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Gıda hizmetleri sektöründe başarılı olmak; satış, emek, 

gıda maliyeti ve müşteri memnuniyetini ne kadar iyi 

koruduğunuzla ilgili uzun bir süreçle belirlenir. Gıda endüs-

trisi bu başarı faktörlerine çok değer verir, müşterilerin geri 

gelmesini sağlayan bir işletmeyi daha kolay hale getirmek 

için bu metrikleri izlemek ve yönetmek için teknoloji çözüm-

lerini inceler. Bununla birlikte, gıda hizmeti endüstrisi, 

gıda güvenliği ölçümleri sağlayabilen teknoloji çözümlerini 

benimsemede yavaştır. Bunun artık değişme zamanı geldi.

Düzenleyici kurumlar, küresel düzeyde sosyal medya 

aracılığıyla göz açıp kapayıncaya kadar sürekli artan ürün 

geri çağırma ve gıda ile ilgili hastalık salgınlarında görülen 

daha iyi tespit ve araştırma araçları sağlayan teknolojik 

gelişmelerden de yararlandı.

• �Hastalık�Kontrol�ve�Önleme�Merkezlerine�
(CDC)�göre,�gıda�kaynaklı�hastalık�salgınlarının�
%60‘ından�fazlası�restoran�tarzı�gıda�hizmeti�
operasyonlarıyla�bağlantılıdır.1

•  Johns�Hopkins�Üniversitesi�tarafından�yakın�
zamanda�yapılan�bir�araştırma,�tek�bir�gıda�
kaynaklı�hastalık�salgını�maliyetinin,�kuruluşun�
türüne�ve�salgının�kapsamına�bağlı�olarak�3.968�
ila�2.6�milyon�dolar�arasında�değişebileceğini�
belirlemiştir.2 

Günümüzde çoğu restoran ve perakende operasyonu, kritik 

gıda güvenliği ölçümlerini yakalamak için kağıt tabanlı kalite 

yönetim programlarını kullanmaktadır. Birçok gıda güvenliği 

uzmanı, zamanlarının önemli bir bölümünü kağıt üzerinde 

kullanımı kolay, çok görsel ve bilgilendirici kontrol listeleri, 

protokoller ve raporlar geliştirmeye adamıştır. Ancak, bu 

tür programlar birden fazla konumda kullanıldığında sınırlı 

görünürlük sağlar ve güvenilir olmayan ve eksik bilgilere 

yol açabilir. Ayrıca, uygun düzeltici eylem süreçlerinin takip 

edildiğine dair çok az güvence sağlarlar. 

Tüketici sağlığı ve gıda güvenliği, gıda hizmeti sağlayıcıları 

için endişelerin ön planda olmaya devam ettiğinden, 

bir işletmenin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde 

özelleştirilmiş dijital gıda güvenliği yönetim sistemleri 

(DFSMS), kurumsal riski azaltmaya, saha maliyetlerini 

azaltmaya ve müşteri deneyimini geliştirmeye yardımcı ola-

bilir. Bu teknolojiler, gıda hizmeti veren kuruluşlara, gıda 

güvenliğini daha önce belirtildiği gibi diğerlerinin yanı sıra bir 

başarı göstergesi olarak dahil etmeleri için yetki verecektir.

Kaynaklar: 
1  “Highlights from the 2017 Surveillance Report.” Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks, United States, 
2017, Annual Report. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human 
Services, CDC, 2019. https://www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-report-
highlights.html.

2  Bartsch, Sarah M., et al. “Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne  
Illness Outbreak.” Public Health Reports, vol. 133, no. 3, May 2018,  
pp. 274–286, doi: 10.1177/0033354917751129.
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Verkauf

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 5. Quartal

Günümüzde mevcut olan teknoloji, günlük operasyonlarda gıda güvenliğinin yürütülmesini dijital olarak ölçmek ve izlemek 

söz konusu olduğunda başarılı olmak için gerekli araçları sağlayabilir. Aşağıda dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar 

verilmiştir:

Ölçülebilir Gıda Güvenliğinin 5 Temel Anahtarı

1.�Liderlik�taahhüdü�ve�iletişim:

Teknoloji tabanlı bir gıda güvenliği yönetim sisteminin 

benimsenmesinin, bir gecede gerçekleşmeyecek ve 

kuruluşun her düzeyinde liderlik taahhüdü gerektiren 

önemli bir girişim olduğunu anlamak gerekir. Kim, ne, 

ne zaman ve neden planlanması gerektiği konusunda 

açık, etkili iletişim.

2.�Görev�ve�sorumluluklar:

Bir DFSMS‘nin uygulanması bazı roller ve sorumluluklar-

da değişikliklere neden olacaktır. Süreç boyunca yeni 

pozisyonlar ve fırsatlar gelişebilir. Mevcut çalışanların 

görevleri gerçekten nasıl yürüttüklerini anlamak için za-

man ayırmak, DFSMS‘nin kuruluşunuzdaki çeşitli rolleri 

nasıl etkileyeceğini belirlemeye yardımcı olacaktır.

5.�Tedarikçi�üzerinden�bir�iş�

ortağı�seçme:

Bir tedarikçinin aksine, dijital or-

tama aktarma sürecinde gerçek 

bir iş ortağı sizi desteklemeye 

kararlıdır ve başarınızı sağlamak 

için kritik öneme sahip olacaktır. 

Doğru ortaklık size geliştirme 

fırsatları üzerinde birlikte çalışma 

fırsatı da sağlayabilir.

3.�Tanıma�ve�izlenebilirlik:

DFSMS, geleneksel kağıt 

tabanlı programlarla 

gerçekleştirilemeyen bir dü-

zeyde operasyonel görünür-

lük sağlar. Geleneksel olarak 

yalnızca yerinde ziyaretler, 2. 

ve 3. taraf denetimleri veya 

düzenleyici denetimler yoluyla 

edinilen bilgiler gerçek zamanlı 

olarak sunulacaktır. Bu, yüksek 

performans gösterenleri kutla-

mak, çalışanların eğitiminden 

tahminde bulunmak ve aşamalı 

disiplin fırsatlarını uygulamak 

için mükemmel bir fırsat sağlar.4.�Sürekli�iyileşme�taahhüdü:

Daha önce belirtildiği gibi, bir DFSMS,

program yöneticilerine gıda güvenliği 

programında önemli ölçüde daha hızlı 

değişiklikler yapmak için bir miktar içgörü 

ve eyleme geçirilebilir bilgi sağlayacaktır. 

Değişiklikler merkezi olarak yapılabilir, 

ardından yalnızca birkaç tıklamayla tüm 

kuruluşa dağıtılabilir.
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taahhüdü�ve�

iletişim

2.�Görev�ve
sorumluluklar

5.�Tedarikçi
üzerinden�bir�iş�
ortağı�seçme

4.�Sürekli�
iyileşme
taahhüdü

3.�Tanıma�ve
izlenebilirlik
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Gıda�güvenliğini�sağlamak�
için dijital�kalite�kontrol�
listelerinin�avantajları.

Eric Moore, son 20 yılda gıda hizmetleri ve perakende organizasyonlarında gıda güvenliği programlarının geliştirilmesinde 

proaktif bir lider olmuştur. Moore şu anda Testo Kuzey Amerika‘da “Gıda Güvenliği ve Sanayi İlişkileri Direktörü” görevinde-

dir. Kariyeri boyunca, Eric Moore çeşitli endüstri sertifikaları ve üyelikleri kazanmıştır. 2005 yılından beri CP-FS sertifikasına 

sahiptir ve 2012‘den beri Gıda Koruma Konferansı‘nın (CFP - Conference for Food Protection) aktif bir katılımcısı ve 

komite üyesidir. Eric Moore, Ulusal Sanitasyon Vakfı (NSF) tarafından sertifikalandırılmış, Gıda Güvenliği Önleyici Kontroller 

Birliği ve HACCP nitelikli bir kişidir. Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI - Global Food Safety Initiative), GS1, Amerikan 

Dondurulmuş Gıda Enstitüsü (AFFI - American Frozen Food Institute), NSF Uluslararası Ortak Komitesi (NSF International 

Joint Committee), Ulusal Restoran Derneği Eğitim Vakfı (National Restaurant Association Educational Foundation), Ulusal 

Çevre Sağlığı Derneği (NEHA - National Environmental Health Association) ve Prometric gibi çok sayıda grubun üyesi ola-

rak gıda güvenliği konusunda standartların, kılavuzların, eğitim ve öğretim müfredatının ve sınav içeriğinin geliştirilmesi için 

uzmanlığını sunmuştur. Eric Moore şu anda Uluslararası Gıda Koruma Derneği (IAFP) Perakende ve Gıda Hizmetleri Pro-

fesyonel Gelişim Grubu Başkan Yardımcısı, CFP Sponsor Komitesi Başkanı ve Gıda ve İlaç Yetkilileri Derneği (AFDO) Sanayi 

Ortak Komitesi üyesidir. Testo Kuzey Amerika‘da Eric Moore, gıda güvenliği alanındaki tüm konuların organizasyon yönetimi 

ve danışmanlığından sorumludur, uyumluluk ve düzenlemelerin tüm yönlerini izler.

Daha fazla uzman bilgisi.
Gıda güvenliği konusunda daha fazla bilgiyi whitepaper‘larda ya da www.testo.com.tr de bulabilirsiniz.

Gıda�kalitesi�yönetimi�için�
dijital�çözümler:
Etkileyici�bir�yatırımın�geri�
dönüşü.

First�Expired�–�First�Out:
FEFO�yöntemi�ile�gıda
kalitesini�iyileştirin
ve�maliyetleri�azaltın.

Gıda�israfına�meydan�
okuma:
Sürdürülebilirliği�artırın�ve�
masrafları�azaltın.

Yazar hakkında: Eric Moore
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Hakkımızda: Testo.

Merkezi Black Forest Lenzkirch’te bulunan Testo, portatif ve 

sabit ölçüm çözümleri alanında bir dünya pazar lideridir. 

Tüm dünyada 34 şirkette yüksek teknoloji için araştırma, 

geliştirme, üretim ve pazarlama alanlarında 3.000 çalışan 

bulunmaktadır. Tüm dünyadaki müşteriler, ölçüm teknolojisi 

uzmanının yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları ve geleceğin 

ölçüm veri yönetimi için yenilikçi çözümlerinden 

etkilenmektedir. Testo ürünleri zamandan ve kaynaklardan 

tasarruf etmenize, çevreyi ve insan sağlığını korumanıza ve 

ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmanıza yardımcı olur.  

 

Gıda sektöründe, Testo’nun ölçüm cihazları ve izleme 

sistemleri onlarca yıldır kendini kanıtlamıştır ve gıda 

hizmetleri, süpermarketler ve gıda üreticilerinin standart 

ekipmanlarına aittir. 

1957 yılında şirketin kuruluşundan bu yana yıllık ortalama 

%10’un üzerinde bir büyüme ve çeyrek milyar Euro’yu aşan 

mevcut ciro, Black Forest ve yüksek teknoloji sistemlerinin 

mükemmel bir eşleşme olduğunu açıkça göstermektedir. 

Şirketin geleceğine yapılan ortalamanın üzerinde yatırımlar, 

Testo’nun başarı reçetesinin bir parçasıdır. Testo, araştırma 

ve geliştirmeye yıllık küresel cironun onda biri oranında 

yatırım yapıyor.

Gıda sektörü için Testo, hassas sensörleri sezgisel olarak 

çalışan yazılım ve ilgili alanın gereksinimlerine göre özel 

olarak hazırlanmış kapsamlı hizmetlerle birleştiren özel 

çözümler geliştirdi. 

Detaylı bilgi www.testo.com.tr

 Bağlı kuruluş

 İş ortağı
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