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Sertifikasyon Süreci



Sertifikasyon Süreci Basamakları

 Sertifikasyon kuruluşu denetime hazır olan firmaya BRC-IFS başvuru 
formunu gönderir.

 En geç 2 gün içerisinde firma gönderilen BRC-IFS başvuru formundaki 
gerekli yerleri eksiksiz doldurarak sertifikasyon kuruluşuna başvuru 
formlarını geri gönderir.

 Sertifikasyon kuruluşu BRC-IFS başvuru formlarını inceleyerek, firmanın 
denetiminin kaç adam/gün süreceğinin hesaplamasını yapar.

 Sertifikasyon kuruluşu yaptığı adam/gün hesaplamasına göre hazırladığı 
belgelendirme sözleşmesini firmaya iletir. 



 Firma sertifikasyon kuruluşu tarafından gönderilen sözleşmeyi kabul etmesi 
durumunda sertifikasyon kuruluşunu bilgilendirir.

Sözleşme kabul edildikten sonra sertifikasyon kuruluşu başvuru 
formlarında sertifikasyon kuruluşu tarafından doldurulması gerekilen 
kısımları doldurur ve başvuru formundaki bilgilere göre denetimi hangi 
denetçi/denetçilerin yapabileceğini belirler ve  başvuru formlarında ilgili 
alanları doldurarak başvuru formunun imzalanması için firmaya geri alanları doldurarak başvuru formunun imzalanması için firmaya geri 
gönderir.

Aynı gün içerisinde firma başvuru formlarının imzalanmış halini mail yolu ile 
sertifikasyon kuruluşuna geri gönderir. Ayrıca gönderilen belgelendirme 
sözleşmesinin de iki nüsha halinde çıktısını alıp imzalı ve kaşeli bir şekilde 
sertifikasyon kuruluşuna kargo ile gönderilmesini sağlar.

Sertifikasyon kuruluşu imzalı olarak gönderilen başvuru formları ile birlikte 
denetim planlamasına başlar ve denetim tarihlerini belirlemek üzere firma ile 
irtibata geçer.



 Firma ile mutabık kalınarak karar verilen denetim tarihine göre 

sertifikasyon kuruluşu firmaya denetim planlama dokümanlarını 

hazırlayarak imzalanması için gönderir. Firma bu denetim planlama 

dokümanlarının içerisindeki bilgileri doldurup, imzaladıktan sonra 

sertifikasyon kuruluşuna geri gönderir.

 İmzalı denetim planlama yazıları firma tarafından gönderildikten sonra  İmzalı denetim planlama yazıları firma tarafından gönderildikten sonra 

sertifikasyon kuruluşu belirlenen denetim tarihine kadar gerekli hazırlıkları 

tamamlar.

 Denetim gerçekleştirilir.

 Denetim bittikten sonra denetim sırasında bulunan uygunsuzluklar 28 gün 
içerisinde kapatılır. Uygunsuzlukların kapatılması kuralı 28 gündür.



 Uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra denetçi denetim raporunu SGS-NSF’e
vb… gönderir. Denetçi raporu denetimden sonra 32 gün içerisinde 
göndermek zorundadır.

 Denetim raporu gönderilmesinin ardından sertifika yayınlanır.

 Sertifikasyon kuruluşu SGS-NSF  ve …tarafından yayınlanan BRC-IFS  Sertifikasyon kuruluşu SGS-NSF  ve …tarafından yayınlanan BRC-IFS 
sertifikasını ve raporunu firmaya iletir ve böylelikle sertifikasyon süreci bir 
sonraki yıl yeniden belgelendirme denetimi yapılana kadar tamamlanmış 
olur



Başvuru Formu Gönderilir

Firma başvuru formlarını 
doldur ve sertifikasyon 
kuruluşuna gönderir.

Sertifikasyon kuruluşu 
başvuru formunu inceler 

ve adam/gün ve adam/gün 
hesaplaması yapar ve 

sözleşmeyi firmaya 
gönderir.

Sözleşme kabul 
edilirse,



Sertifikasyon kuruluşu başvuru 
formundaki eksik bilgileri 

tamamlar, imza için firmaya 
gönderir.

Firma başvuru formlarını 
imzalar ve sözleşmeyi 

imzalayıp geri gönderir.

Sertifikasyon kuruluşu 
denetim planlama 

yazılarını hazırlar ve 
imza için firmaya 

gönderir.



Firma denetim planlama yazılarını 
imzalayıp sertifikasyon kuruluşuna 

geri gönderir.

Denetim gerçekleşir.

Uygunsuzluklar 28 gün 
içerisinde kapatılır.

Rapor yüklenir.

Sertifika 
yayınlanır.



SU ÜRÜNLERİNDE TALEP EDİLEN 
BELGELENDİRMELER

 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİTEMİ

 ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ(OHSAS)

 ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİTEMİ

 ISO 10002 MÜŞTERİ MEMUNİYETİ

 GLOBALGAP  SU ÜRÜNLERİ 

 GLOBALGAP YEM 

 BRC GLOBAL STANDART

 IFS ULUSLAR ARASI STANDART

 FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ

 HACCP STANDART



SU ÜRÜNLERİNDE TALEP EDİLEN 
BELGELENDİRMELER

ASC: SU ÜRÜNLERİ YÖNETİM KONSEYİ

MSC:SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKCILIK VE İZLENEBİLİRLİĞİ

FOS:SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ BALIKÇILIĞIFOS:SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ BALIKÇILIĞI

BAP:İYİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMALARI

GMP: İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

FDA: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GIDA VE İLAÇ DAİRESİ  BAŞKANLIĞI

ORGANİK

HELAL

KOSHER
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