
Marketler ve tedarikçi denetimleri günümüz ticaretinde en çok konuşulan 
konuların başında gelir. Zincir marketler ile ticarette, marketlerin üreticiden 
talebini doğru analiz etmek önemlidir. Ürün satışı öncesi ve sonrası süre gelen 
tedarikçi denetimleri ile ürünün rafa çıkışından, müşterinin taze ürüne ulaşması 
ile iade sürecine kadar devam eden bir süreç vardır.  

Üretici firmanın gelen istekleri yönetmesi ise ayrı bir iş olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Satış ekibinizin gıda güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi 
sahibi olması çok önemlidir.  
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Tedarikçi   
Denetimleri  

Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme 

Uluslararası gıda güvenliği standartla-
rı, işletmelerin tüm hammadde ve 
ambalaj malzemesi tedarik zincirinde 
oluşabilecek potansiyel riskleri anla-
dığını ve yönettiğini gösteren etkin bir 
tedarikçi onaylama ve izleme sistemi-
ne sahip olmasını ister. 

Onaylı belgelere sahip işletmeler 
hammadde ve ambalaj malzemesi 
tedarikçilerinin de onaylı denetim 
geçirmiş olmasını ya da bu standart 
şartlarına uyumlu bir tedarikçi deneti-
mi organize edilmesini zorunlu tutar. 

Gıda sektöründe ulusal ve uluslarara-
sı faaliyet gösteren işletmeler ve zin-
cirlerin, tedarikçi denetimlerinin ger-
çekleştirilmesi amacıyla şirketimiz 
aşağıdaki standartlar içeriğinde teda-
rikçi denetim hizmeti sunmaktadır. 

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi 

• Genel Gıda Güvenliği, HACCP / İyi 
Üretim Uygulamaları(GMP)/ Gıda 
Savunma, Gıda Sahteciliği ve Korun-
ma / İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) /
İyi Depolama Uygulamaları(GSP) /
Kozmetik Endüstrisinde GMP  

Kuruluşumuz tedarikçi denetim hizmeti ile işletmenizin 
üretim, lojistik, zincir satış ve müşteri memnuniyetinin 
sağlanması süreçlerinde sizlere profesyonel destek sağla-
maktadır. Kaliteli hammadde ve hizmet, kaliteli ürün üret-
menin ilk adımıdır. Tedarikçi denetimleri kurumunuzun 
ihtiyaçları doğrultusunda planlanır. Özel markalı üretimleri-
niz için sektör spesifik uzmanlarımızın gerçekleştirdiği 
denetimler ile iş sürekliliği, tedarikçi ve müşteri iletişim 
süreçlerinin sürdürülebilir yapısı kurulur. Tedarikçi dene-
timleri ile işletmelere güvenli mal ve hizmet almaları konu-
sunda nitelikli hizmet veriyoruz.  

Denetimler :  

Denetimin kapsamı belgelendirme 
seviyesi, uygulama alanı, sorulacak 
sorular, oluşturulacak checklist, 
performans kriterleri, görsel nitelik-
ler, mağaza içi kurallar ..vb husus-
lar Müşteri ile kararlaştırılır ve ha-
berli/habersiz tedarikçi denetimleri 
yapılarak ilgili kanıtlar ile beraber 
müşteriye rapor edilir.  

Şirketimiz, tüm tedarik zinciri uygu-
lamalarında, sektör spesifik uzman 
kadrosuyla, firmanızın rekabet gü-
cünün geliştirilmesine yönelik teda-
rikçi (ikinci taraf ) denetim hizmet-
leri ile yanınızdadır. Denetimler 
sonrası sunulan raporlarla işletme-
lerin gelişim adımları ve fırsatlarını 
yakalayabilmeleri adına tüm süreç-
ler ekibimiz tarafından takip edil-
mektedir. Tedarikçi denetimi ve iç 
tetkik eğitimlerimiz ile firmanızın iç 
denetçi kadrosununda yetkinliğini 
artırmaktayız. Tüm denetçi kadro-
muz 10 yılı aşkın üretim ve kalite 
tecrübesi ile baş denetçi yetkinliği-
ne sahiptir.  

 


