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Günümüzde dijital gıda güvenliği sistemlerini kullanan firmalar için bu konular artık bir sorun olmaktan çıkmış, 
aksine diğer firmalar ile aralarında fark yaratacak bir avantaj durumuna dönüşmüştür. Gelin, dijital gıda güvenliği 
sistemlerinin izlenebilirlik ve gıda güvenliği konusundaki avantajlarından öne çıkan maddelere göz atalım. 
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Gelişen lojistik uygulamaları sayesinde, mahallemizdeki süpermarketten aldığımız ürünün soframıza gelene kadar 
aldığı yol binlerce kilometreyi bulabiliyor. Bu durum, ürün üretilirken kullanılan hammaddeler için de geçerlidir. 
Üstelik yerel bir firmanın ürettiği ürünlerde bile kullanılan hammaddeler sebebiyle benzer bir durum söz konusu 
olabilir. Ürün, tüketici ile buluştuğu noktada en uygun şartlarda saklanmış olsa bile bu noktaya gelirken geçtiği 
ortamlarda uygunsuz koşullara maruz kalması durumunda güvenli gıda olmaktan çıkabilir. Satın aldığımız ürünün, 
güvenli bir gıda olduğundan emin olmamız için ürünün geçtiği tüm aşamalarda maruz kaldığı şartları bilmemiz 
gerekmektedir. Bu sebeple, bir gıdanın güvenli olarak satışının yapılması, yalnızca gıdayı satın aldığımız işlet-
menin sağlayabileceği bir güvence olmaktan çıkmaktadır. Burada karşımıza çok önemli bir kavram çıkmaktadır: 
izlenebilirlik.

İzlenebilirlik kavramı, üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasında, gıda maddesine karıştırılması 
tasarlanan veya muhtemelen ortaya çıkabilecek istenilmeyen herhangi bir maddenin izlenmesini ifade eder. İzlenebi-
lirlik konusunda yetersiz kalan ürünlerin gıda güvenliği de belirsiz durumda olacağından dolayı, gıda güvenliği sis-
temleri oluşturulurken izlenebilirlik uygulamaları da önemle bu sistemlere entegre edilmektedir. İzlenebilirliğin sağlan-
ması ile hem ürünün geçtiği tüm aşamaların kontrol altına alınması hem de gıda güvenliğini riske eden bir durumda, 
sorunun hangi basamaktan kaynaklandığı hızlıca tespit edilerek tedarik zinciri süreçlerinde iyileştirmelerin yapılması 
hedeflenir. Yapılan tüm çalışmalara rağmen, ürünün tüm aşamalarda gıda güvenliğinin sağlandığından emin olunması 
oldukça zordur. Çünkü günümüzde şirketlerin gıda güvenliği sistemleri genellikle kağıtlara işlenerek sürdürülmektedir. 
Kağıtlara işlenen kontroller ise manipülasyona açıktır. Kontroller zamanında yapılmasa da istenildiği gibi kaydedile-
bilir, alınması gereken ölçümler alınmadan kontrol formlarına işlenebilir veya alınan sonuçlar hatalı bir şekilde sistem-
lere kaydedilebilir. Bunun yanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanan formların kaybolma riski bulunmaktadır. 
Yoğun iş akışı sırasında, bu formların iş ortakları ile paylaşılması da zahmetli ve zaman alan bir göreve dönüşmekte-
dir. Peki, tüm bu zorlukları aşmanın bir yolu var mıdır?
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Üretimden satışa sunulan firmaya kadar, ürünü etkileyebilecek tüm noktalarda dijital gıda güvenliği sistem-
lerini kullanan firmalar, kontrollerin ne kadar doğru yapıldığını ne kadarının zamanında yapıldığını ve taşıma 
yapılıyorsa taşıma süresince ürünün hangi şartlarda saklandığını anlık olarak görebilir. Bu verilerin analizlerini 
saniyeler içerisinde detaylı bir şekilde yapabilir. Ayrıca, günlük olarak gelen otomatik raporlar da işleyişi analiz 
etmekte büyük bir fayda sağlar. 

Tüm süreçlere konsolide bakış açısı

Hızlı veri paylaşımı

Yapılan tüm kontroller dijital veri olarak depolandığından dolayı, kontroller sınırlı yetki verilerek başka firmaların 
yetkilileri veya denetçiler ile saniyeler içinde tamamen şeffaf bir şekilde paylaşılabilir. İstenilen an, bu yetkiler 
geri alınabilir. 

Hesap verilebilirlik

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde, tüm kontrollerin takibini eksiksiz yapmak oldukça kolaydır. Sahada yapılan 
her kontrolde, otomatik olarak işlemin hangi kullanıcı tarafından yapıldığı sisteme kaydedilir. Ölçümlerin gerçek-
ten bir ölçüm cihazı ile yapılıp yapılmadığı, bu sistemler sayesinde anlaşılabilir. Kalite el kitaplarında yapılan tüm 
değişikliklerin de hangi yetkili tarafından yapıldığı sisteme otomatik olarak kaydedilir. Sistemde manipülasyonu 
engellemek için, yapılan kontrollerde geriye dönük bir değişikliğin yapılması mümkün değildir. Bu sebeple form-
ların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ortadan kaybolması mümkün değildir. Bu avantaj, ürünün işletmeden 
çıkmasından yıllar sonra dahi ilgili gıdanın kontrollerine saniyeler içerisinde ulaşılabilmesine imkân tanıyarak, 
izlenebilirlik adına büyük bir adım atılmasını sağlar. 

Gıdanın tarladan çatala kadar olan serüveninde maruz kaldığı tüm bu aşamaları tek bir sistem üzerinden iz-
leyebilmek genellikle pek mümkün olmasa da birden fazla sistem ile farklı aşamaların kontrolünü sağlayabilmek 
mümkündür. Testo da bu konuda dağıtım merkezleri ve ürünlerin tüketici ile buluştuğu restoran, süpermarket, 
catering gibi alanlarda gıda güvenliğini güvence altına alabilmek, izlenebilirliğe katkıda bulunmak ve kaliteyi en 
iyi seviyede tutabilmek adına testo Saveris Food Solutions dijital gıda güvenliği sistemini oluşturmuştur. Bu sis-
tem ile yukarıda bahsedilen avantajlarının yanında diğer pek çok avantajdan da yararlanmak isterseniz, bize her 
zaman ulaşabilirsiniz.
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