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Tedarikçiler ve tedarik edilen ürünler söz konusu gıda 

ile ilgili olduğunda güvenilir olmalıdır. Bu nedenle gıda 

perakendecileri, üreticilerden, aracılardan ve lojistik 

şirketlerinden ortak kalite standartlarına uymalarını 

beklemektedir. 

 

Avrupa gıda perakendecileri temsilcileri tarafından 

tanımlanan Uluslararası Gıda Standardı (IFS) gıda 

güvenliği, uyumluluğu ve kalitesi konusunda 

tanımlanan yönergelerinde belirtilen hedef de budur. 

TÜV NORD CERT, aralarında aracıların ve satış 

temsilcilerinin de yer aldığı gıda sektörü 

tedarikçilerini IFS'ye göre sertifikalandırır. 

 

Sertifikasyonun hedef grupları 

TÜV NORD CERT, üç IFS standardına göre 

sertifikasyon sunar: 

 Gıda üreticileri için IFS Gıda - Özellikle özel 

etiketli üreticiler için, ancak orijinal markalı 

üreticiler, tedarikçiler, vb. dahil olmak üzere. 

 Nakliyat veya depolama hizmetleri sunan 

şirketler için (gıda harici malzemeler dahil) IFS 

Lojistik 

 Aracılar, komisyoncular, temsilciler ve ithalatçılar 

için (gıda harici malzemeler dahil) IFS Aracı 

 

 
 
 
 
 

    Sertifikasyonun avantajları 

Birçok gıda perakendecisi ve  

üreticisi  sadece IFS sertifikasyonu olan 

tedarikçileri kabul etmektedir. Cazip pazarlara giriş  

avantajı olmasının yanısıra sertifika sahibi olan 

kuruluşlar imajlarının gelişmesinden, azalan risklerden 

ve garanti taleplerinden de faydalanabilirler ve ayrıca 

gıda güvenliğine aktif bir katkı sağladıklarından da emin 

olabilirler. Birçok denetçi birden fazla alanda yetkin 

olduğundan, oldukça saygı duyulan ve deneyimli bir 

sertifikasyon şirketi olan TÜV NORD CERT, etkin ve 

düşük maliyetli birleşik denetimler de sunabilir. 
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   Sertifikasyonun ön koşulları 

IFS, kalite yönetim standardı ISO 9001'i esas 

almaktadır. Ayrıca bu standarda, üretim süreçlerinin 

kalite güvencesi için İyi Üretim Uygulamaları'nın (GMP) 

şartları ve gıda güvenliğinin olası risklerini analiz edip bu 

risklerle etkin bir şekilde mücadele etmek için de Tehlike 

Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları'nın (HACCP) şartları 

da dahildir. Sertifikayı alabilmek için kuruluşların ilgili 

şartlara uyumluluğu hayata geçirmeleri ve ayrıca 

müşteriye özel kalite şartlarını da yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

 

    Başarınız için bizim uzmanlığımız 
 

TÜV NORD, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerinde 

dünya çapında iyi bilinen, köklü ve güvenilir bir iş 

ortağıdır. Uzmanlarımız ve denetçilerimiz, deneyimlerine 

dayalı olarak kapsamlı bilgiye sahiptir ve genel olarak 

daimi bir şekilde TÜV NORD tarafından istihdam 

edilirler. Bu durum, bağımsız ve tarafsız sunulan 

hizmetin garantisidir ve aynı zamanda da müşterilerimizi 

istikrarlı bir şekilde destekleyeceğimiz anlamına 

gelmektedir. Bu sayede denetçilerimiz şirketinizin 

gelişiminde size eşlik edip sizi desteklerken size objektif 

bir geri bildirim sunar 

Gıda sektörü için hizmet sağlayıcı olarak gıda, hayvan 

yemi ve tüketici ürünleri sektörlerindeki önemli 

sertifikasyonlarla sizleri desteklemekteyiz. Uzman 

denetçilerimiz uygulama konusunda sahip oldukları 

deneyimin yanısıra alanlarında gereken eğitimleri de 

almış olup IFS standardına ilişkin değerlendirmeciler 

olarak onaylanmışlardır. 

 

 

Sertifikalandırma Süreci 
 

 

Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD 'un teklifi 
 
 
 

Teklifin onaylanması 
 
 
 

Sertifikasyona hazırlığın değerlendirilmesi, denetimin 
planlanması 

 
 
 

Sertifikasyon denetimi 
 
 
 

Uyumsuzluk yönetimi (gerekiyorsa) 

 

 

Önlemlerin değerlendirilmesi ve rapor taslağının 
hazırlanması  

Sertifikanın düzenlenmesi ve denetim portalına kaydı 

Geçerlilik: 12 ay 
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