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Gelişmiş gıda güvenliği sistemlerinizle ürünlerinizden emin olun, marka değerinizi koruyun!

Pek çok işletme sahibi maalesef gıda güvenliğini sağlayamamanın ne kadar maliyetli bir konu olduğunu, böyle bir 
durumla karşılaştığında fark ediyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, işletmeleri 
gıda güvenliğini korumakla yükümlü kılmaktadır. Bu sebeple, işletme gıda güvenliğinin sağlanamadığı durumlarda 
cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. İdari cezanın büyüklüğü işletmenin finansal durumuna göre işletmenin 
karşılayabileceği bir miktar bile olsa günümüzde bu tarz bir konunun sosyal medyada yayılması için yalnızca birkaç 
saat yeterli olmaktadır. Bu durum ise işletmenin, potansiyel müşterilerinden kopması anlamına gelmektedir. Bu 
konu, zincir işletmeler için çok daha kritik bir konudur. Büyük markalarda dahi kimi zaman markanın kendi-
sine ait olan kurumsal şubelerdeki uygulamalar ile markanın isim hakkını alarak satış yapan franchise şubelerdeki 
uygulamalar farklı olabilmektedir. Böyle durumlarda franchise şubelerde yaşanan bir skandalda, toplum genel-
likle yalnızca o şubeyi değil markayı bir bütün olarak düşünüp ilgili zincirin tüm şubeleri için kafasındaki algıyı 
değiştirmektedir. Bu örnek, şubelerin gıda güvenliği uygulamalarının tek bir sistemden ve manipülasyona kapalı 
olarak takip etmenin ne kadar önemli olduğunu ve bunu sağlayabilecek dijital gıda güvenliği sistemlerine yapılacak 
yatırımın ne kadar büyük potansiyel maliyetleri engellediğini gözler önüne sermektedir.

Hızlı müdahaleler ile risklerin önüne geçin!

Gıda güvenliğini sağlayabilmek için gıdanın maruz kaldığı şartların takibini 
düzenli olarak yapmak gerekir. Ürün, üretimden tüketici ile buluşana kadar 
geçtiği aşamalarda yaşayabileceği tek bir sıkıntıda bile atık haline gelebilir. 
Örneğin, uygun ortamlarda steril bir şekilde kesilip hazırlanmış ve sevkiyatı 
yapılmış bir tavuk ürününü düşünelim. Doğru ortam koşullarında soğutucu 
dolaplarda depolanırken gece yaşanan elektrik kesintileri dolayısıyla ürünün 
sıcaklığı, uygun olmayan koşullarda sürekli olarak dalgalanabilir. Ürün, sıcaklık 
dalgalanmalarından dolayı bozulsa da sabah gelen personeller bu durumu her 
zaman fark edemez. Çünkü, güvenilir olmayan bir gıda her zaman kendisini 
fiziksel olarak belli etmeyebilir. Görünürde fiziksel özellikleri çok cazip gelen bir 
ürün, çoktan bozulmuş olabilir. 

Bu sebeple bozulduğu anlaşılmayan ürünün kullanılması ve toplum sağlığının riske atılması olasıdır. Kaldı ki, ürünün 
bozulmuş olduğunu fark etmek de ürünün atık haline gelmesinden dolayı oluşan maliyetin önüne geçememektedir. 
Halbuki, dijital gıda güvenliği sistemlerinde çalışan datalogger’lerin kullanıldığı işletmelerde sıcaklık dalgalanması 
yaşandığında ilgili teknik personele anında SMS / e-posta ile bildirim yapılır ve bu sayede ne gıda güvenliği riske atılır 
ne de işletmeye ekstra bir maliyet oluşur.
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Gün geçtikçe algılar değişse de pek çok gıda işletmesi ne yazık ki gıda 
güvenliği ve kalite yönetim sistemlerine yaptıkları harcamaları hâlâ bir külfet 
olarak görmektedir. Oysaki, kaliteyi artırmak her zaman maliyet anlamına 
gelmez. Bu sistemlerdeki eksiklikler sonucunda oluşan maliyetler, yapılacak 
yatırımlara oranla çok daha yüksek kalmaktadır. Günümüzde gıda güvenliği 
sistemlerinin en şeffaf ve en pratik hali olan dijital gıda güvenliği sistemleri, 
yalnızca işletmelerde gıda güvenliğini sağlamakla kalmaz, kalite yönetim sis-
temlerine de katkı sağlayarak işletmelere direkt ve dolaylı yollardan pek çok 
tasarruf sağlar. Şimdi gelin, dijital gıda güvenliği sistemleri ile işletmelerdeki 
önüne geçilen maliyetlere birlikte göz atalım.



Bir sonraki bültenimizin konusu: “Dijital Gıda Güvenliği Sistemleri ve Veri Güvenliği”.
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Dijital gıda güvenliği sistemlerinde kullanıcı kontrollerini bir mobil cihaz (tablet, telefon vb.) aracılığı ile yaparken 
hangi kontrolü ne zaman yapacağı ve hangi sırayla hangi kontrolleri yapacağı hakkında hem açıklamalarla hem 
görsellerle yönlendirilir. Üstelik, kontrolde prosedürlerin belirlediği spesifikasyonları da sürekli aklında tutmasına 
gerek kalmaz. Hangi ölçümde limit değerin ne olduğu, bu limit değerlerin dışına çıkıldığında ya da prosedürlerin 
herhangi bir şekilde ihlal edildiği durumlarda personelin ne yapması gerektiğine dair talimat otomatik olarak 
önüne gelir. Bu durum da özellikle çalışan sirkülasyonunun fazla olduğu işletmelerde eğitim maliyetlerini gözle 
görülür biçimde azaltır. 

Kâğıt tüketimini minimuma indirin, sürdürülebilirliğe katkı sağlayın!

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde gıda güvenliği ve kalite yönetimine dair formlar, genellikle bir tablet üzerinden 
mobil cihazlara işlenir. Bu sayede; formların gerçekten kim tarafından (sisteme girerken kullanılan giriş bilgi-
leri sayesinde) yapıldığı, tam olarak hangi gün ve saatte yapıldığı, alınan ölçümlerin (kullanılan cihazlardaki IoT 
teknolojisi sayesinde) gerçekten bir ölçüm cihazından yapılıp yapılmadığı ortaya çıkar. Fakat, bu formları diji-
talleştirmenin avantajları sadece bunlarla kalmaz. Aynı zamanda, kâğıt kullanımı bu formlarda ortadan kalktığı için 
hem kaynak kullanımını azaltarak gelecek nesillere hem de ofis malzemeleri giderlerini azaltarak işletme bütçe-
sine bir katkı sağlanır. Tabii ki, bu formların arşivleme maliyetleri de artık ortadan kalkar. 

İşini daha iyi yapan personeller ve azalan eğitim maliyetleri

İşletmelerde düzenli olarak sıcaklık ve nem kontrolünün yapılması gereken 
alanlar bulunmaktadır. Çalışanlar belirli aralıklarla bu alanlara giderek ölçüm-
ler alır ve kâğıtlara aldıkları ölçümleri işlerler. Fakat, dijital gıda güvenliği 
sistemlerinde bu ölçümler online datalogger’ler ile düzenli olarak alınır, limit 
aşımlarında SMS/e-posta bildirimleri ile personellerinizi anında uyarır. Üstelik, 
verilerin manipülasyona uğrama şansı da minimuma düşer. Çalışanlar da bu 
ölçümlere harcadıkları zamanları işletmede farklı işlere ayırabilir, bu sayede 
aynı iş gücü ile daha fazla iş başarılabilir. Bunun yanında, gün içinde mobil ter-
mometreler ile alınan ölçümler tek bir tuşla sisteme aktarıldığından dolayı diğer 
kontrollerin süresi de kayda değer miktarda azalır. 

Otomatikleşen ölçümler, mükemmelleşen sistemler

Özellikle yaşadığımız pandemi ve artan müşteri talepleri sonrası gıda güvenliği ve hijyen konuları günümüzde hiç 
olmadığı kadar ön plana çıkmıştır. Böyle bir zamanda, kalite yönetim sistemine yaptığı katkı ve gıda güvenliğini 
sağlamadaki avantajları sebebiyle dijital gıda güvenliği sistemleri, işletmenizin reklamını kendiliğinden yapar. Kul-
landığınız sistem hem tedarikçisi olduğunuz firmalara hem de müşterilerinize güven verir, işletmeye yeni fırsatların 
kapısını açar. Siz de pazarlama için harcayacağınız bütçeyi daha etkili bir şekilde farklı alanlarda kullanabilirsiniz.

Tüm bu avantajlardan ve fazlasından yararlanmak isterseniz, Testo’nun dijital gıda güvenliği sistemleri için bize her 
zaman web sitemizden ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Bırakın operasyonunuz kendi tanıtımını yapsın!
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