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Mal kabul alanları, işletmelerde kullanılacak ürünlerin işletmeye kabul edildiği kritik alanlardır. Bu işlemler 
yapılırken; kabul edilen ürünlerin kayıtları tutulmakta, ürünlerin kalite standartlarını sağlayıp sağlamadıkları kontrol 
edilmekte ve ürünlerin taşınma şartları denetlenmektedir. Restoran ve süpermarketlerdeki gıda ürünlerinin mal 
kabulü ise diğer ürünlerin kabulüne göre çok daha önem arz etmektedir. Çünkü bu işlemler sırasında yapılacak 
hatalar, gıda güvenliği konusunda risk oluşturabilmektedir. Şimdi gelin bu süreçlerde dijitalleşmenin yaratabileceği 
farklara ve avantajlara daha yakından bakalım.

Gıda güvenliği riskinin daha yüksek olduğu, özel taşıma koşulları gerektiren bir ürünün mal kabul işlemini örnek 
olarak inceleyelim. Ürün belirli sıcaklık aralığında taşınması gerektiğinden dolayı, üreticiden mal kabul alanına 
kadarki taşınması sırasında frigorifik (İçinde soğutucu bir düzenek bulunan) bir araç kullanılmalıdır. Ürün frigorifik 
araçla taşınsa bile çeşitli sebeplerden dolayı üründe yolculuk sırasında sıcaklık değişimleri görülebilir. Üründe 
yaşanan sıcaklık dalgalanmaları ürünün bozulmasına sebebiyet verebilir ya da raf ömrünü azaltabilir. Ayrıca bu 
sıcaklık dalgalanmaları, ürünün organoleptik özelliklerinde (duyu organları ile algılanabilen özellikler) de değişik-
liklere sebep olup ürünün karakteristik özelliklerinin değişmesine neden olabilir. Üründeki fiziksel değişmeler, 
görsel kontrollerle genellikle anlaşılabilse de üründeki kimyasal bozulmalar her zaman gözle görülebilir durumda 
değildir. Bu sebeple de ürünün analizini doğru yapabilmek için ürünün tüm yolcuğu boyunca hangi koşullara 
maruz kaldığını bilmek gerekir. Yalnızca ürünün üreticiden yüklendiği sırada ve mal kabul noktasında yapılan sı-
caklık takibi yeterli değildir. Bu durumu iki ayrı örnekle somutlaştıralım;

• Birinci örnekte mal kabul sırasında yapılan sıcaklık kontrolünde 
ürünlerin istenilen sıcaklık limit değerleri arasında bulunduğunu 
düşünelim. İstenilen limitler, sevkiyat süresince yalnızca son yarım 
saat için sağlanmış olabilir ve tüm yol boyunca ürün istenmeyen sı-
caklık dalgalanmalarına maruz kalmış olabilir ama ürünlerde fiziksel 
bir bozulma yoksa ürün kabul edilir ve bu durum daha sonra büyük 
sıkıntılara yol açabilir. 

• İkinci örnekte ise mal kabul sırasında ürün sıcaklıklarının istenilen 
limitlerin dışında olduğunu düşünelim. Halbuki bu durum, tüm sev-
kiyat sırasında yalnızca son 10 dakikada ürünlerin ulaştığı bir sı-
caklık değeri olabilir ve sevkiyatı yapılan ürünler hala güvenli ve raf 
ömrü kayda değer şekilde etkilenmemiş olabilir. Bu durumda da mal 
kabul işlemi yapılmayarak ekonomik ve operasyonel olarak bir kayıp 
söz konusu olur. 

Bu örnekler bize gıdanın maruz kaldığı ortam koşullarının sürekli takibinin ne kadar önemli olduğunu göster-
mektedir. Bu konudaki dijital çözüm, data loggerlardır. Data loggerlar, önceden belirlenen sıklıkta, otomatik olarak 
ölçüm almaktadır ve bu sayede ürünün tüm yolculuğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Böylece ürün 
kabul edilirken daha doğru bir değerlendirme yapılabilmektedir.

Ürünün yolcuğu sırasında, gıda güvenliğini riske edecek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalmadığından emin 
olunduğunda son sıcaklık kontrolleri de yapılarak diğer kalite parametreleri denetlenmeye başlanır. Bu noktada 
akıllara gelen bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Bu kontrolleri sahadaki çalışanlar ne kadar doğru yapmaktadır? 
Ölçümleri gerçekten cihazlardan mı aldılar? İşlenen formlar gerçekten zamanında mı dolduruldu? Formlar
üzerinde sonradan değişiklik yapıldı mı?



Bir sonraki bültenimizin konusu “Dijital Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinde Bulut
Teknolojisi”

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain
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Bu sistemlerde, kontroller bir tablet üzerinden yapılmaktadır. Her persone-
lin tablete giriş yaparken kullandığı, kullanıcı adı ve PIN’i bulunmaktadır. 
Bu sayede hangi kontrolü kimin, hangi tarih ve saatte yaptığı sürekli kayıt 
altına alınmaktadır. Mal kabul esnasında alınan ölçümlerin hangi seri nu-
maralı cihazdan, ne zaman alındığı da sisteme otomatik işlenmektedir. Bu 
sayede, ölçümlerin o anda cihazdan yapılıp yapılmadığı bir bakışta anlaşıla-
bilmektedir. Ürünlerin görsel kontrolleri yapılırken fotoğraflarla kayıt altına 
alınabilmektedir. Kontroller yapılırken istenilen sırada yapılması sağlanabilir 
ve istenilen kontrollerin belirlenen standartlara ne kadar uygun olduğu 
anında anlaşılır. Kullanıcı, ürünlerin kontrolünü yaparken hangi kontrolleri, 
ne sırayla yapması gerektiğini hatırlamasına gerek yoktur. Yapması gereken 
kontroller sırayla önüne gelir, eğer kontroller sırasında kalite prosedürlerine 
göre bir uygunsuzluk varsa kullanıcının alması gereken aksiyon hakkındaki 
talimat yine otomatik olarak önüne gelecektir. 

Dijital sistemlerin avantajları yalnızca kontrolleri yaparken değil aynı za-
manda değerlendirirken de öne çıkmaktadır. Yapılan kontroller, anında 
sunucuya aktarıldığından dolayı internetin bulunduğu her noktadan takip 
edilebilir. Kağıtlara işlenen kontrollerin aksine, kontrollerin analizlerini yap-
mak için saniyeler yeterlidir. Pek çok grafik ve analiz saniyeler içerisinde 
oluşturulabilir. Formların kapsamlı analizleri sayesinde operasyondaki eksik 
noktalar hızlıca fark edilir ve gerekli iyileştirmeler çok hızlı bir şekilde uygu-
lanabilir. 
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Tüm bu sorular oldukça kritik ve cevaplarından emin olunması gereken sorulardır. Ne yazık ki, mal kabul kontrol-
leri personeller tarafından kağıtlara işlenerek yapılıyorsa bu soruların cevaplarından emin olmak mümkün değildir. 
Çünkü kağıtlara işlenen formlar her zaman manipülasyona açıktır. Bu ihtimali en aza indirmenin yolu dijitalleşmektir.

Günümüzün yaygınlaşan ve gelecekte etkisinin daha da artacağı kuşkusuz olan dijital gıda güvenliği sistemleri, kon-
trollerde yapılabilecek manipülasyonları minumum seviyeye indirir. Testo’nun restoranlar için sunduğu testo
Saveris Restaurant ve süpermarketler için sunduğu testo Saveris Food Stores sistemleri üzerinden diji-
talleşerek mal kabul işlemlerini ne kadar güvenli hale getirebileceğimizi görelim.

Tabii ki bu sistemlerin avantajları mal kabul kısmında değinilen bu özelliklerle sınırlı olmayıp, ürün kabulünden 
ürünün tüketiciyle buluştuğu ana kadar her noktada, hijyen kontrolleri de dahil olmak üzere işletmedeki pek çok 
alanda yapılan kontrollerde devam etmektedir.

Tüm bu avantajlar hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinmek için Testo Solutions ekibi olarak bize ulaşmanızdan
mutluluk duyarız.

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain

