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Gıda güvenliği, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için 
alınan tedbirler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Gıdalarda kalite kavramı ise ürünün, tüketiciye sunduğu 
beklentiyi karşılaması ile ilgili bir kavramdır. Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi güvenli olmayan gıda, aslında 
gıda değildir ve güvenli gıda kavramı ile kalite standartları yüksek gıda birbirine karıştırılmamalıdır. Bu yüzden 
üreticiler açısından gıdanın güvenliğini sağlamak yalnızca oluşturulan bir değer değil, aynı zamanda bir zorun-
luluktur. Bu zorunluluğun sağlanabilmesi için ürünün, tüketiciye sunulana kadar geçtiği tüm aşamalarda maruz 
kaldığı şartlar denetlenmelidir ve gerektiğinde çok hızlı bir şekilde düzeltici faaliyetler uygulanmalıdır. Bu gerek-
sinimi sağlayabilmek için de oluşabilecek tüm risklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği ve aksiyonların 
bu plana göre önceden hazırlandığı gıda güvenliği sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. İşletmelerde gıda 
güvenliği hakkında yapılan bu gibi çalışmalar, ürünlerin gıda güvenliğini sağlamak ve ürünün kalitesini etkile-
mekle kalmayıp tüketicinin tercihlerini de etkilemektedir. Tüketici tercihleri ve talepleri de üreticilerin uygu-
lamalarını etkilemektedir. Bu bakımdan üretici ve tüketicilerin, gıda güvenliği uygulamalarında birbirini şekillen-
dirdiğini söyleyebiliriz. Yazımızda tüketici açısından gıda güvenliği uygulamalarının önemini ortaya koyan ana 
başlıkları sizler için derledik, keyifli okumalar dileriz.

Tüketicilerin ürün alırken en önemli kriterlerinden biri firma 
imajıdır. Kim sürekli zehirlenme haberleri aldığı bir işletmeden 
gıda almak ister ki? Üstelik, bu konu zincir işletmeler için çok 
daha önemli ve zorlu bir konudur. Çünkü bir firmanın yüzlerce 
şubesinde her şey muntazam bir şekilde ilerlese de yalnızca bir 
şubesinde yaşanan gıda güvenliği problemi sonucu oluşan bir 
zehirlenme haberi firmanın tüm imajını yerle bir edebilir. Tüketi-
ciler haklı olarak, yediği gıda sonucunda herhangi bir sağlık prob-
lemi yaşamak istemediklerinden dolayı, istekleri ile firmaları gıda 
güvenliği sistemlerini güçlendirmeye yöneltir. 

1- Güven veren üreticiler, güvenle yenen gıdalar

Örnek olarak, 300 şubeli bir zincir işletmeyi düşünelim. Bu firmanın, ülkenin farklı köşelerindeki şubelerini aynı 
standartta tutabilmesi gerekmektedir. Tüketiciye güvenli gıdayı sunmak için hazırladığı kontrol formlarının doğru 
bir şekilde, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak zorundadır. Oysa bunu sağlamak hiç de kolay değildir. 
Alınması gereken ölçümlerin gerçekten bir ölçüm cihazından ve zamanında alınıp alınmadığı, doldurulan form-
ların gerçekten ilgili kişi tarafından zamanında yapılıp yapılmadığından emin olmak geleneksel olarak kâğıtlara 
işlenen kontrol formları ile neredeyse mümkün değildir. Fakat, dijital gıda güvenliği sistemleri işletmelerin bu 
noktada ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar. Bu sistemler sayesinde işlenmesi gereken formların hangi sıra 
ile ne zaman ve nasıl işleneceği kesin olarak belirlenebilir. Bu kurallara uymayan işletmeler anında 
tespit edilir ve sistemlerde geriye dönük bir değişiklik yapılamayacağı için kurgulanan gıda güven-
liği sisteminin gerçekte nasıl işlediği şeffaf bir şekilde tespit edilir. Sistemin aksaklıkları en hızlı şekilde 
tespit edilip optimizasyon yapılır. Böylelikle her geçen süre daha iyi bir hale gelen sistem ile tüketicilere güvenli 
gıdalar temin edilir. Tüketiciler içleri rahat bir şekilde gıdalarını tüketirken firmalar da tüketici karşısındaki imajını 
her geçen gün sağlamlaştırır.
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3- Sertifikalandırılmış hizmet, tercih edilen firmalar

Kalite sertifikaları her zaman kullanıcılara güven vermiştir. Çoğu zaman, 
içeriği ve nasıl alındığı bilinmemesine rağmen adında hijyen, kalite, gıda 
güvenliği gibi terimlerin geçtiği sertifikalar tüketici tercihlerinde önemli 
önemli bir etki yapmaktadır. Fakat, bu sertifikaları almak firmalar için pek 
de kolay değildir. Tüketicilere verdiği hizmetin kalitesini belgelendirmek 
isteyen firmalar pek çok konuda dokümantasyon yapmak zorundadır. 
Gıda güvenliği konusunda kendini kanıtlamak ve fark yaratmak isteyen 
firmalar ise tercihini en güvenilir ve en kapsamlı sistemlerden yana kullan-
makta ve dijital gıda güvenliği sistemlerine yönelmeye başlamaktadır. Bu 
sayede sertifikasyon süreçleri çok daha kolay geçmektedir. Bu durumda 
da tüketicilerin gıda güvenliği uygulamalarına dair bakış açısının sektörü 
nasıl şekillendirebildiğini görmekteyiz.

2- Bilinçli tüketiciler sayesinde sektöründe lider, teknolojide önder firmalar

Tüketicilerin talepleri, bilinç düzeyine paralel olarak değişmektedir. Gıda üretimi de büyük oranda tüketicilerin 
tercihlerine göre şekillendiğinden dolayı bilinçli tüketiciler güvenli gıdalara ulaşımı hızlandırmaktadır. Tüketiciler 
bilinçlendikçe; güvenli, daha sağlıklı ve çevreye daha az zarar veren ürünlere yönelmektedir. Fakat, gıdaların 
güvenilirliğini sağlayabilmek ve daha kaliteli ürünler sağlayabilmek üreticiler açısından her geçen gün zorlaşmak-
tadır. Bunun sebebi yalnızca artan talepler değil, zamanla değişen üretim imkanlarıdır. Eskiden küçük bir alan 
içerisinde tüm gereksinimlerini farklı üreticilerden karşılayan firmalar şu an çeşitli sebeplerden dolayı çok uzak 
mesafelerdeki tedarikçilerle çalışabilmektedir. Örneğin bir ürünün hammaddeleri Hindistan, Kanada ve Mısır’dan 
Çin’e gelip üretimi yapıldıktan sonra Türkiye’de satılabilmektedir. Gıda güvenliği ise ürünün geçtiği tüm aşama-
lardan emin olunmadan sağlanamaz. Bu sebeple artık gıda güvenliğini sağlamak üreticiler için yeni gereksinimler 
anlamına da gelmektedir. Fakat, değişen imkanlar sayesinde oluşan bu zorluklara, gelişen teknolojiler ile çözüm 
bulmak da mümkündür. Bu noktada karşımıza yine dijital gıda güvenliği sistemleri çıkmaktadır. Dijital sistemler 
sayesinde tedarikçilerde sürdürülen gıda güvenliği sistemlerini denetlemek ve doğru bilgilere erişmek oldukça 
kolaylaşmıştır. Geçmişe yönelik hiçbir kontrol formunun kaybolmadığı, yıpranmadığı ve anında ulaşılabildiği; 
alınan ölçümlerden emin olunan bu sistemler sayesinde firmalar, üreticilerin taleplerini karşılamak için çok 
önemli bir yol alırken teknolojiyi de yakalamış ve yeniliklerle kendisini sürekli güncel tutmuş olur. Ayrıca, firma-
lar bu yatırımlar sayesinde, eğitim masraflarını azaltmakta ve olası bir gıda güvenliği probleminde kaybedeceği 
itibarın ve maliyetlerin önüne geçmektedir. Üstelik hizmet kalitesini artırıp sektörde öne çıkan ve fark yaratan bir 
firmaya da dönüşmektedir. Böylece tüketici tercihleri piyasayı isteği yönde şekillendirebilmektedir. Tabii ki,  
firmaların bu uygulamaları arttıkça tüketicilerin de beklentileri şekillenmekte ve tercihlerini değiştirmektedir.
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4- Geleceği önemseyen dünya dostu firmalar

Sürdürülebilirlik, önemini sürekli daha çok hissettiren ve gün geçtikçe 
daha fazla gündem olacak bir konu haline gelmiştir. Tüketici tercihleri, 
üreticilerin tercihlerini pek çok noktada etkilediği gibi bu noktada da et-
kilemektedir ve çevre dostu üretim yapan firmalar tüketicilerin gözünde 
her geçen gün daha tercih edilir bir noktaya ulaşmaktadır. Bu sebeple de 
üreticiler maliyetlerini artırmak pahasına sürdürülebilirliğe katkı sağlaya-
bilecek seçimler yapmaya yönelmektedir.

Fakat, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak etkiler her zaman ekstra maliyet anlamına gelmemektedir. Örneğin, 
dijital gıda güvenliği sistemleri gibi yenilikçi teknolojilere yönelen firmalar gıda güvenliği sistemlerini en iyi sevi-
yeye çıkarmak için en önemli adımlardan birini atarken aynı zamanda kontrol formlarında kullanılan kâğıt mik-
tarını neredeyse sıfıra yaklaştırarak doğaya olan zararını minimuma indirmekte ve kayda değer miktarda tasarruf 
etmektedir. Ayrıca gıda kayıplarını kayda değer ölçüde azaltarak, bu ürünlerin tekrar üretilmesi sırasında kul-
lanılacak kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Tüketici tercihlerini avan-
tajlara çeviren, pek çok yeniliğe sahip dijital gıda güvenliği sistemlerimizle, Testo olarak her zaman yanınızdayız. 
Sizleri yeni teknolojilerimiz ve dijital gıda güvenliği sistemlerimiz hakkında bilgilendirmekten mutluluk duyarız. 
Bize her zaman ulaşabilirsiniz.
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