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Bir gıdada, gıda güvenliğini tehlikeye atan ana unsurlar patojen (hastalık yapıcı) organizmalardır. Patojen türleri genellikle 
5-63°C arasında oldukça hızlı bir şekilde ürerler. Bu sebeple gıda güvenliği sistemlerinde sıcaklık kontrolü özel bir öneme 
sahiptir. Üstelik, üretilen gıdaların yalnızca düşük sıcaklıklarda tutulması ile de istenilen başarıya ulaşmak mümkün değildir. 
Sıcak tutulması istenilen gıdalarda da belli sıcaklık değerlerinin üstündeki değerlere ulaşılmalıdır.

Yemek üretiminde kritik konu, bütün aşamalarda kontrolün tam olarak sağlana-
bilmesidir. Tüm üretim aşamaları özenle sürdürülen bir yemekte kullanılan ham-
maddeler, güvenli gıda (tüketildiğinde sağlığa zararlı olmayan gıda) olmadığı 
takdirde çabalar sonuçsuz kalır ve ortaya çıkan yemek gıda güvenliği açısından 
risk içerir. Başka bir örnek düşünürsek, kullanılan malzemesinden servis sıcak-
lığına kadar her aşamasına dikkat edilen bir taşıma yemeğin, lokasyonlar
arasındaki yolculuğunda yaşadığı sıcaklık dalgalanması; yemek, hedef nok-
tasına ulaştırıldığında istenilen sıcaklık değerine dönmesi durumunda bile gıda 
güvenliği açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu yüzden de taşıma ye-
meklerde sıcaklık kaynaklı riskler, üretimin en başından, hammaddelerin kabul 
işleminden itibaren başlamaktadır. 

Ölçümler, ölçüm cihazlarından dijital kontrol listelerine otomatik olarak ak-
tarılır. Bu sayede hem ölçümlerin yanlış işlenmesinin önüne geçilir hem de 
istenilen probun kullanılarak gerçekten bir ölçüm cihazından ölçüm alındığının 
ispatı yapılabilir. Üstelik dijital kayıtlar asla kaybolmaz, yıpranmaz ve ma-
nipülasyon ihtimali minimumdur. En uygun koşullarda depolanan gıdalar için 
bile riskler burada bitmez. Yemek üretim aşamasında da yemeğin çeşidine 
göre farklı sıcaklık derecelerinin sağlanması, gıda güvenliğini korumak için 
şarttır. Bu yüzden yemekler, üretim sırasında da sıcaklık kontrollerine tabi 
tutulur. Burada da personelin hangi limit değerlere ulaşması gerektiğini ve bu 
limit değerleri yakalayamadığında nasıl bir aksiyon alması gerektiğini bilmesi 
gerekir. Dijital gıda güvenliği sistemlerinde, personel her adımda ne yapması 
gerektiği konusunda yönlendirilir.

Mal kabul işleminde, ürünlerin kategorisine göre farklı sıcaklık değerlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu işlem sırasında 
araçlarda data logger’ler (genellikle sıcaklık ölçümlerinde kullanılan sabit veri kayıt cihazları) kullanılmıyorsa, personelin 
yaptığı ölçümler ürünün o anki sıcaklık durumu hakkında bize bilgi verir. Fakat, ürünün yolculuğu sırasında yaşamış olabi-
leceği sıcaklık dalgalanmaları ve dolayısıyla ürünün beraberinde getirdiği gıda güvenliği riskinin anlaşılması çok düşük bir 
ihtimaldir. Doğru bir şekilde yapılan mal kabulden sonra gerekiyorsa bu ürünlerin uygun ortam koşullarında depolanması 
yapılır. Bu aşamada da ortam kontrolleri eğer bir data logger tarafından yapılmıyorsa, personelin yoğun temposundan 
dolayı genellikle çok sık bir şekilde koşullar denetlenemez. Ayrıca, alınan ölçümler, insan kaynaklı hatalara oldukça açıktır. 
Yapılan bu ölçümlerin personel tarafından gerçekten zamanında yapılıp yapılmadığı, uygun bir sensör kullanıp kullan-
madığı, yaptığı ölçümü kayıtlarına doğru aktarıp aktarmadığı her zaman bir soru işaretidir. Bu riskler, dijital gıda güvenliği 
sistemleri ile minimuma indirilebilir. Dijital gıda güvenliği sistemlerinde hangi personelin hangi kontrol formunu yaptığı 
kesin olarak tespit edilebilir.

Hangi ölçümü ne zaman yapması gerektiği, hangi tip sensör kullanması gerektiği, limit değerleri ve bu limit değerlere ulaşama-
dığında uygulaması gereken adımları sistem üzerinden adım adım takip eder. Üstelik her adım, görsellerle ve açıklamalarla da 
desteklenebilir. Üretimi tamamlanan ürünler için sürecin yalnızca bir kısmı tamamlanmış olur.



Bir sonraki bültenimizin konusu “İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği”.
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Aşamaları genel olarak gözden geçirdiğimizde, taşıma yemek hizmetinde sıcaklığın her aşama için kritik olduğunu ve bu 
aşamalardaki riskleri dijital gıda güvenliği sistemleri ile minimuma indirebileceğimizi açıkça görmekteyiz. Pek çok yeniliğe 
ve avantajlara 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.

Üretilen gıdaların taşıma süreci de oldukça zahmetli ve risklidir. Ürünlerin sıcaklıklarının korunması gerekir. Bunu sağla-
yabilmek için de hem araçların iklimlendirmesi bu taşımaya uygun olmalıdır hem de taşıması yapılan yemeklerin sıcaklığını 
koruması için, bu işlem için özelleştirilmiş “thermobox” gibi ekipmanlar kullanılmalıdır. Kısa mesafeli taşımalar sırasındaki 
sıcaklık kontrollerinin yalnızca ürünün araca yüklenmesi ve araçtan indirilmesi sırasında yapılması uygun olsa da mesafe
arttıkça araç içerisinde de kontrolün düzenli olarak yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple de data logger’ler 
yemek taşımalarında bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yemeklerin hedef noktaya ulaşması ve kontrollerinin yapılıp 
kabul edilmesinin ardından yemeklerin servis sıcaklıkları da bir kontrol noktası olarak karşımıza çıkar. Burada da yapılan 
kontroller benzer riskleri taşımakla birlikte farklı bir lokasyonda olmasından dolayı kontrollerin işlendiği formlarının sorunsuz 
bir şekilde arşivlenmesi problem oluşturabilmektedir. Kontrol formlarının fiziki olarak taşınması, kağıtların kaybolması veya 
hasar görmesi ihtimalini artırmaktadır. Teknoloji, dijital gıda güvenliği sistemleri aracılığıyla burada da hayatımıza bir kolaylık 
sağlar. Verilerin taşınması dijital olarak gerçekleştiğinden, bu işlem zahmetsiz bir aşamaya dönüşür. Üstelik, veri güvenliği 
de çok daha ileri bir seviye çıkmış olur.
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