULUSLARARASI PAZARLARA ERİŞİM

GÜVEN SAĞLAMA



SECTORS IN FOOD SUPPLY CHAIN

FOOD PACKAGING MANUFACTURING

ANIMAL FEED PRODUCTION

CATERING

FOOD MANUFACTURING

FARMING

RETAIL AND WHOLESALE

TRANSPORT AND STORAGE

Category AI & AII

Category CI, CII, CIII, CIV, DII, K

Category I

Category DI & DII 

Category E

Category F & FI

Category G & GI

FSSC VAKFI HAKKINDA

FSSC Vakfı, tüketim malları endüstrisine güven sağlamak 
ve etki yaratmak için kâr amacı gütmeyen ve bağımsız 
bir küresel Şema sahibidir. FSSC olarak 12 yılı aşkın bir 
süredir küresel gıda güvenliği üzerinde etki yaratmaktayız. 
Bunu, tüketim malları endüstrisinin ISO tabanlı yönetim 
sistemlerini uygulamasına, hedefl erine ulaşmasına ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl erinin gerçekleştirilmesine 
destek vererek yapıyoruz. Ancak bununla da sınırlı değil. 
Sağlam bir bütünlük programı ve gelişmiş bir güvence 
platformuna sahip olarak lisanslı ortaklarımızla sürekli 
güven sağlıyoruz. www.fssc.com adresini ziyaret ederek 
bize katılabilirsiniz.

BAĞIMSIZ VE KÂR AMACI 
GÜTMEYEN FSSC VAKFI’NA 
GENEL BAKIŞ



FSSC 22000 SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
ISO 22000 sertifikalı bir kuruluş olarak, mevcut yönetim sisteminizin içeriğine ve uygulanma 
düzeyine bağlı olarak, ISO 22000’den FSSC 22000 sertifikasına geçiş nispeten küçük bir 
adımdır. Bir boşluk (gap) analizi ile eksik olan unsurları belirleyebilirsiniz. 

FSSC 22000 sertifikası almak ve gıda güvenliği yönetim sisteminizden tam olarak yararlanmak 
ister misiniz? O halde, geçiş sürecini başlatmak için şu adımları izleyin:

1   FSSC 22000 gereksinimleri hakkında bilgi edinin. 
Genel ISO 22000 gerekliliklerinin yanı sıra, sektörünüz 
için ön gereksinim program gerekliliklerini ve

   FSSC 22000 Programı Şema belgelerinin 2. Bölümünde 
belirtilen FSSC 22000 ek gereksinimlerini kapsayan 
uygun ISO teknik spesifikasyonunu (ISO/TS 22002-x 
veya PAS 221) seçmeniz gerekmektedir.

2   Kuruluşunuza uygun FSSC 22000 gereksinimlerine 
göre bir boşluk analizi yapın. Bir boşluk analizi zorunlu 
değildir ancak sistemdeki herhangi bir boşluğu tespit 
etme ve kapatma konusunda size yardımcı olacaktır.

Foundation FSSC

info@fssc.com

www.fssc.com

O halde, neden  daha da ilerleyip 
FSSC 22000 sertifikası alarak  

sertifikanızın ve Gıda Güvenlik 
Yönetim Sisteminizin değerini en üst 

düzeye çıkarmıyorsunuz? 
ISO 22000'den GFSI tarafından 

tanınan bir şemaya ilerlemenin en 
etkili yolu budur. 

FSSC 22000'in uygulanmasına 
ve yönetilmesine yardımcı olacak 

kılavuz belgeler, FSSC web sitemizde 
mevcuttur:

www.fssc.com/schemes/
fssc-22000/documents

3   Web sitemizde mevcut olan listeden bir lisanslı 
belgelendirme kuruluşu seçin. Ayrıca onaylandıkları 
(alt)kategorileri ve hangi ülkelerde faaliyet 
gösterdiklerini de görebilirsiniz.

4   Belgelendirme Kuruluşunun bir FSSC 22000 
belgelendirme denetim teklifi sunmasını talep edin.

5   Belgelendirme Kuruluşu, 3 yıllık tam bir 
belgelendirme döngüsü için FSSC 22000 
belgelendirme denetiminin ve müteakip yıllık 
gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin 
tüm ayrıntılar hakkında sizi bilgilendirebilir. ISO 
22000 denetimi için gereken ek süre, FSSC 22000'in 
sağlayabileceği avantajlara kıyasla çok azdır.




