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Gıda güvenliği denildiğinde akla ilk gelen organizasyon-
lardan biri olan Global Food Safety Initiative (GFSI)  Kon-
feransı, bu yıl Barselona’da 600’ün üzerinde gıda güvenliği 
profesyoneli, uzman ve endüstride öne çıkan iş insanının 
katılımıyla 29-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Katılım-
cılara; yeni insanlarla tanışmak, iş akışlarında karşılaştığı 
zorluklarda yenilikçi çözümler bulmak, yeni teknolojileri 
tanımak ve tedarikçi ağını güçlendirmek gibi farklı imkanlar 
sağlayan GFSI Konferansı, bu yıl fiziksel bir organizasyon 
olarak düzenlendi. Böylelikle, geçtiğimiz yıl online düzenle-
nen konferans pandeminin etkilerinin azalmasıyla geleneksel 
organizasyon yapısına dönüş yaptı.

Konferansın bu yılki teması, Delivering Impact for Safe Sustainable Food (Güvenli Sürdürülebilir Gıda için 
Etki Yaratmak) olarak belirlendi. Seçilen bu tema, güvenli gıda kadar sürdürülebilir gıdanın da önemini vurgulamak 
açısından oldukça çarpıcıdır. Ayrıca, konferanstaki konuşmalarda, dünyanın farklı noktalarında yükselen gıda 
krizlerinin yoksul insanlar üzerinde yaratabileceği etkinin azaltılabilmesi için gıda endüstrisine düşen görevler dile 
getirildi. Bu başlıklardan da görüldüğü gibi, konferans yalnızca gıda güvenliği konusuyla sınırlı kalmadı. Mars’ta 
gıda yetiştirme imkanlarından pandemi sonrası değişen alışkanlıkların getirdiği gıda güvenliği risklerine kadar pek 
çok konu konferans sırasında ele alındı. 

Konferans, GFSI Direktörü Erica Sheward’ın,“‘Hayatımızı değiştiren bir pandemiden sonra GFSI’ın yüz yüze ol-
duğumuz, el sıkışmaların olduğu, maskelerin arkasından da olsa birbirimize gülümseyebildiğimiz bir şekilde 
bizi bir araya getirmeyi başardığı gerçeğini hâlâ tam olarak anlayamıyorum.” sözleri ile başladı. Ardından, gıda 
endüstrisinin savunmasız topluluklara hizmet etme sorumluluğunu vurgulayan bir açılış yaparak konferansın genel 
tonunu belirledi. Yapılan bir panelde, FAO’nun önde gelen gıda güvenliği uzmanlarından Markus Lipp’in, “Gıda 
güvenliği risk iletişimi yapmak için farklı bir dil bulmamız gerekiyor. Gıda güvenliği reaktif bir döngü içinde; kriz 
olduğunda yatırım var, sonra bir süre kriz yok, bu sırada da yatırım yok.” sözleri oldukça ilgi çekti. 

Ayrıca, 3 gün süren paneller boyunca pek çok defa, GFSI ile Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliğinin önemi 
konuşuldu. GFSI’ın Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) sağlama konusun-
daki yapabileceği katkılar tartışıldı. Özellikle, SKA’nın 2. maddesi olan Açlığa Son, 6. maddesi olan Temiz Su ve 
Sanitasyon ve 12. maddesi olan Sorumlu Üretim ve Tüketim konuları ele alındı. 17. hedef olan Amaçlar İçin 
Ortaklıklar başlığı altında ise yapılabilecek ortak çalışmalardan bahsedildi.



Bir sonraki bültenimizin konusu “Soğuk Odalarda Enerji Optimizasyonu Uygulamaları ve Gıda 
Güvenliğine Etkileri”
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Konferans sırasında, 2008 yılında GFSI tarafından işletmelerin gıda güvenliği sistemlerini geliştirebilmek amacıyla 
başlattığı The Global Markets Programme’nin (Global Pazarlar Programı’nın) yeniden şekillendirildiği ve yeni 
yapının önümüzdeki yıl duyurulacağı açıklandı. Panellerde ayrıca bölgesel gıda güvenliği konuları da ele alındı. 
İkinci gün yapılan bir panelde, başka bir stratejik öncelik tartışıldı: denetçi yeterliliğinin standartlaştırılması. GFSI, 
gıda güvenliği denetçilerinin, özellikle de GFSI tarafından tanınan sertifikasyon programlarını denetleyen yaklaşık 
8.000 kişinin eğitimini, sertifikasyonunu ve sürekli mesleki gelişimini kolaylaştırabilecek kuruluşlar olan 
Professional Recognition Bodies (Profesyonel Tanınma Kuruluşları) (PRB’ler) için ilk kıyaslama gerekliliklerini 
tanıttı. Böylelikle, denetçiler sadece teknik bilgileriyle değil aynı zamanda teknik olmayan becerileriyle de değer-
lendirilebilir hale geldiler. 

Paneller sırasında pek çok firma da gıda güvenliğine yapabileceği katkıları tanıtarak tanınırlığını artırma yönünde 
çalışmalar yaparken paylaştığı bilgilerle gıda sektörüne katkıda bulundular. Gıda güvenliği uygulamalarında en 
büyük öğretici olan acı tecrübelerin simülasyonlarının deneyimlenebildiği sanal gerçeklik uygulamaları bu konuda 
en çok öne çıkan teknolojilerden biri oldu. 

Konferansın son gününde ise ana konu, gıda güvenliği ve sürdürüle-
bilirlik arasındaki ilişki oldu. Küresel ısınma, artan nüfus ve azalan 
kaynaklarla birlikte çok önemli bir gündem maddesi olan su hakkında 
da çok önemli tartışmalar yapıldı. Risk değerlendirmesine dayalı olarak 
temiz ancak içilemez suyun gıda üretiminde daha fazla kullanılmasına 
izin vermek için düzenlemelerde değişiklik yapma olasılığı da dahil 
olmak üzere pek çok detay konuşuldu. 

Gıda endüstrisine yol gösteren bu simge etkinliğe önümüzdeki yıl 
Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Etkinliğin tarihi ise 
henüz kesinleşmiş değil. 
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