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LRQA’yı tanıtarak 
Türkiye’deki çalışmaları ve 
faaliyet alanları hakkında 

bilgi verebilir misiniz?
Dünyanın konusunda önde gelen 

gruplarından Lloyd’s Register grubunun bir 
üyesi olan LRQA (Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited) kalite, çevre, sağlık ve 
güvenlik yönetimiyle ilgili denetim, eğitim 
ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. 
Lloyd’s Register, yaklaşık 253 yıl önce 
1760 yılında dünyanın ilk gemi klas 
kuruluşu olarak Londra’da kuruldu. Gemi 
sınıflandırma hizmetinin yaratıcısı sıfatıyla, 
sektöre ve gemi klaslama hizmetine 
kendi adını vermiştir. Lloyd’s Register, 
dünyada 80 ülkede, 240 ofisiyle 3. taraf 
bağımsız denetimler yapan konusunda lider 
organizasyonlardan birisidir.

LRQA, ilk kalite standardı olan BS 
5750’nin yayınlanmasından çok kısa bir 
süre sonra 1985 yılında kuruldu. Köklü 
yapısı, dünyanın dört bir yanında hizmet 
veren denetçi ve uzmanları, bugüne kadar 
yaptığı 60 binin üzerinde belgelendirme 
ve TÜRKAK’ın da dahil olduğu 50’nin 
üzerinde akreditasyon konseyinden aldığı 
yetki ile sektörde öncü bir rol üstleniyor. 
ISO 9001 ve ISO 14001 konularında 
dünyadaki ilk UKAS akreditasyonlu 
belgelendirme kuruluşu olan LRQA, bu 
geleneğini yeni yayınlanan standartlarda 
da devam ettirmekte, her zaman ilk 
ve birçok kez de tek olma özelliğini 
korumaktadır. LRQA, pek çok yönetim 

sistemi standardının geliştirilmesinde 
ilk aşamalardan itibaren rol almakta ve 
standartların yazılmasına en üst düzeyde 
kaynak ile aktif olarak katılmaktadır.

HELAL BELGESİNE TALEP  
ÇOK YOĞUN
Gıda şirketlerine yönelik yaptığınız 
belgelendirme ve denetimlerden 
bahsedebilir misiniz? Türkiye’de 
bugüne kadar kaç firmaya hizmet 
verdiniz? 

LRQA, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de gıda sektöründe oldukça 
güçlü bir yapıya sahip. Bunu sağlayan 
başlıca etkenler, gıda güvenliği alanında 
sahip olduğu geniş ürün yelpazesi 
ile sektörün önde gelen uzmanlarını 
kadrosunda barındırıyor olmasıdır. 

Aralarında gıdanın da yer aldığı pek çok sektöre kalite, 
çevre, sağlık ve güvenlik yönetimiyle ilgili denetim, eğitim 
ve belgelendirme hizmeti veren LRQA Türkiye, Business 
Assurance yaklaşımıyla gıda güvenliğinin sağlanmasına 
farklı bakış açısı getiriyor. Firmanın Gıda Denetçisi Z. Hüma 
Tunç, bu yenilikçi denetim yaklaşımlarının esaslarını ve 
sektördeki gelişmeleri Gıda Teknolojisi’ne değerlendirdi.

Dolayısıyla LRQA, gıda güvenliği alanında 
her geçen gün giderek artan sayıda talepler 
alıyor. Son dönemde özellikle Helal 
belgelendirmesi konusunda çok yoğun 
taleple karşılaşmaktayız. Ayrıca gıda 
güvenliği alanındaki ISO 22000, FSSC 
22000, BRC, IFS gibi standartlara ilişkin de 
denetim, eğitim ve belgelendirme hizmetleri 
sunuyoruz.

BUSINESS ASSURANCE İLE 
YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI
Denetimlerinizden söz eder misiniz? 
Denetimlerinizde uygunsuzlukla 
karşılaştığınızda nasıl bir yol 
izliyorsunuz?

LRQA, güven oluşturmanın 
belgelendirmenin çok ötesine geçtiği fikri 

belgelendirmenin 
ötesine 

ile gıda denetimini 

taşıyor

Z. Hüma Tunç
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LRQA Türkiye Gıda Denetçisi 
Z. Hüma Tunç, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
denetimlerinin bölgesel olarak çok 
aktif olduğu noktaların bulunduğunu 
söyledi. Buna rağmen Bakanlığın 
gerek yetersiz kadro, gerekse 
de kayıt dışı işletmelerin varlığı 
nedeniyle tüm noktalara ulaşmakta 
zorlandığını kaydeden Tunç, 
“Gıda ve içecek sektörü ile gıda 
güvenliğinden bahsedilen noktada 
gıda mühendisliğinin öneminden 
bahsetmemek mümkün olamaz. Şu an 
Bakanlık bünyesinde mevcut olan gıda 
mühendisi sayısı reel gerekliliğin çok 
fazla altında. Denetim ekiplerindeki 
gıda mühendisi oranının artırılmasına 
yönelik bir çalışma yapılması tüm 
sektör için faydalı olacaktır” dedi.

GIDA MÜHENDİSLERİNİN  
SAYISI ARTIRMALI

üzerine temellendirilmiş olan “Business 
Assurance” adını verdiği denetim 
yaklaşımıyla denetim hizmetlerini sunuyor. 
Bu yeni bakış açısı, gerçekleştirdiğimiz 
denetimlere, müşterilerimizin mevcut 
ve gelecekteki performansını korumak 
ve geliştirmek için sistem ve risklerini 
yönetmelerine yardımcı olan farklı bir 
yaklaşım getirmemizi sağladı. “LRQA 
Business Assurance” üç temel üzerine inşa 
edilmiştir:

1. Tema bazlı ara kontrol: İlk 
firma ziyaretimizde uygunluk ve gelişim 
konusundaki önemli tema ve hedefleri 
belirlemek üzere müşterimizle beraber 
çalışarak, gerçekleştireceğimiz denetimde 
hangi alanlara yoğunlaşılması gerektiğini 
kararlaştırır, böylece müşterilerimiz için 
denetimden elde edilmesi hedeflenen en 
yüksek katma değeri sunabileceğimiz bir 
denetim programını oluştururuz. 

2. Sürekli gelişim: Kuruluşlar, yönetim 
sistemlerinin performanslarını iyileştirmek 
konusunda sunduğu fırsatları sıklıkla ihmal 
ederler. Raporlarımız, kuruluşun karşı 
karşıya bulunduğu önemli risk noktalarına 
işaret eder ve sürekli gelişime uygun 
alanları belirler. Bu raporlar aynı zamanda 
kuruluşa ait yönetim sisteminin, işletmedeki 
tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini 
ne süreyle karşılamaya devam edeceğini 
değerlendirirken, yönetimin dikkatini de 
sistemin gelişmeye açık noktalarına çeker.

3. Risk tabanlı yöntem: Bazı riskler her 
ne kadar fırsat ve gelişim anlamında gerekli 
olsa da, bazıları da yönetilmeli ya da ortadan 

kaldırılmalıdır. Bizim yaklaşımımız, 
kuruluşun kritik pazar risklerini, 
düzenlemelerden kaynaklanan risklerini 
ve teknolojik risklerini belirleyerek bu 
dengeyi kusursuzlaştırmalarına yardımcı 
olur. 

Eğitim programlarınızdan da 
bahsedebilir misiniz? Program 
hangi konuları kapsıyor?

LRQA, belgelendirme denetimi 
hizmetini sunmakta olduğu tüm 
yönetim sistemi standartlarına yönelik 
bilgilendirme, iç denetçi ve baş denetçi 
eğitimlerinin yanı sıra, gıda, otomotiv gibi 
sektörel bazlı eğitimler de vermektedir.

Bu alandaki hizmetlerimize ilişkin 
detaylı bilgiler ile genel katılıma açık 
eğitimlerin güncel programına web 
sayfamızın ilgili bölümünden ulaşılabilir: 
http://www.lrqa.com.tr/default.aspx

Son yıllarda mevzuatta yapılan 
değişiklerle birlikte gıda 
güvenliğinde nereden nereye 
gelindi? 

Mevzuatta yapılan değişiklikler 
ve uygulamaya dair denetimlerin 
sıklaştırılması sektörel anlamda gıda 
güvenliği uygulamalarının önemine dair 
farkındalığın artmasını sağladı. Özellikle 
Etiket Tebliği’nde 3 Eylül 2013’te yapılan 
değişiklikle ÜDTS’ye (Ürün Doğrulama 
ve Takip Sistemi) geçiş yapılıyor. Bu yeni 
sistem sayesinde, tüketici ürünün içeriğini 
tek bir SMS, Android işlemcili telefona 
yüklenecek bir uygulama veya sesli yanıt 
sistemiyle sorgulayarak, ürünün kim 
tarafından üretildiğini ya da ithal edildiğini, 

ne zaman üretildiğini, son kullanma 
tarihinin geçip geçmediğini, ürünün 
içeriğini, bakanlığın herhangi bir nedenle bir 
ürün hakkında alacağı piyasadan toplatma 
kararı olup olmadığını ürünü tüketmeden 
önce öğrenebilecek. Sistem sayesinde, ürün 
etiketi üzerinde bulunması zorunlu olan 
ancak bazı tüketicilerin okumakta zorluk 
çektiği bilgilere ulaşmak kolaylaştırılacak, 
ürünün piyasaya arzından sonra etiket ya 
da ambalaj üzerinde yapılabilecek bilgi 
değiştirmeye yönelik her türlü müdahalenin 
de önüne geçilmiş olacak. 

AMBALAJDA KONTROL 
MEKANİZMASININ ÖNEMİ 
Ürün güvenliği noktasında 
gıda sanayicisi kadar ambalaj 
üreticilerine de önemli 
sorumluluklar düşüyor. Bu 
sorumlulukları belirtir misiniz?            

İyi bir ambalaj, hem kullanım amacına 
göre beklentiyi karşılayan hem güvenilir 
hem de temasta bulunduğu gıdaya 
herhangi bir kimyasal bulaşmasına sebep 
olmayacak bir yapıda olmalıdır. Özellikle 
migrasyon olarak tanımlanan ambalaj 
malzemesindeki kimyasal bileşenlerin 
gıdaya geçişi, önemli bir kimyasal bulaşma 
riski yaratıyor. İşletmeler, güvenli gıda 
kullanımı için gerekli uygun ambalajlamayı 
yaptıklarını garanti altına alacak uygun 
sistem ve kontrol mekanizmalarını 
oluşturmakla yükümlüdürler. Bu noktada 
BRC IoP standardının gereklilikleri önem 
arz etmektedir. Başlangıçta özel markalı 
(private label) ürünler için ambalaj üreten 
tedarikçilere uygulanması amacıyla 
hazırlanan bu teknik standart, bugün tüm 
dünyada ambalajlama endüstrisinin (cam, 
kağıt-karton, plastik, metal, ahşap ve diğer 
malzemeler) genelinde en çok kabul gören 
bir proses ve ürün belgelendirme sistemi 
uygulamasıdır. Ambalaj üreticileri bu 
standardı uygulayarak sistem ve ürününü 
belgelemekle, kendisinden ambalaj satın 
alan müşterilerine iyi üretim uygulamalarına 
sahip olduklarını ve aynı zamanda ilgili 
gıda güvenliğine ilişkin ihtiyaç duyulan 
gereklilikleri karşıladıklarını garanti etmiş 
olmaktadır.

Ülkemizde tüketiciler ambalaj ve 
gıda güvenliği hususunda ne kadar 
bilinçliler? 

Özellikle son 5-6 yılda tüketicilerin 
gıda güvenliği konusundaki hassasiyetinde 
önemli bir artış yaşandı. Tüketici bilhassa 
eğitimler, bilinçlendirme programları, 
kamu spotları sayesinde gıda güvenliği 
kurallarının sorgulanmasında aktif rol 
almaya başladı. Yine de uygun özellikte 
olmayan ambalajların tekrar tekrar kullanımı 
neticesinde oluşan gıda güvenliği riskleri, 
günümüzde hala göz ardı edilebiliyor. 


