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İnsanoğlu tarih fark etmeksizin bir konuda hep yakınmıştır: zamansızlık. Her gün bize zaman kazandıran yeni bir teknolojik 
gelişme hayatımıza girse de bir şekilde günümüz bize yetmemektedir. Bu sorunun temel nedeni, günün 24 saat olmasından 
çok, bizim zamanımızı doğru kullanamamamızdır. Zaman, yönetimi açısından işletmeler için de her zaman en zorlu konulardan 
biri olmuştur. İşletmede yeterli personel varken işlerin her zaman verimli bir şekilde ilerlememesinin bir sebebi de budur. Bu 
sebeple, iş planlaması yapılırken, zamanı önemli bir kaynak olarak değerlendirip hem bize zaman kazandıracak değişimlere 
fırsat açmalı hem de bu sayede kazandığımız zamanı doğru kullanmak için planlama yapmalıyız. Gıda endüstrisi de geçtiğimiz 
yıllarda yaşadığı dijital dönüşüm ile pek çok farklı süreci çok daha az zaman kaybederek daha verimli sonuçlarla ilerletmekte-
dir. Gıda güvenliği sistemlerinin dijitalleşmesi sonucu ortaya çıkan dijital gıda güvenliği sistemleri de bu gelişmelerden biridir ve 
işletmelere ciddi oranda zaman kazandırırken, gıda güvenliği sistemlerinin daha emin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. 
Yazımızda, dijital gıda güvenliği sistemlerinin işletmelere kazandırdığı zamanı sizler için inceleyeceğiz. Keyifli okumalar dileriz. 

Sabit ölçüm cihazları, bulunduğu bölgede düzenli olarak sizin belirlediğiniz sıklıkta istenilen parametrelerin 
takibini yapan cihazlardır. Örneğin, bir kuru gıda deposunda bulunan online data logger (online çalışan bir 
tür sabit veri kaydedici) bulunduğu ortamın sıcaklık ve bağıl nem değerini istediğiniz sıklıkta ölçer, belirle-
diğiniz limit değerlerle aldığı ölçümü kıyaslar ve ihlal olması durumunda size SMS, e-posta ve/veya dijital 
gıda güvenliği sisteminizi sürdürdüğünüz el terminaliniz üzerinden bildirim yapabilir. Ayrıca, verilerini bulut 
tabanlı bir sunucuya otomatik olarak gönderir. Bu sayede çalışanlar ne ölçüm alırken ne de doküman-
tasyon sırasında zaman kaybeder. Personel, yalnızca bir problem olduğu an, anında yapılan bildirim 
sayesinde duruma müdahale eder. Bu sayede prosedürlere uygunluğu sağlamak çok daha kolay olur.  
Yapılan bir çalışmada, dijital gıda güvenliği sistemleri kullanan işletmelerde, ölçümlerin %50 oranında 
otomatikleştiği görülmüştür.

1. Sabit ölçüm cihazları ile personelleriniz rahat, verileriniz güvende!

2. Dokümantasyon için zaman kaybetmeyin!

Dijitalleşme işlemlerini henüz tamamlayamayan firmalarda gıda güvenliğine dair kontrol 
formları, sahada yetkili personel tarafından kağıtlara işlenmektedir. Bu formların içeriğindeki 
bilgilerin gerçekten istenilen saatte yetkili personel tarafından işlenip işlenmediği ne yazık 
ki kesin olarak bilinemez. İşletmelerdeki yoğunluk sebebiyle bu kontrol formları olması 
gerektiği zamanın dışında doldurulduğu ve bu sebeple elle girilen verinin doğruluğunun da 
tartışmalı olabileceği bilinen bir gerçektir. Üstelik, bu formlar doldurulduktan sonra verilerin 
kaybolmasını engellemek amacıyla genellikle bilgisayar ortamına aktarılır. Bu işlem verilerin 
güvenilirliğini azaltan bir işlem olmakla birlikte, oldukça fazla zaman kaybına da yol açmak-
tadır. 

Bu durumun getirebileceği faydayı sayısal olarak örnekleyelim. 2 adet soğuk odası ve anlık sıcaklık kontrolleri ile sıcaklığı 
denetlenen 8 adet dolabı olan bir işletme düşünelim. Çoğu zaman yetersiz kalan bir sıklık olsa da günde 3 kere bu noktalardan 
personelin ölçümler aldığını hesaba katalım. Personelin ölçüm yapacağı farklı alanlara gitmesi, ölçümün yapılması ve kalite 
formlarına işlenmesinin ardından bilgisayar sistemlerine aktarılmasını düşünürsek ölçüm başına en az 2 dakika bile harcanması 
durumunda, personel günde yaklaşık 1 saatini sadece bu iş için harcar. Yıllık bazda değerlendirildiğinde günde yaklaşık 8 saat 
çalışan bir personelin 45 gününün sadece bu işte harcandığı görülebilir. Üstelik, dijital gıda güvenliği sistemlerinde kullanılan 
sabit ölçüm cihazlarında, verilerde manipülasyon, veri kaybı veya yanlış dokümante edilme ihtimali minimumdur. Dijital gıda 
güvenliği sistemleri ile zamanınız size kalır. Personelleriniz, zamanını daha verimli alanlarda kullanabilir. 



Bir sonraki bültenimizin konusu “Taşıma Yemeklerde Sıcaklık Kontrolü”
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3. Mükemmel yönlendirme, hızlı adaptasyon!

İşletmelerde personel sirkülasyonu fazla olduğunda, personelin yapması gerektiği işi çok iyi bilmiyor 
olması yalnızca gıda güvenliğinin tehlike altında olduğu anlamına gelmez, aynı zamanda uzun bir eğitim 
süreci ihtiyacı olduğu anlamını da beraberinde getirir. Personelin kontrollerin içeriğini öğrenmesi gere-
kir. Ölçüm yapması gerekirken nelere dikkat etmesi gerektiğini, limitleri ve limit ihlali durumlarında ne 
yapması gerektiğini bilmesi gerekir. Yeni bir şirkete alışırken bu bilgileri de kısa sürede sindirmek çok 
kolay değildir. Üstelik, çalışanlar bu kontrolleri doğru yaptığını düşünmesine rağmen tecrübe eksikliğin-
den dolayı bazı noktaları gözünden kaçırabilir. Dijital gıda güvenliği sistemlerini kullanan işletmelerde 
ise bu tarz problemlerin etkileri çok azdır. Yapılan kontrollerin her adımında, kullanıcı detaylı olarak yön-
lendirilebilir. Kullanıcının hangi sırayla, hangi kontrolü yapması gerektiği belirlenebilir. Her adımda ne 
yapacağı açıklamalarla ve görsellerle kullanıcıya sürekli olarak belirtilir.

Örneğin, mal kabul işlemlerinde etiket kontrolü yapan personel, kontrolü yaparken kontrolü yaptığı uygulama ekranında 
örnek bir etiketin fotoğrafını, dikkat etmesi gereken yerleri işaretlenmiş haliyle görebilir. Kontrolünü yaptıktan sonra gerçekten 
etiketin istenilen içerikte olduğunu kanıtlamak için fotoğrafını çekebilir. Kontroller sırasında ise pek çok farklı içeriğe limitler 
tanımlanabilir. Örneğin, servis sıcaklığı kontrolü yapılırken ürünün olması gereken minimum sıcaklık değerinin 65°C olarak 
ayarlanması durumunda, alınan ölçüm bu değerin altındaysa kullanıcı önceden belirlenen kontrole yönlendirilir. Bu bir uyarı 
da olabilir yeni bir ölçüm de olabilir kullanıcıdan istenilen bir açıklama da olabilir. Kısacası, içerik işletmenin isteğine göre 
şekillenir. Ayrıca, ölçüm güvenilirliği de farklı bir seviyeye taşınır. Örneğin, iç sıcaklık ölçümü yapılması gereken noktada, 
kullanıcının infrared sensörü kullanarak ürünün yüzey sıcaklığını sisteme yüklemesinin önüne geçilebilir. Kullanıcının sadece 
batırma tipi probu kullanması veya bu gibi durumlarda farklı bir prob kullanması sağlanabilir. Bunu yaparken de kontrol 
formlarının analizinde hangi seri numaralı termometrenin kullanıldığına kadar detaylı bilgilere de erişilebilir. Tüm bu durum-
lar değerlendirildiğinde, dijital gıda güvenliği sistemlerinin işletmelerdeki eğitim sürelerini oldukça azalttığı açık bir şekilde 
görülebilir. 

4. Denetimler artık bir kâbus değil!

Gıda işletmelerinde denetimler oldukça fazla zaman alan zorlu süreçlere dönüşebilmektedir. Devletin yaptığı 
denetimler, ürün satılan firmaların/hizmet verilen firmaların yaptığı denetimler, iç denetimler vb. derken 
denetimler bitmek bilmez. Bu süreçte kontrol formlarının eksiksiz bir şekilde dokümante edilmiş olması çok 
kritiktir. Dijital gıda güvenliği sistemlerinde formların yıpranması veya kaybolması gibi durumların ihtimali 
minimumdur. Üstelik içeriğin okunmama ihtimali veya tamamlanmış formda eksik bilgilerin olma durumu da 
yoktur. Kim tarafından, ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinen, prosedürlere uygunluğuna göre filtrelene-
bilen, her türlü analizi saniyeler içinde yapılabilen bu formlar, denetimlerde daha başarılı sonuçları getirirken 
aynı zamanda denetim sürelerinde de yaklaşık %50’ye yakın bir azalma görülmesini sağlamaktadır. 

Tüm bu avantajlar hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinmek ve dijital gıda güvenliği sistemlerimizi tanımak için Testo Solutions 
ekibi olarak bize ulaşmanızdan mutluluk duyarız.

Halbuki, dijital gıda güvenliği sistemlerinde, kullanıcılar sisteme kendilerine özel olarak oluşturulmuş kullanıcı adlarını kul-
lanarak giriş yapabilirler. Bu sayede, kontrol formları kimin tarafından ve ne zaman doldurulduğu otomatik olarak sisteme 
işlenir. Bu bilgiler üzerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir. İşlenen veriler, otomatik olarak bulut 
tabanlı bir sunucuya aktarılır. Bu sayede, dokümantasyon da form tamamlandığında bitmiş olur. Böylelikle, doğru bir yönetim 
ve planlama yapıldığında, artık daha fazla zamanı olan personel kontrollerine daha fazla özen gösterebilir.
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