
‘‘ 1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’



IFS Belgesi Genel Bilgileri

IFS Nedir?

IFS, ülkeler arası
Gıda

Standardı’nın,
başlangıç noktası
GFSI (Ulusal
Gıda Güvenliği
İnisiyatifi) olmak
ile birlikte
güvenli gıda
satışını ve
ölçülebilir bir
gıda güvenliği
temin etmeyi
hedeflemektedir.
IFS, bu hedef
doğrultusunda,

İngiliz perakendeci kuruluşları gibi Avrupalı diğer
büyük perakendeci kuruluşların da 3. taraf
denetime yönelmesi ve Avrupa, Kuzey Amerika ve
Avustralya’dan 40 ticari kuruluşun bir araya
gelmesiyle meydana gelmiştir.

Günümüzde küresel hale gelen ekonomi
kapsamında dünya genelinde dört bir tarafından
üretimde bulunan gıda ve diğer tüketim ürünleri
zincir marketlerde tüketiciler ile buluşmaktadırlar.
Çeşitliliğin ve üretim alanlarının bu kadar yaygın
hale geldiği zamanımızda tüketici kesimin hakkı
olan güvenilir gıda tedarik etme ihtiyaçlarının
sağlanmasında kim, nasıl bir sorumluluk taşımakta
ve yapmaktadır. Avrupa gıda kanunları kapsamında
yer bulan; due diligence; gereği perakende halkası,
özellikle kendi markaları için üretimde bulundukları
ve satışa arz ettikleri ürünlerin gıda güvenliğini
temin ettiğiniz garantilemeli ve bu duruma yönelik
sorumluluğu almalıdır. Bulunduğu alandan
kilometrelerce uzak alanda üretimi yapılan
ürünlerde güvenilir gıda ihtiyaçlarına nasıl garanti
verilmektedir? Koşulların gerçek anlamdan
gerektiği gibi temin edildiğini gözlemlemek ve
sürdürülebilirliğinden emin olmak adına perakende
sınıfları kendi kalite inceleme ve denetleme
servislerini hazırlamış ve belirli periyotlarda yapılan
denetimler ile ürün akışı sağlayanların kalite ve
güvenlik ihtiyaçlarını izlemeye çabalamıştır.

Her perakende sınıfının kendi olanakları
kapsamında yaptığı bu denetimlerin, değişik bakış
açıları sebebi ile değişik yaklaşımlar meydana

getirmesi, üretici kuruluşları güç durumda
bırakması ile birlikte yüksek maliyet oluşturması,
ortak yaklaşım ve standart meydana getirmesi
gereğini meydana koymuştur.

Meydana gelen bu karmaşayı düzeltmek için, şeffaf
ve harmonize bir yaklaşım adına 2002 senesinde
Alman perakendeci kuruluşları HDE genel gıda
güvenlik standardı hazırlamak ve ilerleme
kaydetmek adına çalışma grubu meydana getirerek
IFS standardını geliştirdiler. Geliştirilen IFS
standardı, GFSI nezdinde de kabul gördü. 2003’te
Fransız FCD perakendeci işletmeler sınıfı ve
toptancı kuruluşları da bu çalışma grubuna katılarak
IFS standardı 4. versiyonu geliştirme çabalarında
bulundular.

IFS, perakendeciler için özel etiket ( private label)
üretimi yapan üreticilerin gıda güvenliğinden emin
olmak ve kalite seviyelerini izlemek üzere
oluşturulmuş uniform bir araçtır. Gıda işlemenin
tüm basamaklarına uygulanabilir. IFS Gıda, GFSI
denetim, gıda güvenliği ve kalitesi adına gıda üretici
kuruluşları aşamaları ve ürünleri standart olarak
benimsemektedir. Bu gıda işleme kuruluşlarının
yada gıda ürünleri paketi işletmelerini
ilgilendirmektedir. Ürünleri işlendiği durumda IFS
Gıda uygular yada bir risk olduğu zamanda Birincil
ambalaj esnasında ürün kontaminasyonu anali
edilir. IFS Gıda Standardı özellikle gıda üretici
kuruluşlarının tümü, bunların üretiminde bulunan
özel etiketler adına, bu özellikler uyum ile alakalı
pek çok ihtiyacı kapsamaktadır. Bunun yanı sıra
marka güvenliği ve kalitesi adına üretim ve
pazarlama çalışmalarına destek vermektedir.

Dünyanın genelinde belgelendirme firmaları,
perakendeci kuruluşlar, endüstri ve gıda hizmet
işletmeleri IFS Gıda standart sürüm 6 verimli ve
tam katılımı sayesinde gelişme sağlanmıştır. IFS
işletmeleri üretimde bulundukları ürünün taşıdığı
riske uygun olarak yüksek risk ve düşük risk olarak
gruplara ayrılırken; asgari koşullar, yüksek standart
ve en iyi uygulama şeklinde 3 değişik düzeyde
değerlendirir. İşletmelerden gerçekleştirilen
uygulamaları, kalite sistemi ihtiyaçları, yönetimin
yetkinliği, kaynak yönetimi, ürünün uygulanması ve
ölçme, analizler, iyileştirmeler gibi 5 değişik başlık
altında analiz edilir.



IFS Belgesi Nedir?

‘‘ IFS Belgesi, gıdaları ve gıdaların üretim
aşamalarının güvenliğini ve kalitesini
belgeleyen gıda güvenliği belgesine denir. ’’

Ülkeler arası gıda standardı şeklinde ifade edilen bu
standart 2000 senesinde, gıda güvenliğinin, Ticaret
Odası CIES nezdinde iyileştirilmesi neticeme
oluşmuştur. ISO 9000: 2000'den farkı ise, HACCP
standardını kapsamasıdır. Kuzey Amerika, Avrupa
ve Avusturalya'da başlangıç olarak 40 adet ticari
firmanın katılması ile meydana gelmiştir. Gıda
kuruluşlarında gıdaların üretiminde bulunulması,
ürünlerin paketlenmesi, diğer alana taşınması,
depolanması gibi süreçlerin canlılara zarar teşkil
etmemesi adına belirli koşulları kapsayan gıda
güvenliğidir.

IFS Belgesi, ülkeler arası gıda güvenliği belgesine
sahip olan gıda kuruluşları yeni pazar avantajlarını
elde eder. Avantaj elde edilmesinin sebebi ise, IFS
belgesine sahip olan işletmeler gıda güvenliği ile
hükümleri yerine getirdiklerinden dolaya
seçilmektedir ve ülkeler arası alanda geçerliliğe
sahip olmaktadır. Bu belgeye sahip olana işletmeler,
tüketici kesime güveni saplar, var olan markasının
imajını geliştirir, tasarruf temin eder, şeffaflık,
tedarik zinciri aşamasında kalite ve güven temin
eder.
Gıda tedarik siteminde ürün akışı sağlayıcıları
denetimleri ticaretin vazgeçilmez unsurlarından biri
tanesidir. Tüketici kesimin ve kanunların ağır
duruma gelen koşulları ve yükselen maddi ve
manevi tazminat istemleri karşılık olarak global
kuruluşların kalite standartlarını geliştirmesine
neden olmuştur.

Bu koşullar kapsamında Alman ve Fransız
perakendeci kuruluşlar Birliği Ticari markalar adına
kalite belgelendirmesi olan ülkeler arası gıda
standardı olan IFS standardını geliştirmişlerdir.

Gıda üretici kuruluşlarının tüm, bu standart
kapsamında üretimde bulunmaları beklenmektedir.
Tarımsal üretimden gıdanın işlenmesine dek
süreçlerin tümü bakımından kullanılabilir.

Bazı devletler resmi gıda güvenliği politikalarında
Ifs Standardını yasalarına dahil etmişlerdir. İspanya,
İsviçre, Avusturya nu devletlerden bir kaç tanesidir.

IFS Belgesi’nin Faydaları Nelerdir ?
‘
‘IFS Belgesi, gıdaları ve gıdaların üretim
aşamalarının güvenliğini ve kalitesini
belgeleyen gıda güvenliği belgesine denir.’’

IFS belgesinin Kuruluşa Faydaları

 Müşterilerinizin işletmenize ve markanıza
karşı güveni artar

 Üretimde bulunduğunuzun gıda ürünlerinin
gıda güvenliliği yükseltir

 Rakip firmalarından önde olmanızı temin eder
 Ülkeler arası alanda ürünlerinizi piyasaya arz

edebilirsiniz

 Gıda güvenliği risklerini minimize
indirebilirsiniz

 Üretim kalitesinin artmasını sağlar
 Hukuki sorumlulukların yerine getirilmesini

temin eder
 Kuruluşlar tüketicilerin güvenini artış sağlar

 İşletmelerin marka imajında gelişme
kaydetmesini sağlar.

 İşletmelerde ekonomik anlamda tasarruf
temin edilir.

 İşletmeler şeffaflık elde eder.
 İşletmelerin talep ettiği pazara öncelikli

girebilme olanağı temin eder.



 Tedarik zinciri aşamasında kalite ve güven
oluşturur.

 İşletmeleri, gıda güvenliği ile gereksinimleri
temin etmelerinden dolayı tüketiciler
nezdinde seçilmesini sağlar.

 IFS belgesine sahip olan gıda işletmeleri yeni
pazar imkanları elde eder.

 İşletmelerin kendi pazarlarında gıda ürünü
daha güvenilir olarak satışta bulunmalarına
imkan oluşturur.

 İşletmeler ürünlerini, Avrupa pazarına
satabilmelerine imkan tanır.

 İşletmelerin iç aşamalarının verimli şekilde
kontrolünü gerçekleştirmesine ve üretilen
ürünlerde hata riskini indirger.

IFS belgesinin üretim birimlerine
faydaları ise

 İşletmelere gerçekleştirilecek 3. taraf
incelemeleri engeller.

 İşletmelere yönelik çoklu incelemeleri tek
inceleme şeklinde getirerek süreci kısaltır.

 Şirket kaynakların etkili şekilde kullanması
sağlar.

 İşletmelerin, gıda kanunlarına uygunluğunun
takip edilmesini gerçekleştirir.

 İşletmelerin yapılacak olan müşteri
incelemelerine duyulan gereksinimi azaltır.

IFS Standardının Hedefleri

 Ülkeler arası gıda standardı şu temel hedefleri
bulunmaktadır:

 Tek tip analiz sistemini bulunan ortak bir
standart

 Akreditasyonu gerçekleşmiş ve vasıflı
belgelendirme kuruluşlarının ve denetçilerin
kabulü;

 Tedarik zincirinin tümünü kıyaslanabilirliğin
ve şeffaflığın temin edilmesi;

 Hem ürün akışı sağlayanda hem de ticarette
masrafların indirgenmesi

 Ülkeler arası benimsenmiş gıda güvenliği
standartlarını kapsayan bir çerçeve hazırlamak

 Gıda güvenliğinin gelişmesine destek vermek
 Gıda güvenlik hükümleri ve takip süreçlerinin

standardizasyonunu temin etmek
 Ürün akışı sağlayan firmaların isteklerine

uygunluk
 Gıda güvenliğinin ürün akışı sağlayan

firmaların nezdinde kabul edilmesi
 Ürün akışı sağlayan firmalarda denetim

sayısının indirmesi
 Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim,
 Kaliteli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar

oluşturulmasını temin etmek.

IFS Belgesi Almanın Avantajları

IFS belgesi, işletmeler IFS denetleme sistemini
uygularken çeşitli avantajlara nail olurlar. İlk önce
bunun üzerinden kendilerine ait olan IFS
denetleme raporlarını ve tedbir planlarını yönetirler.
Belgelendirme kuruluşları denetleme verilerinin
kurulumdan sorumlu olmaktadır. Belgelendirme
kuruluşları bu verileri müşterilerine hizmet olarak
sunmaktadır.

Kuruluşlar bunun yanı sıra BRC, SQF gibi
gerçekleştirdikler diğer standartların belgelerini de

çevrim içi kurabilir ve veri tabanından hizmet
verebilir. Belgelerin tümü genel bir listeden
görüntülenebilir.

Belge sahibi kuruluşlar ayrıca IFS tabanında diğer
belgeli işletmeleri arayabilir ve düzenlemede
bulunabilir. Bu şekilde, ürün akışı sağlayan
firmaların IFS belgesi olup olmadığının kontrolünü
gerçekleştirebilir. Genel bilgilere ulaşabilir, fakat
rapor ve tedbir planını temin edemezler. Bunun
adına özel bir aktifleştirme yapması gerekmektedir.



IFS Belgesini Kimler Almalıdır?

‘‘ IFS Belgesi, gıdaları ve gıdaların üretim
aşamalarının güvenliğini ve kalitesini
belgeleyen gıda güvenliği belgesine denir. ’’

Perakendeci kuruluşlar ve toptancı işletmeler adına
ürün akışı sağlayan gıda üretici firmaların tümü

IFS’ye göre bir denetime tabi olabilmektedir.
Birincil üretim haricinde, gıda zincirinin tümü
uygulanabilir. IFS belgesi alabilmek için uluslar
arası akreditasyon onaylı Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kurulumuza
müracaat ederek alabilirsiniz.

IFS Belgesi İçin Kuruluşların Yapması Gereken

 Şirketlerin belgeye sahip olmak adına karar
vermeli.

 Standardın güncel versiyonunu Sistem Kalite
belgelendirme kuruluşumuzdan sipariş
vermelidir.

 Şirketin mevcut durumu incelemelidir.
 Belge alınacak belgelendirme kuruluşu

belirlenmeli.
 Şirket, incelemenin tarihini, zamanını ve

kapsamını belirlemelidir.

 Talep bağlı şekilde: Son durum adına ön
incelemede bulunulmalıdır

 Kararlaştırılan inceleme, tarihinde ve
profesyonel denetçilerimiz alakalı olan ürün
kategorisinde gerçekleştirecektir.

 Firmalar IFS belgesine sahip olabilmek
adına yapacağımız denetimden asgari olarak
75 puan almaları gerekmektedir ve belgede
firmanın standart gereklerini tedarik etmesine
bağlı şekilde emel yada yüksek düzeyde olduğu
belirtilir.

IFS Belgesi Nasıl Alınır?

 Şirket öncelikli olarak kendi
firmasının durumunun
analizinde bulunmalıdır.

 IFS Belgesi koşullarına
uygun olarak gereken
doküman belgeleri ve

yönerge koşulları temin edilir.

 Firma hazırlıklarını tamamlanmasından sonra
belgelendirme kuruluşlarından biri olarak
Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuza
denetim isteğinde bulunmalıdır.

 IFS belgesini almayı talep eden firma ilk
başta bu belgeyi vermeye yetkisi olan uluslar
arası belgelendirme kuruluşu olarak Sistem



Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz ile sözleşme imzalar.

 Belgelendirme kuruluşumuzun profesyonel
mühendis denetçilerimiz firmada tetkiklerde
bulunur.

 Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzun
uzman denetçilerimiz nezdinde,
gerçekleştirilen tetkiklerin akabinde IFS
Belgesi standart hükümlerine uygun olduğunu

belirlememiz ile firmaya kuruluşumuz
tarafından IFS belgesi verilir.Bu verdiğimiz
belgenin 1 yıl boyunca geçerliliği
bulunmaktadır.

 Gerçekleştireceğimiz diğer incelemelerimizi
firmanın haberi olmadan da uygulayabiliriz.

 IFS Belgesinin yenileneceği zaman firmanın
gereksinimlerin tümünün analizi yapılacaktır.

 İnceleme olarak periyotlar 6 ay veya 1 senedir.

IFS Belgesini Hangi kuruluşlardan Alabilirsiniz?

Alacağınızı IFS Belgesinin geçerliliğe sahip
olması için bu belgeyi uluslar arası akreditasyona
sahip olan belgelendirme kuruluşlarınızdan
almalısınız. Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzun profesyonel gıda
mühendisi denetçilerimizi kuruluşunuzda yapacağı
IFS Belgesi denetimlerimiz ile, gıda ürünlerinin ve
dolayısı ile tüketici kesimin refahını temin
etmekteyiz. IFS belgesi standartları denetiminde
bulunan perakendeci, toptancı veya markalı ürün
tedarikçi kuruluşları adına gerçekleştirmekteyiz.
Dünyanın geneline yayılmış olan ağımız ve
profesyonelliğimiz ile birlikte, uluslar arası

akreditasyon onaylı belgelendirme ve test
danışmanlık kuruluşumuzu siz değerli gıda
işletmelerimize sunduğunuz hizmetlerimizi, ürün
akışı sağlama kapsamında, tüm yerlere ulaştırma
imkanımız bulunmaktadır.

IFS belgesine alabilmeniz ve yönetmeliklere
uygunluk durumundan yararlanmanız bakımından
sizlere yardımcı olmaktayız. IFS Belgesi konusunda
tüm değerli gıda işletmelerimiz IFS belgesi almak
için ilk adım olarak Sistem Kalite belgelendirme
ve test danışmanlığı kuruluşumuz ile iletişime
geçiniz.

IFS Belgesi Sınıfları Hangileridir?

Kaynak Yönetimi

Üst yönetim yetkinliği

Ölçme, analiz ve gelişme kaydetme

Koordine etme ve üretim süreçleri

Dış incelemeler ve gıdanın koruma altına alınması

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi



IFS Belgesi Standardı

‘‘‘ Alman Perakendeci kuruluşları, İngiliz BRC
uygulamasına aynı doğrultuda, İnternational
Food Standardı IFS şeklinde isim verilen
standart hazırlamışlardır. Alman Perakendeci
kuruluşlar Birliği, Fransız Perakendeci
kuruluşlar Birliği ve bunların yanı sıra İtalyan
Perakendeci kuruluşlar Birlikleri nezdinde

ürün akışı sağlayan kuruluşların, gıda
güvenliği ve kalite seviyelerinin denetimlerine
ilişkin geliştirilmiş standarttır. ’’
IFS, Fransa ve Almanya'nın ile birlikte Avusturya,
Polonya, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi pek çok
devlette talep görmektedir.

IFS Belgesinin Standartları Nelerdir?

IFS HPC Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri Standardı

IFS (Broker) Aracı Kurum Komisyoncu Standardı

IFS Cash & Carry Gıda Toptancısı Standardı

IFS Lojistik Standardı

IFS Gıda Standardı

IFS Belgesi Standardı’nın Esas Unsurları

 Ham madde, ambalaj ürünleri, katkılar ve
diğer girdiler

 Proses koşulları (Girdiden - Sevkiyata)
 Temel çevre ile alakalı uygulamalar
 Temel personel ile alakalı uygulamalar ve

hükümler
 Risk ve tehlike değerlendirmeleri
 Kriz yönetimi

 Ürün akışı sağlayan firmalar ve ziyaretçiler ile
alakalı uygulamalar

 Eğitimler
 Alerjenler, genetik bakımından

modifikasyonlu ürünler,
 İzlenebilirlilik (tarladan-çatala kadar)
 Yönetimin yetkinliği ve kalite ve gıda güvenliği

yönetim sistemi ile alakalı uygulamalar (YGG,
iç denetimler, vb.)

 Fiziksel şartlar
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