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Nesnelerin interneti (IoT) en basit tanımıyla, nesnelerin birbirleriyle veya 
sistemlerle haberleşmesi teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde farklı 
nesnelerden alınan veriler ile çeşitli sistemler kontrol altına alınabilir. Bu 
teknolojiyi, gıda sektöründen bir örnek ile açıklayalım; işletmelerdeki 
soğuk oda gibi gıda güvenliği açısından dikkatli bir şekilde kontrol edil-
mesi gereken alanlarda, ortam koşullarını istenilen şartlar altında tutmak 
için personeller belli bir sıklıkta bu noktalardan ölçümler alır. Fakat, bu 
durum hem iş gücü kaybına yol açar hem de ölçüm güvenilirliğinin sorgu-
lanmasına sebep olur. Çünkü, alınan her ölçümün standart ve doğru bir 
şekilde yapılması personelin eğitimiyle yakından ilişkilidir.

Ayrıca, ölçümlerin gerçekten alındığını ve doğru bir şekilde kalite formlarına kaydedildiğini kanıtlamak da ol-
dukça zordur. Bu gibi noktalarda kullanılan online datalogger’ler (online veri kaydediciler) çeşitlerine göre bu-
lundukları ortamın sıcaklığını, bağıl nemini ve/veya diğer parametrelerini her zaman aynı noktadan ve her zaman 
istenilen sıklıkta eksiksiz ve doğru bir şekilde ölçer. Ardından, verilerini başka bir personel veya cihaza ihtiyaç 
duymadan bağlı olduğu sunucuya WiFi üzerinden gönderebilir. Böylelikle, veriler düzenli aralıklarla alınır. Per-
sonel, zamanını başka işler için kullanabilir ve ölçümlerde manipülasyon riski minimuma iner.

Başka bir örnek vermek istersek, sahada gıdaların sıcaklık kontrolle-
rini yapan çalışanların aldıkları ölçümleri düşünebiliriz. Yemek çeşitleri, 
servis zamanları ve uyulması gereken limitler değişebileceği için
datalogger’lerin bu kontrollerde kullanılması uygun olmayacaktır. Bu 
noktalarda personel el termometreleri ile ölçümlerini alacaktır. Fakat, 
termometre kullanan personelin ölçüm aldığı veriyi mi yoksa ölçüm 
almış gibi davranıp prosedürlere uygun rastgele bir değeri mi kontrol 
formlarına işlediğini bilmek kolay değildir. Ayrıca, ölçümlerin gerçek-
ten zamanında alınıp alınmadığı da ayrı bir soru işaretidir.

IoT teknolojisine sahip termometreler, alınan ölçümleri tek bir tuş aracılığıyla, dijitalleştirilmiş kalite formlarına 
aktarabilir. Böylelikle kalite formunun tutanağı incelendiğinde ölçümün ne zaman alındığı, hangi seri numaralı ci-
hazdan alındığı gibi bilgiler sistemden otomatik olarak anlaşılabilir ve manipülasyon ihtimali azaltılır, şeffaflık artar.
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İnsanların tükettiği gıdalar konusunda giderek bilinçlenmesi, güvenli olmayan gıdalar sebebiyle ortaya çıkan 
sağlık sorunları ve ekonomik kayıplar gibi sebepler, gıda endüstrisinin operasyonlarına daha fazla özen göster-
mesi için bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Gıda üreticileri, gıdaların kalitesini en iyi seviyede tutmak ve gıda 
güvenliğini sağlamak için, ürünlerinin kontrollerini sistematik bir şekilde gerçekleştireceği gıda güvenliği ve kalite 
yönetim sistemleri kullanırlar. Bu sistemler oluşturulurken, oluşabilecek tüm riskler göz önüne alınsa da yapılan 
kontrollerde şeffaflığı yakalamak ve kontrollerden emin olmak oldukça zordur. Günümüzde, gıda işletmelerinde 
yapılan kontrollerin ve takip edilen parametrelerin fazlalığından dolayı, planlanan kontrollerin istenilen şekilde 
ve eksiksiz olarak yapılması için teknolojiden yardım almak olmazsa olmaz bir duruma dönüşmüştür. Yazımızda, 
günümüzün en önemli teknolojilerden biri olan nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin gıda güvenliği uygulama-
larına yaptığı katkıları inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle gelin, bu teknolojiyi tanıyalım.
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IoT teknolojisinin gıda endüstrisine armağanı: Dijital gıda güvenliği sistemleri

Şimdiye kadar örneklerimizi, ölçüm güvenilirliği üzerinden sürdürdük. Peki, haberleşen nesnelerin bir araya ge-
lerek oluşturacağı dijital gıda güvenliği sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi, IoT teknolojisi sayesinde 
gıda güvenliği sistemlerinin en güvenilir halini birlikte inceleyelim. 

Gıda işletmelerinde kalite ve gıda güvenliğine dair formları 
hazırlamak da personele doğru bir şekilde aktarmak da ol-
dukça zordur. Üstelik, bu formların doğru ve eksiksiz bir 
şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek daha zordur. Tüm bu 
işlemleri, ülkenin dört bir yanına dağılmış zincir işletmelerde 
yapmak ise durumu içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. 
Tüm kontrollerin doğru bir şekilde yapılması sağlansa bile, 
elde edilen bilgilerin doğru bir şekilde yıllarca depolanması 
gerekir. Bu sebeple, gıda güvenliği sistemleri kağıtlar üzerin-
den yürütülüyorsa, ne kadar ayrıntılı bir şekilde kurgulanmış 
olursa olsun, büyük soru işaretleri barındırır.

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde ise işletmede kullanılan formlar web tabanlı bir sunucu üzerinden dijitalleşti-
rilir. Oluşturulan formlar veya bu formlarda yapılan değişiklikler, birkaç saniye içinde istenilen şubelerdeki kon-
trollerin yapılacağı tabletlere aktarılır. Sahada, formlar bir tablet üzerinden işlenir. Bu sayede, sahadaki kullanıcı 
formları işlerken her adımda ilgili kontrollere dair uyarıları eş zamanlı olarak görür, görsel yönlendirmeler ile 
işlemleri daha doğru bir şekilde yapar. Kontroller sırasında, IoT teknolojisi sayesinde sistem ile haberleşen ölçüm 
cihazları kullanılır. Bu sayede alınan ölçümlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapıldığı, hatta doğru sensörün 
kullandığı (Örneğin, iç sıcaklık ölçümünde, batırma tipi prob yerine infrared sensör kullanımı bu sistemler ile 
kısıtlanabilir.) bile kanıtlanabilir. Sistem ile direkt iletişim kuran online datalogger’ler ise istenilen ortamlardan 
düzenli ölçümler alır, limit aşımlarında istenilen kişilere e-posta veya SMS bildirimleri yapar. Ayrıca, kullanıcılar 
sisteme girerken ister kendine özel oluşturulmuş kullanıcı bilgileriyle isterse de kendine özel tanımlanan NFC 
etiketi ile sisteme giriş yapar. Bu sayede yapılan tüm işlemlerden sahadaki hangi kullanıcının sorumlu olduğu 
her zaman doğru bir şekilde anlaşılabilir. Üstelik, sisteme yıllar önce işlenen verilere ulaşmak için yalnızca birkaç 
saniye yeterlidir.

Dijital sistemlerin en güzel avantajlarından biri de tüm şubelerdeki işleyişin tek bir portal üzerinden takip edile-
bilmesidir. Şube yöneticileri, internete erişebildiği herhangi bir yerden görevli olduğu şubedeki kontrolleri anlık 
olarak takip edebilirken kalite yöneticileri ise tüm şubelerdeki işleyişe ister ofisinden ister evinden erişerek in-
celeme yapabilir. Kapsamlı analizlere ve otomatik oluşturulan günlük raporlara da anında erişebilir. Tüm bu avan-
tajlar, IoT teknolojisi sayesinde sağlanmaktadır. 

Gördüğünüz gibi, teknolojinin gelişmesi ile gıda sektöründe de pek çok yenilik görülmektedir. Bu avantajlara ve 
daha 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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