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Bu gibi durumlar hem veri analizinin kolay olması hem de kâğıtlara kıyasla verilerin depolanmasının çok daha pratik 
olması sebebiyle dijital gıda güvenliği sistemlerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Evet, dijitalleşen verilerin 
idaresi pek çok açıdan oldukça avantajlıdır. Peki, dijital gıda güvenliği sistemleri, verilerimizin güvenliği konusunda 
bizi ne kadar ikna edebilir?

Ayrıca, depolama yaptığınız alana giren–çıkan personelin denetlenmesi ve içerideyken hangi belgelere eriştiğinin 
bilinmesi de veri güvenliği için kritiktir. Üstelik, tam olarak bu kontrolün sağlanması da yetkili personellerin bilgisi 
ve inisiyatifleri ile yakından ilgilidir. Ayrıca, ortamın fiziksel şartları doğru ayarlanmazsa, depolanan kâğıtlar zaman 
içerisinde büyük hasarlar görebilmektedir. Bunların yanında, doğru bir şekilde arşivlenmemiş dosyaların bulu-
namaması, ihtiyaç halinde alınan dosyanın zarar görme ihtimali gibi konular da problemler yaratmaktadır.

İşlenen verilerin kâğıtlar ile saklanması fikri size başta cazip gelebilir. Evet, 
dosyalarınıza istediğiniz zaman gidip ulaşabiliyorsunuz ve onları gözünüzün 
önünden ayırmak istemiyor olabilirsiniz. Fakat, bu yol aynı zamanda size 
pek çok sorun getirmektedir. Ne yazık ki, depolama maliyetleriniz bu du-
rumda düşünmeniz gereken tek sorun değildir. Öncelikle, verilerinizin bir 
yangında ya da selde ya da bir terör saldırısında hasar görmeyeceğinden 
emin olmalısınız. Çünkü verilerinizin kopyalarını tutmak demek, maliyetleri-
nizi de neredeyse iki ile çarpmak ve çok büyük bir iş gücü anlamına 
gelmektedir.

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde verileriniz artık kâğıtlara işlenmez. Bir 
mobil cihaz üzerinden işlenen veriler, direkt olarak dijital ortamlarda sak-
lanmaya başlanır. Eksiksiz ve hızlı bir şekilde ulaştığınız verilerin güven-
liği ise gün geçtikçe daha çok güven veren bir hale gelmektedir. Önce-
likle, verilerinizin dijital bir şekilde saklanması, verilerinizin kopyalarını 
oluşturmayı oldukça kolay bir hale getirir. Bu durum, kötü niyetli saldırılar 
haricinde oluşabilecek sorunlarda verilerinizin eksiksiz bir şekilde korun-
masını kolaylaştırır. Üstelik verileriniz dijital olduğundan dolayı, üzerinden 
geçen yıllar verilerinize kâğıtlarda olduğu gibi zarar veremez, verileriniz 
eskimez, okunma zorluğu yaşanmaz.

Yıllar önce oluşturulan kayıtlara saniyeler içerisinde ilk günkü haliyle ulaşırsınız. Tabii ki, dijitalleşmenin getirdiği 
avantajların yanında barındırdığı bazı tehlikeler de bulunmaktadır: siber saldırılar.
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Gıda işletmelerinde, gıda güvenliği ve kalite yönetimine dair, işlenen formların 
ve diğer dokümanların temel amacı; gerekli değerlendirmelerin yapılarak gıda 
güvenliğinin güvence altına alınması, kalite ile maliyet dengesinin istenilen 
oranda optimize edilmesi ve tabii ki yasal gereksinimlerin yerine getiril-
mesidir. Örneğin, 12 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan Ürün Güven-
liği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile iktisadi işletmelerin, ürünlerinin tedarik 
zincirindeki takibini kolaylaştıracak bilgilerini, ürünün piyasaya çıkışından iti-
baren en az 10 yıl boyunca muhafaza etmesi zorunlu kılınmıştır. 10 yıl gibi 
uzun bir süre içerisinde verileri kâğıtlarla saklamak oldukça zorludur. 



Bir sonraki bültenimizin konusu: “Dijital Gıda Güvenliği Sistemleri ve Sürdürülebilirlik”.
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Günümüzde şirketlerin sahip olduğu en kıymetli şeylerden biri olan 
veriler, kötü niyetli kişiler tarafından çalınma, manipüle edilme ya da 
zarar verilme tehlikeleri ile karşı karşıyadır. Bu sebeple, verilerimizin di-
jitalleşmesinin avantajlarını yaşarken, güvenliği için de gerekli tedbirleri 
eksiksiz olarak uygulamamız gerekmektedir. Yüksek standartlarda bir 
güvenlik yapısı kurmanız için ISO /IEC 27001:2013 gibi standartlara 
uygun çalışmanız, ITIL süreçlerini referans almanız, iyi tasarlanmış bir 
güvenlik duvarına sahip olmanız beklenmektedir. 

Tabii ki bu gereklilikleri sağlamak için gerekli bakım ve altyapı maliyetlerini gözden çıkarmak, bu işler ile sürekli 
ilgilenecek yeterli teknik kapasiteye sahip bir IT ekibi ile çalışmak ve sisteminizi sürekli güncel tutmanız gerek-
mektedir ya da bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak deneyimli bir partner ile çalışmanız gerekmektedir. Eğer lokal sunu-
cunuzda depolanan bir sistem kullanıyorsanız, tüm bu güvenlik önlemlerini kendi sisteminize göre özelleştirmeniz 
gerekmektedir. Bu önlemleri aldığınızda, verileriniz güvende olur fakat bu kadar masraf yapmak ve emek har-
camak istemiyor musunuz? İlk yatırım maliyetlerinin yüksekliği size fazla geliyorsa, size güzel bir habe-
rimiz var. Bulut tabanlı sunucular ile bu masraflara göre çok daha cüzi ücretler ödeyerek tüm bu sorunlarla başa 
çıkmanız mümkün. Dünyanın en güvenli sunucularından biri kabul edilen, Testo’nun da dijital gıda güvenliği 
sistemlerindeki partneri olan, Amazon Web Services (AWS) gibi servis sağlayıcıları verilerinizi dünyanın 
farklı noktalarında hem fiziki hem de siber güvenlik anlamında en üst düzeyde tutacak önlemleri sizin için almak-
tadır. Verilerinizin saklandığı sunucuların olduğu binalar servis sağlayıcınız tarafından yüksek güvenlik önlemleri 
ile donatılmış olup, verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması için binaya giriş-çıkış prosedürlerinden, sunucu 
odalarının sıcaklığına kadar pek çok nokta ideal bir konuma getirilir. Bu tarz firmalar, siber güvenlik konusunda ise 
dünyada öne çıkan uzman kadrolarla çalışarak olası sorunlar karşısında pro-aktif bir yol izlemektedir. Veri aktarım-
ları, verilerin kullanımı ve depolanması aşamalarında ise en optimal çözümleri geliştirmektedir. Örneğin, verileriniz 
sunucuya yollanırken HTTPS ve TLS teknolojileri kullanılarak şifrelenir bu sayede kötü niyetli kişiler verilerinize 
herhangi bir şekilde ulaşılsa dahi verileri anlamlı bir şekilde değerlendirmesinin önüne geçilmiş olunur. AWS gibi 
güvenilir sağlayıcılar, daha önce bahsedilen temel güvenlik standardı olan ISO /IEC 27001:2013 standardına ve 
veri güvenliğine farklı açılardan katkıda bulunan ISO/IEC 27002 ve ISO/IEC 27017:2015 standartlarına uygun 
bir şekilde çalışır. Bu durum, sisteminizin yalnızca şu an için güvenlik gereksinimlerini sağladığını göstermez; 
aynı zamanda gelecekte olması gereken değişikliklerin de takip edileceği anlamına gelir. Üstelik, bu avantajları 
sağlayan Bulut sunucuları sayesinde verilerinize internete ulaşabildiğiniz herhangi bir noktadan sizin 
belirleyeceğiniz yetkilendirmeler ile ulaşmanız mümkündür. Bu durum da özellikle evden çalışmanın gün 
geçtikçe yaygınlaşmasıyla çok önemli bir avantaj haline gelmektedir.

Yazımızdan da anlaşıldığı gibi, dijitalleşen sistemlerde dikkate değer bir şekilde avantajlar bulunmaktadır. Üste-
lik, bulut tabanlı sunucu desteği ile çalışan firmalar, bu hizmeti güvenilir firmalardan aldığında; hem tüm bu bah-
sedilen veri güvenliği problemlerini hem de sunucuların bakımı ve takip edilmesi gereken gereklilikleri çalıştığı 
firmaya aktarmış olur. Sonuç olarak, siz dijitalleşmenin keyfini sürerken, verileriniz de güvende olur. 

Tüm bu avantajlardan ve fazlasından yararlanmak isterseniz, Testo’nun dijital gıda güvenliği sistemleri için bize 
her zaman web sitemizden ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. 
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