Güvenli tarafta olmak - tüm dünyada

TÜV NORD – Gıda ve Ambalaj Üreticileri
için BRC Sertifikasyonu

Gıda güvenliği için hem içerik hem de ambalaj son
derece önemlidir
Tüketicilerin korunmasına yönelik artan talepleri
karşılamak ve ayrıca malların sınır ötesi taşınmasında
güvenliği sağlamak amacıyla İngiliz Perakendecilik
Konsorsiyumu (BRC), kaliteye, güvenliğe ve yasal
uyumluluğa ağırlık veren, uluslararası alanda geçerli
ve birleşik standartlar geliştirmiştir. Bunlar Global
Gıda Güvenliği Standardı ve Global Ambalaj ve
Ambalaj

Malzemeleri

Standardı'dır. TÜV

NORD

CERT, her iki standart için bağımsız bir sertifikasyon
kuruluşu olarak akredite olmuştur.
Sertifikasyonun hedef grupları
BRC standartları, özellikle özel etiketli üreticiler
olmak üzere markalı üreticileri ve tedarikçileri de
içeren gıda üreticilerine ve gıda sektöründe ve diğer
sektörlerde çalışan ambalaj ve ambalaj malzemeleri
üreticilerine yöneliktir. BRC sertifikasyonu özellikle
İngiltere’ye ihracat yapan şirketlerle ilgilidir.

Sertifikasyonun avantajları
Birçok gıda perakendecisi ve üreticisi
sadece BRC sertifikasyonu olan tedarikçileri
kabul etmektedir. Başarılı bir denetimin ardından
tedarikçilerin

yetkinliği,

BRC

veritabanına

kaydedilmek
suretiyle belgelendirilir ve tedarikçinin profiline yer
verilir.

Sertifikasyon

ayrıca

imajın

gelişmesine

yardımcı olur, riskleri ve garanti taleplerini azaltır ve
genel olarak da gıda güvenliğine katkı sağlar.
Birçok denetçi birden fazla alanda yetkinliğe sahip
olduğundan TÜV NORD CERT ayrıca etkin ve düşük
maliyetli birleşik denetimler de sunabilmektedir. (örn.
diğer

yönetim

sistemleriyle/gıda

sistemleriyle ilişkili olarak).

güvenliği

Sertifikasyonun ön koşulları

Sertifikasyon Süreci

Standardın getirdiği şartların yanısıra BRC sertifikasyonu

Müşterinin talebi

için aşağıdaki kriterler de önemlidir:



Kritik

Tehlike Analizi ve

Kontrol Noktaları

(HACCP) ile İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

Sunulan bilgiler doğrultusunda TÜV NORD 'un teklifi

ilkelerinin uygulanması



Ürün üretimi ve/veya ambalajında kullanılan
süreçlerin/teknolojilerin analizi



Mekan

ve

ekipman,

ürün

ve

Teklifin onaylanması

performans,

personelin yetkinliğiyle ilgili yasal yönetmeliklere

Denetimin planlanması

uyumluluk



Risklerin sınıflandırılması



Kalite yönetim sisteminin incelenmesi.

Sertifikasyon denetiminin gerçekleşmesi

Başarınız için bizim uzmanlığımız

Sertifika onayı

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

gelmektedir.

şekilde
Bu

destekleyeceğimiz

sayede

denetçilerimiz

anlamına
şirketinizin

gelişiminde size eşlik edip sizi desteklerken size objektif
bir geri bildirim sunar
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Sertifikanın düzenlenmesi (Geçerlilik: 6 ile 12 ay
arası, denetim sonucuna göre) ve BRC veritabanına
kayıt

