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Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri; gıda güvenliğinin sağlanması ve kalitenin en iyi seviyeye ulaşması 
amacıyla yapılan pek çok kontrolü içeren, çalışanların yaptığı kontrollerin dokümantasyonlarını barındıran ve 
bu verilerin analizleri ile kendini besleyen dinamik sistemlerdir. Genellikle kağıtlara işlenen formlar üzerinden 
sürdürülen bu sistemler; kağıtlardaki manipülasyon ihtimallerinden, personellerin denetiminin sınırlı kalmasından, 
ortaya çıkan veri miktarının çok olmasından ve analizler için ihtiyaç duyulan fazla zamandan dolayı yavaş işler ve 
yönetmesi oldukça zordur. Gelişen teknoloji ile bu zorlukları ortadan kaldırmak için, yapılan kontrolleri ve kontrol-
lerin analizlerini dijitalleştirilip, donanım ve yazılımın bir araya geldiği, dijital gıda güvenliği ve kalite yönetim sis-
temlerini ortaya çıkarmıştır. 

Şirketler ihtiyaçları olan dijital gıda güvenliği sistemini belirlerken genellikle sistem işlevlerini değerlendirir. Fakat 
sistemin işlevselliği kadar önemli olan başka bir kriter ise verilerin depolandığı Bulut sistemleridir. Şimdi gelin 
Bulut sistemleri hakkında daha detaylı bilgilere bakalım ve neden bu kadar önemli olduğunu anlayalım. 

Bulut sistemleri, hizmet çeşidine göre farklı amaçlar için kullanılsa da çok 
genel bir tanım yapmak istersek; depolama ve/veya yazılım gibi BT (Bilişim 
Teknolojileri) altyapılarının internet üzerinden sağlanması için kullanılan sis-
temlere denir. Kullanıcılar için avantajları oldukça fazladır. Verilere ulaşmak 
için internet erişimi yeterlidir. Bu sayede internete erişimin olduğu her nok-
tadan işlerini halledebilen çalışanlar hem işlerin hızlanmasını hem de daha 
verimli bir hale gelmesini sağlarlar. Belgelerde ise kaybolma, yıpranma gibi 
tehlikeler ortadan kalkar. Ayrıca, sisteme eklenen belgeler üzerinde yapılacak 
yetkilendirmeler ile sistemin izlenebilirliği en yüksek seviyede tutulabilir, ma-
nipülasyonların önü alınır. Tüm bunlara ek olarak, kullanıcı bu avantajlardan 
yararlanırken Bulut sisteminde bir satın alma değil, kiralama işlemi yapar. 
Bu durum, sistemin ilk yatırım maliyetini büyük oranda azaltırken yapılan an-
laşmanın içeriğinden dolayı verilerin güvenliğini sağlama, sunucuların bakım-
larının yapılması ve yedeklerinin tutulması gibi işlemlerin sorumluluğu da 
servis sağlayıcısına geçmiş olur. 

Bulut sistemleri ve avantajları

Bulut sistemi seçilirken dikkat edilmesi gereken temel hususlar

Dijital gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerine geçen firmalar, bu sistemlerde firma için kritik bilgileri de-
polamakta, ayrıca zaman zaman kişisel verileri de işlemektedir. Bu sebeple, sistemin çevrimiçi ulaşılabilir ol-
ması büyük bir avantajken, güvenlik gereksinimlerini yeteri kadar karşılayamayan sistemler için bu durum aynı 
zamanda veri güvenliği tehlikesini de beraberinde getirmektedir.



Bir sonraki bültenimizin konusu “Dijital Gıda Güvenliği Sistemlerinin Home Office Çalışanlar
için Avantajları”

Görüşmek üzere!
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Bulut sistemleri konusunda tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise performanstır. Ne kadar 
güvenli de olsa gecikme süresi yüksek, genel ağ kalitesi düşük sunucular tercih edilmemelidir. Hizmette kesinti 
minimum düzeyde kalmalıdır. Bu konuda sağlayıcının yaptığı çalışmalar ve erişilebilirlik durumları dikkatle değer-
lendirilmelidir. Örneğin, bir denetim sırasında sistemde yaşanabilecek bir aksaklık oldukça büyük bir soruna yol 
açabilir. Performans değerlendirmelerine bakıldığında, saygın araştırma ve danışmanlık firmalarından biri olan 
Gartner’ın Bulut Altyapısı ve Platform Hizmetleri için 2020 Gartner Magic Quadrant çalışmasına göre 
Microsoft, Google, IBM, Oracle gibi şirketlerin de içinde bulunduğu bir değerlendirmede Amazon Web Services 
hizmeti en başarılı bulunan sağlayıcı seçilmiştir.

Ölçeklendirilebilirlik, yani müşterinin talebine göre ayrılabilen Bulut kaynak miktarı da gerektiğinde talebin 
karşılanabilmesi ve maliyet hesapları için çok önemlidir. 

Tabii ki, tüm bu gereksinimleri karşılayan servis sağlayıcı firmanın da güven veren, köklü bir firma olması büyük 
bir avantaj olarak algılanmalıdır. Çünkü, işleyiş anlamında sistemde her şey yolunda gidebilir fakat işlenen veri-
lerin güvenli bir şekilde saklanabilmesi için servis sağlayıcı şirketin de uzun yıllar bu hizmeti sorunsuz vereceğin-
den emin olmak gerekir. 
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Bu durum göz önüne alındığında öncelikle Bulut sistemi seçilirken 
güvenlik tedbirleri değerlendirilmelidir. Bu tedbirler fiziki ve yazılımsal 
olarak iki ayrı ana başlıkta incelenebilir. Fiziki tedbirlerden bahse-
dersek; verilerin saklandığı veri merkezleri kesintisiz kamera takibi ve 
güvenlik görevlileri ile korunuyor olmalıdır. Bu merkezlerde; yangın, sel, 
deprem gibi afetlere karşı gerekli önlemler alınmış olmalıdır. Ayrıca, 
verilerin farklı bölgelerde konumlandırılmış diğer veri merkezlerinde 
kopyalarının olması, yaşanabilecek bir olumsuzluk sonrasında verilerin 
güvende kalmasını sağlar. Yazılımsal tedbirlere bakarsak, Bulut sistem-
lerinin sağlaması gereken bazı düzenlemeler olduğunu görebiliriz. Bu 
düzenlemeler ülkelerin kendi mevzuatlarına göre özelleştirilebilse de 
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU GDPR) gibi bölgesel kapsamlı 
düzenlemeler de bulunmaktadır. Ayrıca, Bulut sistemlerinin kullanıcılara 
sunduğu farklı şifreleme yöntemleri de veri güvenliğini farklı bir boyuta 
çıkarabilmektedir.

Örneğin; Testo’nun, dijital gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerindeki verilerini depolamak için hizmet aldığı 
Amazon Web Services (AWS) yukarıda bahsedilen tüm güvenlik gereksinimlerini yerine getirirken kullanıcılarına 
sunduğu şifreleme yöntemi sebebiyle kendi veri merkezlerinde depoladığı bilgilere erişim izni bulunmamaktadır. 
Tabii ki tüm bu koruma önlemlerinin yanında sürekli olarak sistemde iyileştirmeler yapan çok büyük bir siber 
güvenlik ekibi de bulunmaktadır.
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