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Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Fransa’nın 
Nice kentinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen 1.000’den fazla 
gıda profesyonelinin katılım gösterdiği, dünyanın neredeyse en önemli gıda 
güvenliği konferansı haline gelen bu etkinlik hakkında kısa bilgiler paylaşmak 
istiyoruz.   

GFSI Konferansı / Nice – Şubat 2019
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Gıda güvenliğinin bugünü ve geleceği konuşuldu
Bu yıl 18.si düzenlenen ve 50’den fazla farklı ülkeden gelen akademisyen, sektör liderleri ve kamu 
kuruluşlarının da yer aldığı konferansa Testo olarak etkinlik sponsorları arasında yer almamız ve bunun 
yanında sözlü sunum ile katıldığımız bir etkinlik olması açısından bizim için ayrı bir öneme sahipti.

Etkinlik katılımcıları / konuşmacıları arasında küçük aile şirketlerinden, Carrefour gibi büyük perakendecilere 
kadar her kesimden kişiye ulaşmak mümkündü. 

Programın resmi başlangıcı ise Danone CEO’su Emmanuel Faber tarafından gerçekleştirilen, gıda 
güvenliğinin geleceği ve karşılaşılan zorluklar konulu bir sunumla sağlandı. Sunumda özellikle dikkat 
çekilen konular arasında iklim değişikliği, politik yaklaşımlar, yeni tip beslenme alışkanlıklarının doğması 
gibi sebeplerden ötürü gıda güvenliğinde daha şeffaf ve bunu sağlayacak teknolojiere çok hızlı uyum 
sağlama gereksinimi bulunuyordu. 



Konferansın genelinde fazlaca konuşulan dijitalleşme, izlenebilirlik gibi konuların Metro, Danone, Marks & 
Spencer, Carrefour gibi firmalar tarafından gittikçe önem kazanan ve gündemlerinde olan konular arasında 
olduğu, deneyimlerle birlikte anlatıldı.

Tedarik zincirinde blokchain uygulamaları yine çok önemli bir başlıktı. Paylaşılan bilgiler arasında bu teknolo-
jiyi kullanan firmalar olduğunu ve halihazırda fayda sağladıklarını belirtseler de bu konuda hala soru işaretler-
inin olduğu kabul edilerek, blokchain teknolojisinin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla etkin hale geleceği de 
belirtildi.

Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde

“Soğuk/donuk gıdalarda batırma tip sıcaklık probuyla ölçüm alırken nelere dikkat etmeliyim?” 

konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain

www.testo.com.tr

McDonald’s dijital dönüşüme önem veriyor

Kalite prosedürlerinde dijital dönüşüm konusu birçok iş kolunda 
harekete geçmiş durumda. Zincir restorancılık alanında işin öncüler-
inden McDonald’s da dijital dönüşüm adına önemli bir sunum yaptı. 
Global Gıda Güvenliği Direktörü Bizhan Pourkomailian, dünyada 
36.000 şube ile hizmet verdiklerini ve global düzeyde dijitalleşmeye 
önem verdiklerini belirterek, 7 ülkede, kalite operasyonları ve yöne-
timi alanında dijital dönüşümün başladığını ve uygulama aşamasına 
geçildiğini belirtti.

McDonald’s kalite yönetiminin dijitalleştirilmesi süreçlerinde part-
nerlerinden biri olan Testo da Stephanie Burchardt tarafından 
yapılan tüm bileşenlerin kusursuz uyuşumu başlıklı bir sunumla 
gıda güvenliği ve kalite yönetimi alanlarında dijital dönüşüm ve 
Testo çözümleri konularına değindi.  
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https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain

