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İşletmedeki kalite formları, amaçlarına ne kadar uygun oluşturulursa oluşturulsun, kağıtlar üzerinden sürdürülen 
gıda güvenliği formları ile istenilen sonuçlara ulaşmak çok zordur. Çünkü, kağıtlara işlenen kalite formları ma-
nipülasyona açıktır. Üzerinde her zaman oynama yapılabilir. Kontrolü yapan kişi, formu işlerken istediği değeri 
kağıtlara yazabilir. Ölçüm cihazını hiç kullanmadan, ölçümleri yapmış gibi gösterebilir. Denetimden birkaç saat 
önce, haftalar önce yapılması gereken kontrolleri zamanında yapılmış gibi kalite formlarına işleyebilir. Çalışanın 
manipülasyon niyeti olmasa bile, formlara işlerken verileri yanlış yazabilir. Yazılan bilgiler, çalışanın yazı şeklin-
den dolayı okunmayabilir. Formlar, fiziki olarak zarar görebilir. Daha da kötüsü, formlar kaybolabilir. Ne yazık ki, 
bahsedilen bu olasılıklar zaman zaman işletmelerde görülen problemleri yansıtmaktadır. Sözü edilen sorunlar 
işletmede görülmese bile, elde edilen büyük veri miktarını yönetmek ve bu formların analizlerini yapmak çok daha 
zordur. Zincir işletmelerin kalite güvence ekiplerinin, yoğun programlarının yanında farklı şubelerden her gün
toplanan yüzlerce formu tek tek inceleyip sorun yaşadıkları analiz basamaklarını hızlıca analiz etmeleri, formların 
gerçekten zamanında yapılıp yapılmadığını denetleyebilmeleri ve bu işlemleri bir şekilde yapsalar bile inceleme-
ler sonucunda prosedürlerinde yaptıkları değişiklikleri ilgili tüm şubelerdeki yetkililere anlatmaları oldukça zordur. 
Peki, tüm bu zorluklarla başa çıkmak için çözüm yolu nedir?

Yazımızda bahsedilen problemleri ortadan kaldırmak ve en doğru kontrol formu analizlerine ulaşmak için mevcut 
en iyi çözümü, dijital gıda güvenliği sistemleri sunar. Çünkü, dijital gıda güvenliği sistemlerinde formlar, 
kağıtlara değil tablet gibi bir mobil bir cihaz kullanılarak dijital gıda güvenliği sistemleri uygulamalarına işlenir. Bu 
sayede veriler dijitalleşir. Bu durum pek çok avantajı da beraberinde getirir. Öncelikle, dijitalleşen formlarda, işle-
nen verilerin okunamaması, formların yıpranması ya da kaybolması gibi problemler ortadan kalkar. Örneğin, 10 yıl 
önce doldurulan bir forma ulaşmak yalnızca saniyeleri alır. Tabii ki, bu durumun avantajı zaman bakımından yapılan 
tasarrufla kalmaz, depolanan fiziki alanlardan da tasarruf edilir. Bunun yanında, dijital olarak işlenen formlar, kağıt-
lara işlenen formlara göre çok daha güvenilirdir. Dijital olarak doldurulan formlarda, kullanılan sisteme göre farklı 
pek çok avantaj bulunur. Örneğin, Testo’nun dijital gıda güvenliği sisteminde, sahada formları işleyen kullanıcı sis-
teme kendine ait kullanıcı adı ve PIN’i ile girer. Bu sayede işlenen formu kimin yaptığı her zaman belli olur. İşlenen 
formların sonuçları üzerinde sonradan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. İşlenen formların hangi gün ve saatte 
yapıldığı adım adım formun içerisine otomatik olarak işlenir. Bu sayede, formlar denetime yakın bir tarihte üst üste 
geriye dönük olarak doldurulamaz. Üstelik, sistem de buna izin vermez. Veriler zamanında işlense bile hala doğru 
verilere ulaşamamak için pek çok ihtimal bulunmaktadır. Bu ihtimalleri azaltmak için de sistemde bazı özellikler
bulunmaktadır. 
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Gıda işletmelerinde, gıda güvenliğini sağlamak ve kaliteyi en iyi seviyede tut-
mak için pek çok kriterin sağlanması gerekir. İşletmeler, bu kriterleri sağlaya-
bilmek ve gerektiğinde belirli standartları sağlayabildiğini kanıtlayabilmek için 
düzenli olarak pek çok kontrolü yapmakta ve bu kontrolleri formlara kay-
dederek belgelendirmektedir. Yapılan kontrolleri formlara aktarmaktaki amaç 
sadece yasal gereksinimleri yerine getirmek için belge oluşturmak değil;
ayrıca, kontrollerin doğru bir şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak için 
bir düzen oluşturmaktır. Dahası, elde edilen kontrol formlarının analizlerinin 
doğru bir şekilde yapılması sağlanarak gıda güvenliği sistemlerinin daha etkili 
bir hale gelmesi amaçlanır.



Bir sonraki bültenimizin konusu: “Dijital Gıda Güvenliği Sistemleri ile Maliyet Azaltma”.
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Örneğin, kullanıcının formu hangi sırayla yapması gerektiği sistemde belirlenebilir ve kullanıcı bunun dışına 
çıkamaz. İşlemesi gereken herhangi bir veriyi işlemeden bir sonraki seçeneğe geçemez, formu bitiremez.
Sıcaklık ölçümü yapılması gereken bir kontrol formu düşünelim. Kullanıcının, ölçümü sistemle entegre çalışan 
IoT teknolojisine sahip termometre ile yapması beklenir. Eğer gerçekten ölçüm bu termometrelerden biri kul-
lanılarak alınırsa; veri, termometre üzerindeki tuşlardan birine basılarak direkt kontrolün yapıldığı tablete aktarılır. 
Bu sayede ölçümün, formun içine yanlış işlenme ihtimali ortadan kalkar. Üstelik, sistem üzerinde hangi ölçümde 
hangi sensör tipinin kullanılacağı belirlenebilir. Bu sayede termometrenin istenilen sensörü dışında bir sensör kul-
lanılırsa; sahadaki kullanıcı, verisini termometre üzerinden tablete aktaramaz. İşlenen verinin hangi seri numaralı 
cihazdan geldiği sisteme kayıtlıdır. Kullanıcı manuel veri girdiyse bu durum da analiz raporları incelenirken an-
laşılabilir. Alınan bir ölçüm daha kullanıcı tarafından onaylanmadan silinse bile, bu verinin sisteme aktarıldığı daha 
sonra onaylanmadan kullanıcı tarafından silindiği analiz raporlarında görülebilir. Dijitalleşen formlarda, kontrole 
dair çekilmesi istenilen fotoğraflar da analiz raporları üzerinde görüntülenebilir.

Dijital formların analiz tablolarını oluşturmak ve istenilen şekilde filtrele-
mek de yalnızca saniyeler alır. Örneğin, son 8 ay içerisinde belirlenen 
formların hangilerinin ihlal içerdiğini ve bu formların, ihlal içeren tüm 
formlar arasındaki yüzdesini görmek ya da belirlenen şubelerde son 4 
yılda kaç formun zamanında yapıldığını, kaç formun gecikmeli olarak 
yapıldığını ya da hiç yapılmadığını görmek birkaç saniye alır. Yazımızda 
bahsettiğimiz sınırlı örneklerde bile dijitalleşen formların ne kadar avan-
tajlı olduğunu görebiliyoruz. Eğer dijital gıda güvenliği sistemlerimiz 
hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bize her zaman web site-
mizden ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
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