
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KURULUŞLAR İÇİN

GIDA GÜVENLİK SİSTEMİ PROGRAMI



• Özellikle gıda güvenliği sistemlerini 
geliştirmek ve iyileştirmek isteyen 
ancak GFSI tarafından tanınan 
belgelendirme programlarına tek 
adımda ulaşamayabilecek kuruluşlar 
için uygun, kullanımı kolay bir 
programdır.

• Bu program, kuruluşlara gıda güvenliği 
sistemlerinin olgunluğunu karşılayan 
uygunluk seviyesinde başlama 
esnekliği sunar. Uygunluk sağlandıktan 
sonra, kuruluş belirli bir seviyede 
kalmaya, bir sonraki seviyeye geçmeye 
veya tam FSSC 22000 sertifikasına 
sahip olmaya karar verebilir.

• Kuruluşları gıda güvenliği sistemlerini 
geliştirme ve iyileştirme konusunda 
desteklemek için program bir öz 
değerlendirme (self-assessment) aracı 
içermektedir.

• Program dokümanları ücretsizdir ve 
İngilizcenin yanı sıra, FSSC tarafından 
resmi olarak diğer bir çok dile de 
çevrilmiştir.

• Program, bağımsız lisanslı 
Değerlendirme Kuruluşları tarafından 
yürütülmekte ve FSSC 22000 Bütünlük 
Programı(Integrity Program) tarafından 
yönetilmektedir.

• Program gereksinimlerini yerine getiren 
uygun kuruluşlar FSSC web sitesinde 
halka açık bir şekilde listelenir.

• Program CODEX HACCP, GFSI Global 
Markets ve FSSC 22000 yapısı ile 
uyumludur. Bu uyum, dünya çapında 
tanınmayı ve tam FSSC 22000 
sertifikasına ilerleme seçeneği sağlar.

• Programın tedarikçi güvence 
programlarına entegre edilmesi, gıda 
kuruluşlarının KOBİ tedarikçilerinin 
gıda güvenliğini sağlamalarını 
destekler. Ayrıca, gıda tedarik 
zincirinde uyumu ve maliyet 
verimliliğini de artırır.

• Program, kâr amacı gütmeyen FSSC 
Vakfı’na aittir ve bağımsız bir Paydaşlar 
Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Neden FSSC 
Development 
Program 
seçilmeli?

GİRİŞ

Büyüyen küresel gıda endüstrisinde, küçük ve orta ölçekli 
kuruluşlar (KOBİ’ler) gıda tedarik zincirinde önemli bir 
rol oynamaktadır. FSSC Vakfı, bu kuruluşları güvenli 
gıda tedariğinde desteklemek için FSSC Development 
Program (Gelişim Programı)’ı sunmaktadır.

FSSC Development Program, güvenli gıda üretiminde 
KOBİ’leri desteklemek için iki seviyeli bir yaklaşım 
sunmaktadır. 

CODEX HACCP, GFSI Global Markets ile uyumlu ve FSSC 
22000 yapısı ile örtüşmektedir. Bu nedenle, program 
özellikle müşterilerinin gıda güvenliği gereksinimlerini 
karşılamak isteyen veya pazar erişimlerini genişletmek 
isteyen KOBİ’ler için uygundur. 
FSSC Development Program gerekliliklerini yerine 
getiren kuruluşlar, FSSC web sitesindeki halka açık 
kayıtlarda (public register) listelenme avantajına sahip 
olurlar.



FSSC DEVELOPMENT PROGRAM SÜRECİ

HANGİ KURULUŞLAR PROGRAMI 
KULLANABİLİR? 
FSSC Development Program, gıda üretimi, yemek hizmeti 
(catering) ve perakende sektöründeki küçük ve orta 
ölçekli gıda kuruluşları için geçerlidir. Hem diğer gıda 
üreticilerine tedarik sağlayan bileşen üreticileri hem de 
perakendecilere ve gıda hizmeti veren kuruluşlara tedarik 
yapanlar FSSC Development Program’dan faydalanabilir. 
FSSC Development Program’nın, yardımcı olabileceği 
kuruluşlara ilişkin örnekler şunlardır:

Gıda üretimi

• artizan gıda üreticileri ve “start-up “lar
• gelişmekte olan pazarlardaki gıda ürünü ve gıda 

bileşeni üreticileri

Perakende

• süpermarket ve hipermarketteki fırın ve kasap gibi 
gıda mağazaları 

• bakkallar, toptan satış (cash and carry) mağazaları, 
toptan veya üyelik gerektiren mağazalar

• Alışveriş merkezlerindeki yemek salonları

Yemek hizmeti (Catering)

• catering tesisleri (havayolları, demiryolları, 
kruvaziyer ve yolcu gemilerine hizmet verenler 
dahil)

• hastaneler ve sağlık tesisleri, okul ve sanayi 
yemekhaneleri

• restoranlar ve kafeler
• oteller, ağırlama ve ziyafet fonksiyonlu, yemek 

hizmetleri ve gıda mağazaları.



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SÜRECİ
FSSC Development Program, gıda kuruluşlarının minimum gıda güvenliği gereksinimlerini 
(Seviye 1 veya Seviye 2) karşılamasını gerektirir ve GFSI tarafından tanınan sertifikasyona 
(FSSC 22000) geçmelerini izin verir. Başarılı bir sonuç için aşağıdaki adımlar önerilmektedir:

1   DEĞERLENDİRME 
• İlgili tüm program gerekliliklerini indirmek için 

www.fssc.com/development/ Development 
Program’ı ziyaret edin.

• Ücretsiz indirilebilen öz-değerlendirme 
aracını (www.fssc.com/development/
developmentprogram) kullanarak gerekliliklere 
göre bir öz-değerlendirme yapın.

2   HAZIRLIK  
• Gerektiğinde, FSSC Development Program 

lisanslı bir Değerlendirme Kuruluşu ile 
iletişime geçin (www.fssc.com/development/
developmentprogram).

• Değerlendirme Kuruluşu tarafından gıda 
güvenliği sisteminin bir değerlendirmesini 
gerçekleştirin ve uygunsuzluk olması durumunda 
düzeltici faaliyetleri uygulayın.

3   UYGUNLUK BEYANI
• Başarılı bir değerlendirmeden sonra, 

Değerlendirme Kuruluşu bir Uygunluk Beyanı 
(Seviye 1 veya 2) düzenleyecek ve kuruluş FSSC 
Uygun Kuruluşlar sicilinde listelenecektir.

• Uygunluk statüsünü devam ettirmek için yıllık 
değerlendirmeler yapılacaktır.

• Kuruluşlar uygunluk seviyesi 1 veya 2’de kalmaya 
karar verebilir veya tam FSSC 22000 sertifikası 
almak için ilerleyebilir.

• Uygunluk Beyanı Seviye 1 veya 2’nin geçerlilik 
süresi bir yıldır.     
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“FSSC Development Program’ın güçlü 
yönlerinden biri de sunduğu esnekliktir. 

KOBİ’ler program dahilinde herhangi 
bir seviyeden başlayabilir ve kendi 

ihtiyaçlarına ve müşterilerinin ihtiyaçlarına 
bağlı olarak herhangi bir seviyeye 

geçmeyi seçebilirler. Vakıf, bu programla 
dünya çapında gıda güvenliğini daha da 

desteklemekte ve geliştirmektedir.”

Cor Groenveld,
İş Geliştirme Direktörü

FSSC Vakfı
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