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Dijital gıda güvenliği sistemlerinde toplanan veriler, kâğıt tabanlı 
sürdürülen gıda güvenliği sistemlerine göre çok daha güvenilirdir. 
Bunun sebebi, bu sistemlerde manipülasyonu engellemeye yönelik 
yapılan pek çok uygulamanın olmasıdır. Örneğin, kağıtlara işlenen 
ölçüm verilerinin gerçekten bir ölçüm cihazından alınıp alınmadığının 
kanıtlanması çoğu zaman mümkün değildir. Fakat, dijital gıda güven-
liği sistemlerinde kullanılan IoT teknolojisine sahip cihazlardan alınan 
veriler, sisteme direkt cihaz üzerinden aktarılabilir. Bu sayede de 
hangi ölçümün gerçekten bir ölçüm cihazından alındığı hangi ölçümün 
manuel olarak sisteme girildiği anında tespit edilebilir.

İşlenen verilerin uygunsuzluğu daha sonradan fark edilip üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu sayede denetçiler, 
denetimden kısa süre önce değiştirilen verilerle karşılaşmaz. Ayrıca, kalite formlarının hangi kullanıcı tarafından 
ne zaman yapıldığı da sisteme otomatik olarak işlendiğinden dolayı denetçi, denetimde karşılaştığı verilerin dene-
timden kısa bir süre önce toplu olarak doldurulmadığından emin olur. Ayrıca, sıcaklık ve nem kontrollerinin kritik 
olduğu buzdolabı, derin dondurucu ve soğuk oda gibi noktalarda data logger’lerden istenilen aralıklarda direkt sis-
teme yüklenen ölçüm verileri de hem ölçümdeki insan hata payını devre dışı bırakarak doğru ölçüm verilerini sunar 
hem de sistem üzerinde verilerde manipülasyon yapılamadığı için güven verir.

Tüm bu örneklere bakıldığında gıda güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaları sadece formlara işleyen firmalar ile 
alınması gereken aksiyonları gerçekten alan firmaların farkının dijital gıda güvenliği sistemlerinde açıkça fark edile-
bildiğini anlayabiliyoruz. Bu durum da hesap verilebilirliği yüksek, güvenilir sistemleri tercih eden firmaları doğal 
olarak denetimlerde öne çıkarmaktadır. 

1. Güvenli veriler, güvenle geçen denetimler:
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Gıda işletmelerinde tüketiciye sunulan gıda ile ilgili en öncelikli hedef, gıdanın güvenilir gıda olmasını sağla-
maktır. Güvenilir olmayan gıda, gıda değildir. Bu hedefi yakalayabilmek için işletmeler gıda güvenliği sistemle-
rini daha güvenilir, daha ayrıntılı düşünülmüş ve daha etkili bir hale getirmeye çalışmaktadır. Tabii ki, sistemler 
detaylandırılıp gıda güvenliğini etkileyebilecek her türlü ayrıntı düşünüldüğünde, kontrolü oldukça zor bir hale 
gelmektedir. Şirketler ise bu zorlukları aşmak için farklı çözümler uygulamaktadır. Çünkü, işletmede sağlanması 
gereken belirli kriterler bulunmaktadır. İşletme, hem yasal zorunluluklardan dolayı yapılan denetimlerde hem de 
geçirdiği iç ve dış denetimlerde bu kriterleri sağladığını pek çok defa kanıtlamak zorunda kalır. Zaten kaliteden 
ödün vermeden gıda güvenliğini güvence altına alabilecek sistemleri oluşturmak ve uygulamak oldukça fazla 
zaman ve iş gücü kaybına sebep olurken, bu denetimler de pek çok farklı sıkıntıyı beraberinde getirmekte-
dir. Geleceğini düşünerek proaktif çözümlere yönelen firmalar, teknolojiden faydalanarak dijital gıda güvenliği 
sistemlerini işletmelerine uygulamaktadır. Böylelikle hem gıda güvenliğini sağlamakta hem kaliteyi en iyi sevi-
yeye çekmekte hem de denetimlerde oluşabilecek sorunların önüne geçebilmektedir. Bu yazımızda, dijital gıda 
güvenliği sistemleri ile denetimlerde sağlanan avantajlar arasında öne çıkan 4 maddeyi sizler için inceleyeceğiz.



Bir sonraki bültenimizin konusu: “Dijital Gıda Güvenliği Sistemlerinde Kontrol Formlarının Analizleri”.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Food Solutions

www.testo.com.tr

2. Bir tık uzaktaki doğru ve kapsamlı analizler:

Yılda 300 gün çalışan örnek bir işletmede tüm vardiyalar 
düşünüldüğünde, günlük ortalama 30 kontrol formunun işlendiğini 
düşünelim. Bu kontrol formlarının içeriğinde de dikkat edilen 10 ayrı 
nokta olsun. Bu sayı bize, bu işletmede yıllık olarak yaklaşık 90.000 
kontrolün yapılması gerektiğini gösterir. Bu formların analizlerini 
düşündüğümüzde ortaya kontrol etmesi çok zorlu bir tablo çıkmak-
tadır. Üstelik, bu verileri kullanarak formlardaki ihlallerin hangi ba-
samaklarda hangi yüzdeyle oluştuğunu incelemek veya bu formların 
yüzde kaçının zamanında yapıldığını bilmek gibi analizleri hazırlamak 
yoğun iş temposunda pek kolay değildir.

Bunun yanında, işletmenin kalite güvence ekibi aynı zamanda firmaya bağlı diğer şubelerin kalite işleyişinden 
de sorumluysa bu iş yükü altından kalkılması çok zor bir sorumluluğa dönüşür. Ayrıca, zaman ayrılıp bu analizler 
yapılsa bile formların manipülasyona açık olmasından dolayı sonuçların güvenilirliği tartışmaya açıktır. Dijital 
gıda güvenliği sistemlerinde ise istenilen formlar birkaç saniye içerisinde filtrelenir. Kullanılan filtreler sayesinde 
hangi formların zamanında yapıldığı, hangilerinin gecikmeli yapıldığı veya yapılmadığı anında listelenir. Formlar 
sonuçları, ihlal içerip içermediğine göre sınıflandırılabilir. Hatta filtreleme çeşidine göre, ölçüm cihazından ölçüm 
alınması gereken noktada manuel olarak veri girişi yapılan formlar bile birkaç saniye içerisinde filtrelenebilir. 
Gerekli analiz tabloları oluşturulabilir. Bu sayede işletmedeki gerçek tablo saniyeler içerisinde görüntülenebilir. 
Doğal olarak, bu analizler sayesinde doğru iyileştirmeleri zamanında yapan işletmelerin denetimleri çok daha 
kolay geçer.

3. Denetim sürelerinde %50’ye varan azalma:

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde, geçmiş yıllarda yapılan formlara dahi birkaç saniyede ulaşmak ve istenilen 
formları denetçi ile paylaşmak mümkündür. Bu sayede formları arşivlerden arama zahmeti ortadan kalkar. Kay-
bolan, okunmayan veya yıpranmış formlar tarih olur. İstenilen tüm veriler saniyeler içerisinde denetçi ile pay-
laşılabilir. Testo’nun yaptığı araştırma, müşterilerine sunduğu dijital gıda güvenliği testo Saveris Food sisteminin 
denetim sürelerinde yaklaşık %50’ya varan azalmayı sağladığını ortaya çıkarmıştır.

4. İnternete erişilen her noktadan ulaşılabilen kontroller:

İşletmedeki gıda güvenliğine yönelik formlar, dijital gıda güvenliği sistemlerinde genellikle bulut tabanlı bir 
sunucuda depolanır. Bu sayede internete erişilen her noktadan formların işleyişini takip etmek mümkün hale 
gelir. Bu avantaj da kalite güvence takımına uzaktaki şubelerin kontrollerinden emin olma şansını getirirken, 
denetçilerin de işletmeye gelmeden anlık olarak tüm formlara erişme şansını ortaya çıkarır. Özellikle pandemi 
süreci ile bu özelliğin ne kadar büyük bir avantaj haline geldiği aşikardır. 

Yazımızda bahsettiğimiz, dijital gıda güvenliği sistemlerinin denetimlerde sağladığı öne çıkan avantajların 
yanında daha pek çok avantaja sahip dijital gıda güvenliği sistemi testo Saveris Food, ayrıntılı sistem yapısı ve 
sisteme entegre çalışan güvenilir ölçüm cihazları ile işletmenizde gıda güvenliğini sağlamakta size yardımcı olur. 
Dijital gıda güvenliği sistemimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz bize web sitemizden ve diğer tüm iletişim 
adreslerimizden her zaman ulaşabilirsiniz. Te
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