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Bu özel etkinliğin ikinci gününde öne çıkan konu, gıda 
sektöründe tüketici güveni ve şeffaflık oldu. Pandemi 
sebebiyle güvenli gıdanın tanımı hakkında kafasında 
soru işaretleri oluşan tüketicilerin güvenini tekrar ka-
zanmak için yapılabileceklerin tartışıldığı oturumun 
ardından, teknolojinin ve dijital gıda güvenliği çözüm-
lerinin tüketici güvenine yönelik faydaları hakkında 
başka bir oturum gerçekleştirildi. Ayrıca, gıda güven
-liği denetimlerinin teknoloji ile değişimi de konuşulan konular arasında yerini aldı. Gün içerisinde yapılan 6 özel 
oturumda da gıda güvenliğini sağlamak için oluşturulan farklı çözümlerin tanıtımları yapıldı. Testo’nun
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Gıda güvenliği konusunda dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri 
olan ve her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 1.000’den fazla gıda 
profesyonelinin katılım gösterdiği GFSI (Global Food Safety Initiative) 
Konferansı bu yıl, pandemi dolayısıyla ilk kez online olarak 23-25 Mart 
tarihlerinde Testo’nun elmas sponsorluğunda gerçekleşti. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün verilerine göre her yıl yaklaşık 600 milyon kişinin güvenli ol-
mayan gıdalar sebebiyle hastalanmasına ek olarak, pandemi ile de artan 
gıda güvenliği gereksinimleri ve gıda sektöründeki değişen alışkanlıklar, 
sektörde büyük değişikliklerin yaşanmasına sebep oldu. GFSI Konfer-
ansı’nın bu yılki konusu da bu dönüşüme odaklandı ve bu yılın teması, 
“Food Safety: Rethink, Reset, Recharge” olarak belirlendi.

Bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi organizasyonların yetkilileri yanında dünyanın 
önde gelen gıda ve teknoloji şirketlerinden pek çok uzman ve üniversite yetkilileri de konferansta yerini aldı. Sanal 
karakterler oluşturarak konferansta yerini alan katılımcılar, konferans aralarında profesyonel ağlarını genişletip pek 
çok kişi ile tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatını yakaladı. 

Üç günlük konferansın ilk gününde; daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir üretim yöntemleri üzerine 
konuşmalar yapıldı. Kriz zamanlarında liderlik, konulu oturumda özellikle sektörün lideri konumundaki şirketlerin hem 
üretimleri hem de çalışma yöntemleri açısından büyük değişiklikler yapabilecekleri bir zaman olduğu konuşuldu. Ay-
rıca, gıda güvenliği konusunda çalışan profesyonellerin online platformlardaki eğitimleri hakkında tartışmalar yapıldı. 
Konunun pozitif ve negatif yönleri değerlendirildi. Değişen tüketim alışkanlıkları ve bu değişimin getirdiği gıda güven-
liği ihtiyaçları ile pandeminin online ticaretteki gıda güvenliği operasyonlarına etkileri de ilk gün konuşulan konular 
arasında yer aldı. 



Bir sonraki bültenimizin konusu “İzlenebilirlik ve gıda güvenliği”
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“Yüzyılda Gıda Güvenliği Yönetimini En Üst Düzeye Çıkarmak” konulu özel oturumu da günün en ilgi 
çekici etkinliklerinden birisi oldu. Bu oturumda, gıda güvenliği uygulamalarında kullanılan IoT teknolojileri ve 
otomatikleştirilmiş veri toplama yöntemlerinin, doğru yazılımlar kullanıldığında operasyonları ne kadar güvenilir 
hale getirebileceği, operasyona kazandıracağı hızı ve işletmeye olan kazanımları anlatıldı. 

GFSI’ın Asya Pasifik bölgesindeki faaliyetleri hakkındaki bir oturum ile başlayan konferansın kapanış gününde, 
yapay zekanın gıda güvenliği uygulamalarında kullanımından, dijital pest yönetimi uygulamalarına kadar pek 
çok alanı kapsayan 9 ayrı teknolojik yenilik temalı oturum gerçekleştirildi. 

Her yıl merakla beklenen konferansın önümüzdeki sene tekrar online olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise 
henüz belirsiz durumda.

Te
st

o 
Lt

d
. d

ile
d

iğ
i z

am
an

 d
eğ

iş
ik

lik
 y

ap
m

a 
ha

kk
ın

ı s
ak

lı 
tu

ta
r.

Testo
Ölçüm ve gıda güvenliği bülteni 
Sayı: 4/2021

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/cozumler

