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Açılış sunumunda GFSI Yönetim Kurulu üyeleri kırmızı aksiyon butonuna hep birlikte basarak 2017’den 
bu yana ilk kez tam revizyon olan GFSI Kıyaslama Gereksinimleri Versiyon 2020’yi yayımladılar.

Gıda güvenliği konusunda dünyanın en seçkin 
organizasyonlarından biri kabul edilen Global Food Safety Initiative 
(GFSI) Konferansı, bu yıl Testo’nun elmas sponsorluğu ile 51 
ülkeden 1.000’in üzerinde gıda profesyoneli ile 25-28 Şubat 
tarihleri arasında Seattle, Amerika’da gerçekleşti. Gelişen teknoloji 
sayesinde mesafeler arasındaki engellerin azaldığı, sektörlerin 
birbirine bağlılığının arttığı bu dönemde konferansın teması bu 
yıl “One Connected World. One Safe Food Supply.” olarak 
belirlendi.

GFSI Konferansı / Seattle – Şubat 2020

Testo
Ölçüm ve gıda güvenliği bülteni 
Sayı: 3/2020

Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferansta; tanınmış uzmanlar, akademisyenler, CEO’lar, kamu yetkilileri, 
endüstri liderleri, marka bilinirliğini artırmak isteyen şirketler ve ağını genişletip bilgi paylaşımı için bulunan 
pek çok katılımcı vardı. 

Konferansının resmi açılışından bir gün önce Seattle’da teknoloji ve gıdanın ne kadar bütünleştiğini 
gösteren bir tur düzenlendi. Bu turda genel merkezi Seattle’da olan şirketlerden Amazon’un; robotların 
ve insanların sorunsuz işbirliği içerisinde siparişleri hazırladığı merkezi BFI4 Fulfillment Center, kasiyer ve 
kasaların olmadığı self servis alışverişin öncüsü perakende satış mağazası Amazon Go; 30.000 mağazanın 
yönetiminin gerçekleştiği Starbucks Genel Merkezi ve - Deloitte tarafından hazırlanan Perakendenin 
Küresel Güçleri 2020 (Global Powers of Retailing 2020) raporuna göre dünyanın en büyük 2. perakendecisi 
olan - Costco’nun depoları gezildi. Tüm bu noktalarda, gıda güvenliği uzmanları tüketicileri güvende tutan 
uygulamaları ve kullandıkları teknolojik yenilikleri katılımcılarla paylaştılar. 



Bir sonraki bültenimizde “Süpermarket zincirleri için dijital çözümler” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain
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Bu yılki konferansın bir diğer özelliği ise ilk kez bir GFSI
Konferansında, popüler program Shark Tank gibi interaktif bir yarışma 
yapılması oldu. Eşzamanlı yapılan üç oturumda, toplam dokuz yeni-
likçi, gıda güvenliği ile ilgili çalışan firma yetkilileri teknolojik çözüm-
lerini anlattı. Testo’dan gıda ve yaşam bilimleri uzmanı Stephanie 
Burchardt, daha yüksek kalite ve bütünlükle veri elde etmek için IoT 
ve Blockchain’den yararlanarak gıda güvenliği programlarının nasıl 
geliştirilebileceğini anlattı. 

Her yıl merakla beklenen konferansın önümüzdeki sene 2-5 Mart
tarihleri arasında Singapur’da gerçekleşmesi planlanıyor. 

3 gün boyunca ana ve ara oturumlar ile süren konferanstaki katılım-
cılar, mülteci kamplarından farklı ülkelerdeki süpermarketlere pek çok 
alandaki gıdaların güvenliği hakkında bilgilendirilirken gıda güvenliği 
konusundaki son gelişmeleri ve yeni teknolojileri tanıma fırsatı
yakaladılar. Ayrıca gün sonlarındaki kokteyl ve yemek davetleri 
sayesinde iş ağlarını genişletme fırsatı buldular.

Konferansın dikkat çeken noktalarından biri, Bill & Melinda Gates 
Vakfı Tarımsal Kalkınma Programı Sorumlusu Kristen MacNaughtan’ın 
gıda güvenliğinin, üretimden son tüketiciye kadar kesintisiz olması 
gerektiğini vurgulayan “Hyatt otelinde olmanız ya da tarlada olmanız 
önemli değil. Gıda güvenliği bağlıdır.” sözü oldu. 
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https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain

