
olamamaktadırlar. Son olarak da kullanıcılar port-
föylerin doğruluğunu kolayca ölçebilecek kullanı-
cılar için tanımlanmış kriter ve ölçütlere ulaşama-
maktadırlar. 

Sonuçta inovasyon yaratılamamakta, ürün ge-
liştirme evreleri uzamakta, ürün maliyeti ve riski 
artmakta ve ekipler daha az üretken olmakta, ku-
rumsal bilgiyi tekrar kullanmakta zorlanmaktadır-
lar. Bu durum söz konusu şirketlerin ürünlerinin 
yüksek ihtimalle başarısızlığa mahkum olması ve 
yatırımlarının daha az karlı olması anlamına gel-
mektedir. En sonunda bu şirketler pazar fırsatlarını 
kaçırmakta ve tüm ürün geliştirme çalışmaları için 
yatırım getirisi beklenenin altında kalmaktadır. 

Tüm bu olumsuzlukların giderilmesinde ÜYD 
yönetimi gıda ve içecek sektöründe faaliyet göste-
ren şirketlere çeşitli yararlar sağlamaktadır. Bunlar 
başlıca;

n Ürünün geliştirilmesi ve pazara sunulmasını 
hızlandırmakta

n Projelerin fonksiyonları ve coğrafi bölgeleri 
üzerinden Web-etkin platformlar yardımıyla yöne-
tilebilmekte

n Proje ile ilgili tüm faaliyet ve kararlar takip 
edilebilmekte

n Portföy düzeyinde kararların alınabilmesi için 
oluşturulmuş proje ölçütlerine erişim sağlanabil-
mekte

n Yeni ürünlerde başarı oranı artabilmekte
n Genel olarak ürün geliştirmede yatırım getiri-

sini artırmaktadır (Anon a., 2008). 

2.2. SPESIFIKASYON YÖNETIMI
Şirketler son ürünün içerdiği ingradiyentler-
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Gıda ve içecek şirketlerinin karşılaştığı zorluklar, rekabetçi piyasada mücadele eden bu 
kuruluşların eksik veya kötü donanımlı kalmalarına neden olabilmektedir. Şirketlerin başarılı yeni 
ürün geliştirebilmesi yeni fikirlere açık olmalarına, yeni fikirler üretebilmelerine ve  bunları ürüne 
dönüştürebilmelerine bağlıdır.

Gıda endüstrisinde ürün yaşam 
döngüsü yönetimi II*

PROF. DR. SEMIH ÖTLEŞ

 AHMET ŞENTÜRK
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2.GIDA ENDÜSTRISINDE ÜRÜN
YÖNETIMI PROSESLERI
Gıda ve içecek şirketlerinin karşılaştığı zorluk-

lar, rekabetçi piyasada mücadele eden bu kuruluş-
ların eksik veya kötü donanımlı kalmalarına neden 
olabilmektedir. Bu şirketler işlerini optimize etmek 
için altı temel fonksiyonu yerine getirirler. Bunlar:

n Proje ve portföy yönetimi
n Spesifikasyon yönetimi
n Tedarikçi yönetimi
n Formülasyon ve malzeme yönetimi,
n Ambalajlama yönetimi
n Uyum ve kalite yönetimi
n Ürün veri kaydı (Anon a., 2008)

2.1. PROJE VE PORTFÖY YÖNETIMI
Şirketlerin başarılı yeni ürün geliştirebilmesi 

yeni fikirlere açık olmalarına, yeni fikirler ürete-
bilmelerine ve  bunları ürüne dönüştürebilme-
lerine bağlıdır. Yiyecek ve içecek şirketleri ürün 
geliştirme aktivitelerinde genellikle zaman alıcı 
manuel prosesleri ve bağlantısız sistemleri kullan-
maktadırlar. Ayrıca söz konusu şirketler projelerin 
hayata geçirilerek piyasaya sürülmesi aşamasında 
kilometre taşı olan sistemlere sahip olmadıkların-
dan ürün yaşam döngüsünün kontrol edilmesinde 
yetersiz kalmaktadırlar. Tüm proje aktiviteleri bir 
bilgi sisteminde tutulmakta ve yöneticiler karar 
verecek elle tutulur, yol gösterici kriterlere sahip 



departmanlar ve iş birimleri için ürün bilgi siste-
mi oluşturmakta ürün spesifikasyonları kurumsal 
çapta görünür olmamaktadır. Son ürün için geliş-
tirilmiş spesifikasyonlar, üretim prosesleri, ing-
radiyentler ve ambalaj malzemeleri birbirleri ile 
bağıntısız sistemlerde tutulmaktadır. Şirketlerin 
manuel ve zaman alıcı kontrol proseslerine sahip 
olmaları, eksik ve yanlış verilere sahip olmaları ile 
sonuçlanmaktadır. Ayrıca, ürün spesifikasyonları-
nın farklı ülkeler için farklı dillerde oluşturulması 
söz konusu spesifikasyonların güncelliğinden ve 
güvenilirliğinden emin olunmasını zorlaştırmak-
tadır. Bu verisiz prosesler yüzünden şirketler her 
zaman standart spesifikasyonlara bağlı olarak üre-
tim yapamamakta ve bu durum homojen kalitede 
ürünlerin ortaya konulmasını engellemekte ve üre-
tim maliyetlerini yükseltmektedir. 

Ürün yaşam döngüsü yönetimi şirketlere tam 
olarak entegrasyonu sağlanmış dinamik olarak 
güncellenmiş ve kurumsal olarak ulaşılabilir bir 
spesifikasyon sistemi ile bu spesifikasyonların ko-
layca yönetilmesini mümkün kılmaktadır. Ürün 
kaydı ile tüm işletme fonksiyonları, bölümleri, 
bölgeleri, ülkeleri ve dilleri genelinde ürün spesifi-
kasyonları için hammaddeden son ürüne kadar tek 
modele bağlı bir versiyon geliştirilmektedir. Ürün 
ve paketleme spesifikasyonları ürün hakkında ge-
rekli tüm kalite ve beslenme bilgilerini içermekte-
dir. ÜYD yönetimi eş zamanlı olarak ürün perfor-
mansının artırılmasına ve maliyetlerin düşmesine 
yardımcı olmaktadır. Böylelikle şirketler piyasada 
rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. 

ÜYD yönetimi gıda ve içecek sektöründe faali-
yet gösteren şirketlere spesifikasyon yönetiminde 
ayrıca şu avantajları sağlamaktadır: 

n Veri modeli ile formülasyondan son ürüne 
farklı aşamalarda izlenebilirlik sağlamaktadır

n Spesifikasyon sayısını azaltarak maliyetleri 
düşürmektedir

n Spesifikasyonları sürekli kullanabilme imka-
nı tanımakta ve gereksiz spesifikasyonların ortaya 
çıkmasını önlemektedir

n Spesifikasyon özetlerini ve koşullarını basit-
leştirdiğinden otomatik iş akışı sağlamaktadır

n İçerik ve besin etiket bilgilerinin doğruluğun-
dan emin olunabilmektedir

n İstenilen dilde ve ülkede görüntülenebilmek-
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den ambalaj materyaline kadar tüm yapının du-
rumunu içeren verilerin doğru ve eksiksiz olarak 
izlenebilirliğini sağlayabilmelidirler. Gıda izlene-
bilirliği günümüzde toplumdaki önemli etkisi ve 
gıda kaynaklı hastalıklarla doğrudan bağlantılı ol-
ması nedeniyle kamu otoriteleri ve özel şirketlerin 
dikkate aldığı bir olgudur. Gıda izlenebilirliğine 
karşı artan bu ilgi doğrudan müşterilerin gıda kali-
tesi ve güvenliğinin sağlanmasını talep etmeleri ile 
ilişkilidir. Son dönemlerde, müşteriler gıda sistemi 
üzerinde devlet kontrolünün olmasını istemek-
tedirler. İzlenebilirlik gıda endüstrisinde önemli 
bir rol oynamaktadır, bu durum doğrudan gıda 
kalitesi ve güvenliği ile bağlantılı olmasından ileri 
gelmektedir (Pizzuti ve ark., 2014). Sadece 2011 
yılında, Amerika’da nüfusun yaklaşık yüzde 16.7’si  
(47.8 milyon insan) gıda kaynaklı hastalığa yaka-
lanmıştır. Aslında güvenlik sadece ‘tarladan çatala’ 

gıda ürünlerinin tüm tedarik zinciri boyunca takip 
edilmesiyle garanti altına alınabilmektedir (Boso-
na, ve Gebresenbet, 2013 ; Pizzuti ve ark., 2014). 

Gıda izlenebilirliği tedarik zinciri boyunca gıda 
hakkındaki yeterli bilginin sağlanması, depolan-
ması ve taşınması faaliyetlerinin bir arada olduğu 
lojistik yönetiminin bir parçasıdır. Böylelikle ürün 
güvenliği kontrol edilebilmekte, kalite kontrolü 
sağlanabilmekte, yukarı ve aşağı yönde takip sağ-
lanabilmektedir. Şekil 3’de bu konsept şematik 
olarak gösterilmektedir (Bosona, ve Gebresenbet, 
2013).

Gıda endüstrisindeki şirketler genellikle farklı 
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Şekil 3. Materyal ve izlenebilirlik bilgisinin tedarik zinciri boyunca karşılık gelen akışı 

(Bosona, ve Gebresenbet, 2013)



başlıca;
n Yeni formüller hızla geliştirilebilmekte ve 

ürünlerin pazara sunulma süresi kısalmaktadır
n Deneme-yanılma işlemlerinde tekrar sayıla-

rını kısaltmakta ve ilgili maliyetleri azaltmaktadır
n Hammadde spesifikasyonlarının ve deney-

sel formüllerin izlenebilirliği ve tekrar kullanımı 
mümkün hale gelmektedir

n İşlem parametrelerinin formülasyon üzerin-
deki etkileri belirlenebilmektedir

n Kullanılan malzemelerin ikame seçenekleri 
güçlendirilebilmektedir

n Formülasyon değişikliklerinin ürün maliyeti, 
uyumu, besinsel verileri ve ingradiyent etiketleri 
üzerindeki gerçek zamanlı etkilerinin daha anlaşı-
lır hale gelmesi mümkün olmaktadır

n Formüllerin maliyet, besin değeri ve spesifi-
kasyon oranları gibi faktörler bazındaki optimizas-
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te ve çıktı alınabilmektedir (Anon a., 2008)
2.2.1. TEDARIKÇI YÖNETIMI
Birçok gıda ve içecek şirketi tedarik ağı boyun-

ca ürün hakkında gerekli bilgiye sahip olamamak-
ta ve  izlenebilirliği sağlayamamaktadır. Bunun 
sonucu olarak da kaynaktan güç aktaramamakta 
ve ürün inovasyonu ve yönetimi arasındaki op-
timizasyon ilişkisini kuramamaktadır. Tedarikçi 
hakkındaki sınırlı bilgi sistemi ürünlerin spesifi-
kasyonlara uygunluğu hakkında sorunlar yarat-
maktadır. Ayrıca gıda endüstrisindeki şirketlerde 
tedarikçiler hakkındaki spesifikasyon bilgileri ge-
nellikle el ile tutulmakta ve bu durum uzun ve hata 
dolu bir sürecin doğmasını da beraberinde getir-
mektedir. ÜYD yönetimi temelleri olan bir tedarik 
ağı inşasını mümkün hale getirmektedir. Bu saye-
de tedarik zinciri boyunca tedarikçi ve kaynakların 
ilişkisi tüm fonksiyonlar için tek setteki onay kri-
terlerine bağlı olarak sürdürülebilmektedir (Anon 
a., 2008).  

2.3. FORMÜLASYON YÖNETIMI 
Birçok gıda ve içecek şirketi yavaş, manuel ve 

deneme-yanılmaya dayalı formülasyon prosesle-
rine sahip olduklarından geliştirdikleri ürünlerin 
piyasaya sürülmesi aşamasında gecikmeler yaşan-
masına sebep olmaktadırlar. Bu şirketler formü-
lasyon değişikliklerinin etkilerini etkili bir şekilde 
değerlendirememekte ve piyasadaki değişikliklere 
(yasal düzenlemeler, müşteri talepleri, maliyet 
varyasyonları vs)  yanıt verememektedirler. Oto-
matikleştirilmiş formülasyon yönetimi ile kayıtla-
rın tutulması ve sürekli olarak güncellenmesi saye-
sinde daha kesin, zaman kaybını engelleyici, daha 
iyi değerlendirmelerin yapılması ve pazar ihtiyaç-
larına hızlı bir şekilde cevap verilmesi mümkün 
olmaktadır. Ayrıca şirketlerin özel olarak geliştir-
dikleri ürünlerin formülasyonlarını laboratuvar 
kitaplarındaki ve kopyalarında gizli tutabilmeleri 
olasılığı düşüktür. Sonuç olarak, geleneksel yön-
teme devam edilmesi durumunda, ürün geliştirme 
maliyetlerinin artması ve formülasyon aktiviteleri-
nin zaman kaybettirmesi nedeniyle firmalar pazar 
avantajlarını kaybetmektedirler. 

ÜYD yönetimi gıda ve içecek sektöründe faali-
yet gösteren şirketlere formülasyon yönetimi açı-
sından da çeşitli yararlar sağlamaktadır. Bunlar 



masından marketteki son kullanım zamanına 
kadar yönetimini mümkün hale getirmektedir. 
Ambalajlanmış tüketim mallarındaki ÜYD yöne-
timi anlayışı günümüz ürün geliştirme prosesleri, 
fonksiyonları ve çalışma alanlarında birçok uygu-
lama ve süreçleri kapsamaktadır. Ambalaj endüst-
risindeki bu farklı faktörlerin diyagramı Şekil 4’de 
gösterilmiştir (Perry ve Cochet, 2009).

ÜYD yönetimi ambalajlama endüstrisine şu 
yararları sağlamaktadır:

n Ambalajlama ve etiketleme faaliyetlerinin 
akışının kolaylaştırılması

n Teknik verilerden ( besin değerleri, ingradi-
yent bilgileri, vb) pazarlama verilerine kadar tüm 
ambalajlama ve etiketleme bilgilerinin birleştirile-
bilmesi

n Tasarımların tekrar kullanılabilmesi sayesin-
de şirketlere zaman ve nakit kazancı sağlanabilme-
sidir (Anon a., 2008)

 2.5. UYUM VE KALITE YÖNETIMI
Gıda endüstrisindeki en büyük zorluk yüksek 

kalitede ve güvenli gıdaya ulaşma çabasıdır. Çoğu 
şirket ürün hakkındaki verilerini farklı bilgi mer-
kezlerinde saklamaktadır. Uyum yönetimi ve ürün 
geliştirme için entegre sistemler olmadığında, şir-
ketler ürün geliştirme döngüsü boyunca uygunluk 
kurallarına aykırı ürünleri önceden tespit edeme-
mekte ve bu durum ürün geri çağırma ve tekrar 
işleme ile ilgili riskleri artırmaktadır. Ayrıca ürün 
kalitesi de istenilen düzeyde olmadığında, geri ça-
ğırma ve tekrar işleme ekstra zaman ve para kaybı 
ile risk getirecektir. Entegre bir kalite ve uygunluk 
yönetimi sistemi olmadan, tedarik zinciri boyunca 
yüksek kaliteyi ve gıda güvenliğini sağlama kapasi-
tesi önemli bir risk altındadır. 

ÜYD yönetimi uygulaması şirketlere tüm ürün 
yapısı ve tedarik kapsamında ilgili uygunluk veri-
lerinin yönetimini sağlayarak ürün ve tedarik ara-
sındaki uyumun sağlanmasını garanti etmektedir. 
ÜYD yönetimi ile sağlanan yapı ve disiplin, ürün 
geliştirme prosesleri sürecinde kalite, güvenlik ve 
uyumun bir arada  bulunmasını sağlamaktadır. 

Uygunluk verilerinin sistematikleştirilmesi ve 
anlaşılabilir hale getirilmesi şirketlere ve tedarikçi-
lere ürün, formülasyon veya spesifikasyon hakkın-
daki bilgilere istenilen zamanda ulaşım kolaylığı 
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yonu sağlanabilmektedir (Anon a., 2008)
2.4. AMBALAJLAMA YÖNETIMI
Ambalajlanmış gıda ürünleri endüstrisinin sü-

rekli gelişmesi ve büyük bir rekabetçi ortama sahip 
olması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve sürekliliğin 
sağlanması söz konusu rekabetçi piyasada var ol-
manın ve büyüyebilmenin vazgeçilmezi haline 
gelmiştir. Bu durumu aynı anda ürün fonksiyonel-
liğinin artırılması ve tüketici ihtiyaç ve taleplerinin 
yerine getirilmesi şeklinde değerlendirebilmek ge-
rekmektedir (Perry ve Cochet, 2009). 

Ambalajlanmış ürün sektöründe ÜYD yönetimi 
özellikle ambalajlama aşamasında önemli bir rol  
oynamaktadır.  Bu konseptin daha iyi anlaşılabil-
mesi için sadece içeriğin değil paketleme aşama-
sının da dikkate alınması gerekmektedir. Ambalaj 
gerek kendi maliyeti gerekse taşıma maliyeti (ağır-
lığına göre değişmektedir)  nedeniyle ürünün top-
lam maliyetine önemli düzeyde etki etmektedir. 
Örneğin, fasulye içeren bir kavanozun paketleme 
maliyeti ürünün sınai satış fiyatının yaklaşık yüz-
de 26’sıdır. Domates sosu içeren 700 g’lık bir şişe, 
nihai ürün satış fiyatının yüzde  25’ine kadar ulaşa-
bilmekte ve meyve suyu kutusunda bu oran yüzde 
20 ‘ye, plastik süt şişesinde ise yüzde 10’ a ulaşa-
bilmektedir. Ambalajlama yalnızca gıda sektörü 
için değil diğer sektörler içinde de ürün maliyetine 
önemli düzeylerde etki edebilmektedir. Örneğin 
kozmetik sektöründe ambalaj ürünün satış fiyatı-
na yüzde 40’a varan oranlarda etki edebilmektedir 
(Vezzetti ve ark., 2011).

ÜYD yönetimi ürün verilerinin düşünsel aşa-
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Şekil 4: Ambalajlama endüstrisi için tanımlanmış ÜYD yönetimi (ERP: kurumsal kaynak 

planlaması; CAD: bilgisayar destekli tasarım) (Perry ve Cochet, 2009)



sında da yardımcı olmaktadır (Anon a., 2008). 
2.5.1. GERI ÇAĞIRMALAR
VE ÜYD YÖNETIMI
Gıdaların kontaminasyondan kaynaklı olarak 

geri çağırılması gün geçtikçe artmakta ve gıda 
üreticileri bu durumla başa çıkabilmek için var gü-
cüyle çalışmaktadırlar. Araştırmalar her yıl yalnız-
ca Amerika’da geri çağırmalardan dolayı yaklaşık 
20 milyar doların kaybedildiğini göstermektedir. 
Bu durum sadece o ürünün geri çağırma maliye-
ti olarak düşünülmemelidir, bir tek geri çağırma 
paydaşlar (aynı kategorideki rakip ürünler dahil) 
üzerinde de çoklu dalgalanma etkisi yaratabilmek-
tedir (Ramanujam, ve Acharya, 2013). 

Gıda kaynaklı kontamisyonlar halk sağlığını et-
kilediği kadar daha önce de bahsedildiği gibi eko-
nomik sorunlara da yol açmaktadırlar. Ekonomik 
sorunlar geri çağırmalarda doğrudan veya dolaylı 
olarak maliyet artışlarına yol açmaktadırlar. Söz 
konusu dolaylı etki özellikle itibar kaybı ve mar-
ka adına zarar gelmesini de kapsamaktadır. Öyle 
ki bu dolaylı maliyet itibar kaybı nedeniyle iflasa 
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getirmektedir. Potansiyel uyum problemlerinin 
proses aşamasında erkenden belirlenerek ortaya 
konması, geri çağırma ve yeniden tasarlama gibi 
masrafları önleyerek üreticilere büyük faydalar 
sunmaktadır. 

ÜYD yönetimi çözümleri, merkezi bir kayıt 
deposu ile ürünlerin geliştirilmesi ve işlenmesi 
süreçlerindeki geçmişlerinin denetlenebilir ve iz-
lenebilir kayıtları tutulabilmektedir. Böylelikle 
gerektiğinde ürün kayıtlarına ulaşarak uygunluk 
sorunlarının giderilmesinde düzenlemeler dikkate 
alınabilmekte ve çözüm dökümantasyonu otoma-
tik olarak geliştirilebilmektedir. Bu şekilde oto-
matikleştirilmiş bir sistem yalnızca ürünlerin uy-
gunluklarının saptanması açısından değil istenilen 
kalite de ürünlerin üretilmesi açısından da kritik 
öneme sahiptir. 

ÜYD yönetimi şirketlere işlerin yürütülme şe-
killerinde uyulması gereken yasal düzenlemelerde 
veya ürünün kendisi ile ilgili düzenlemelerde (pa-
ketleme, etiketleme, güvenlik, çevresel düzenle-
meler vb.) gerekliliklerini yerine getirmesi aşama-



veri kaydı, başarılı ürün yaşam döngüsü yönetimi-
nin kalbi ve olmazsa olmazıdır (Perry ve Cochet, 
2009). 

ÜYD yönetimi ile elde edilen ve kayıt altına alı-
nan doğru ve kesin bilgiler öncelikle bir şirketin iç 
departmanlarında paylaşılabilecek teknoloji des-
tekli yapılara dönüştürülmekte,  spesifikasyonlar 
elde edilmekte ve daha sonra ise gerekli veriler, 
veri havuzları oluşturularak buradan müşterilere 
de sağlıklı olarak sunulması sağlanabilmektedir. 

ÜYD yönetimi ile ürün veri kaydı oluşturulması 
sayesinde:

n Verilerin tam ve doğru olduğundan emin olu-
nabilmekte,

n Otomatik hale getirilmiş iş akışları sayesinde 
planlama gibi diğer kurumsal sistemlerle  çapraz-
referans ürün verilerinin harmonizasyonu sağla-
nabilmektedir

n Spesifikasyonlara uygunluğa onay süreci, veri 
havuzundan elde edilen bilgilere kolayca ulaşabilir 

n Merkezi bir veri deposu oluşturulabildiğinden 
prosesler hızlanmakta ve buna paralel olarak ürü-
nün piyasaya sürülmesi süreci de hızlanmaktadır 
(Anon a., 2008)

3. ÜYD YÖNETIMININ
SAĞLADIĞI YARARLAR
Ürün yaşam döngüsü yönetiminin getirdiği 

avantajlar yukarıda da tüm proses aşaması için 
ayrıca ifade edilmiştir. Genel olarak sağladığı ya-
rarları da özetleyerek ve oransal olarak da ifade 
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kadar gidebilecek süreci başlatabilmektedir. Gıda-
ların geri çağrılması yalnızca bilgi eksikliği ile ilgili 
bir problem değil lojistik ile de alakalı bir prob-
lemden de kaynaklanabilmektedir. Lojistik ope-
rasyonların koordinasyonunda ki eksiklik ürünün 
tarladan çatala ürün akışını kesinlikle etkilemekte 
ve sonuç olarak gıda izlenebilirlik faaliyetlerinde 
verimlilik oldukça düşük olmaktadır (Bosona, ve 
Gebresenbet, 2013). Gıda üreticiler tüm bu neden-
lerden kaynaklanan finansal kayıpları minimize et-
meye çalışmaktadırlar. Bu noktada ÜYD yönetimi 
geri çağırmalardan kaynaklı kayıpların minimize 
edilmesinde yararlı olmaktadır ve gerekli düzelti-
ci adımların hızlıca atılmasını sağlamaktadır. Bu 
senaryolarla karşılaşıldığında ÜYD yönetiminde 
dökümantasyonla zamandan tasarruf sağlanması 
kayıpların azaltılmasında en büyük katkıyı sun-
maktadır (Ramanujam, ve Acharya, 2013). 

2.6. ÜRÜN VERI KAYDI
Gıda ve içecek şirketlerinin, tüm iç sistemleri-

nin genelinde ve ticari ortakları ile ürün hakkında 
tam, tutarlı ve doğru bilgileri paylaşması büyük 
önem taşımaktadır. Ne yazık ki, ürün verileri nadi-
ren harmonize edilmekte ve iç sistemler içerisinde 
bilgi akışı bağlantılı hale getirilememektedir. Ayrı-
ca bu bilgiler ayrı ayrı manuel olarak kayıt altına 
alınmaktadır. Entegre sistemlerin eksikliği kontrol 
faaliyetlerinde verimsizliğin ve hataların artması 
anlamına gelmektedir. Son ürün hakkındaki tüm 
veriler toplanmalı ve bunların içerisinden hatalı 
olanların, gecikmeye ve gereksiz işletme maliyet-
leri doğuracak olanların temizlenmesi gerekmek-
tedir (Anon a., 2008). 

ÜYD yönetimi ancak doğru vizyon ve strateji 
ile doğru teknoloji platformuna uyarlanarak yön-
lendirilebilir ise ürün bilgilerinin yönetilmesinde 
zorluklarla başa çıkabilmeyi sağlayabilmektedir. 
Bir ÜYD yönetimi için strateji belirlenmesinde ilk 
adım, anlamak, tanımlamak ve ürün yaşam dön-
güsü geliştirilirken ihtiyaç duyulan verileri sapta-
maktır. Şirketlerin bireysel veri ve proseslere sahip 
olmaları zorunludur. Bu ilk olarak PDR (ürün veri 
kaydı) oluşturma ile başlar. PDR bir ürünün tüm 
yaşam döngüsü boyunca ilgili tüm veri elementle-
rini ve kendisi ile bağlantılı çevresel bilgileri kap-
samaktadır. Bir başka şekilde söylemek gerekirse 
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etmek gerekirse, şu şekildedir:
1. Ürünün üretim zamanından piyasaya geçi-

şinde en az yüzde 30 oranında kar sağlamak
2. Ürün geliştirme maliyetlerini yüzde 10 ile 

yüzde 30 arasında azaltmak
3. Çalışanların üretkenliğini yüzde 20-yüzde 

30 oranında artırmak ve iş birliğini güçlendirmek
4. Herhangi bir ürünün, ingradiyentin, prose-

sin veya fikrin tasarım aşamasından ticari olarak 
ulaşılabilir hale gelene kadar geçen süreçte izlene-
bilirliğini sağlamak

5. Mevcut bilgi varlıklarının yeniden kullanımı-
nı kolaylaştırmak (Bilgi Yönetimi) (Perry ve Coc-
het, 2009)

4. SONUÇ
Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi gıda sek-

töründeki şirketlerde artan rekabet koşullarında 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Buna ilaveten 
sürekli değişen yasal düzenlemeler, kompleks hale 
gelen üretim basamakları, değişen tüketici istekle-
ri, ve en önemlisi gıdaların doğrudan insan sağlığı-
nı etkilemesi ve dolayısıyla temel kavram olan gıda 
güvenliğinin sağlanması zorunluluğu şirketlerin 
içinde bulunduğu durumu güçleştirmektedir. An-
cak ürün yaşam döngüsü yönetimi ile bu güçlük-
lerin üstesinden büyük oranda gelinebilmekte ve 
ürünün tasarım aşamasından piyasadan çekilme-
si sürecine hatta bertarafına kadar olan süreçte 
ulaşılabilir veri kayıtları sayesinde başta maliye-
ti düşürerek rekabetçi piyasada var olabilmenin 
sağlanması yanında gıda güvenliği kapsamında 
izlenebilirliğinde sağlıklı bir şekilde yapılmasına 
yardımcı olmaktadır. Belirtilen veri kayıtlarının ise 
doğru ve tutarlı olması büyük önem taşımaktadır. 
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