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Daha güvenli ve daha izlenebilir bir gıda güvenliği süreci oluşturmak için teknoloji ve diğer araçların kullanılması 
pek çok konuda olduğu gibi işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Dijital gıda güvenliği sistemleri, gıda güvenliği uygu-
lamalarının modernizasyonu ve kontrolünün en iyi seviyeye çekilmesi için kritik bir çözümdür. Bu sistemler, yal-
nızca endüstri standartlarının karşılanmasını garanti altına almayıp ayrıca maliyet yükünü azaltılıp operasyonel 
verimliliği artıracak pek çok avantajı da beraberinde getirir. Bu yazımızda dijital gıda güvenliği sistemlerinin, 
gıda güvenliğinin sağlanmasındaki en kritik aşamaları barındıran lojistik uygulamalarında yarattığı farkı gözler 
önüne seren 3 başlığı sizler için inceleyeceğiz. Keyifli okumalar dileriz.

Ürünlerinizin sevkiyat sürecinin başlangıcında ve mal kabul süreçlerinde gerekli tüm kontroller eksiksiz yapılıyor 
olabilir. Fakat, ürünlerinizin katettiği yol boyunca maruz kaldığı ortam şartlarını tespit edemediğiniz takdirde, 
diğer süreçlerdeki kontrolleriniz bu eksikliği tamamlayamaz. Ürünleriniz, yolculuğu boyunca sıcaklık dalga-
lanmalarına maruz kalabilir. Bu dalgalanmalar sonucu kimyasal bozulmalar meydana gelebilir. Ne yazık ki, bu 
kimyasal değişiklikler her zaman gözle görülemez. Bu gibi durumda, mal kabul sürecinde ürünün organoleptik 
özellikleri (duyu organları ile algılanabilen özellikler) hakkında yapılan kontroller, ürünün bozulup bozulmadığı 
hakkında bize kesin bilgi sağlayamaz. Bu da ürünün kabul edilmesinin, dolayısı ile son kullanıcı ile buluşmasının 
yolunu açar. Bozuk ürünler ise halk sağlığını tehdit ederken, firmaların itibarını da derinden sarsacak etkilere yol 
açar. Ürünün maruz kaldığı ortam koşulları, ürünü fiziksel olarak etkilediği takdirde ise belki ürünün son kullanıcı 
ile buluşmasının önüne geçilebilir fakat bu durumun yaratacağı mali kayıpların önüne geçilemez. Üstelik, bu 
ürünün sevkiyat sonrası noktasına gelmesi için kullanılan kaynaklar da boşa harcanmış olup sürdürülebilirliğe 
ket vurulmuş olunur. Peki, bu süreçte dijital gıda güvenliği sistemleri bize nasıl etki edebilir, gelin bu durumu
inceleyelim.

1-Tüm sevkiyat süreçlerinde ürünlerinizin gıda güvenliğinden emin olun!

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde yoğun olarak kullanılan ölçüm 
cihazlarından biri de istenilen aralıklarla düzenli olarak ölçüm alan, 
alarm limitleri oluşturulabilen, online olarak çalıştığı için ve-
rilerinizi anlık olarak takip edebileceğiniz ve alarm durum-
larında, anında durumdan haberdar olabileceğiniz, internetin 
olmadığı noktalarda verileri kendi hafızasında depolayabilen online 
veri kaydedicilerdir (online data logger’lerdir). Bu cihazlar, ürünleri-
nizin maruz kaldığı ortam koşullarını düzenli aralıklarla ölçer ve verileri 
depoladığı sunuculara otomatik olarak gönderir. Verilere dışarıdan 
müdahale etme imkânı sunmaz. Bu sebeple manipülasyon ihtimalini 
minimuma indirir. Üstelik verileri anlık olarak takip edebildiğiniz için 
problemi ürünleriniz bozulduktan sonra değil sorun oluştuğu anda 
tespit edebilir ve ürünleriniz zarar görmeden hızlı aksiyon alınmasını 
sağlayabilirsiniz.



Bir sonraki bültenimizin konusu “Tüketici Açısından Gıda Güvenliği Uygulamalarının Önemi”
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2- Operasyonel verimliliğinizi dijital gıda güvenliği sistemleriyle artırın!

Sevkiyat ve mal kabul süreçleri çok yoğun, hataya açık ve idare et-
mesi zorlu süreçleri barındırır. Gönderilen ve kabul edilen pek çok ürün 
için örneklemeler yapılarak belli kontroller yapılır. Bu kontroller ışığında 
süreçler devam eder. Bu süreçlerde verilerin doğru şekilde işlendiğinden 
emin olunmalıdır. Kontrol formlarında standardizasyonu sağlamak çok 
kolay değildir. Kâğıtlara işlenen kalite formlarında, personelden personele 
değişen yazı farkından tutun, kontrol formuna işlenen bilgilerin içeriğine 
kadar pek çok farklılık gözlemlenebilir. Fakat, dijital gıda güvenliği sis-
temlerinde personellerin formda işlemesini zorunlu tutabileceğiniz veya 
inisiyatifine bırakabileceğiniz alanları siz kontrol edebilirsiniz. 

Bunların haricinde, formları dijital olarak işlerken çalışanlar pek çok bilgiye de kontrollerle eş zamanlı olarak ulaşa-
bilir. Örneğin, mal kabul kontrolü yapılan ürünler arasında süt ürünleri için kabul kriteri olarak belirlenmiş son kul-
lanma tarihi, et ürünlerine göre farklılık gösterir. Dijital gıda güvenliği sistemleri ile çalışan personeller bu tarihleri 
akıllarında tutmak zorunda değildir. Personeller, kontrolleri yaparken ilgili ürünün son kullanma tarihini listeden 
seçer, sistem de kullanıcıya bu sürenin mal kabul için uygun olup olmadığını; uygun değilse nasıl bir aksiyon al-
ması gerektiğini direkt olarak söyler, gerekli durumlarda farklı kontrollere yönlendirir. Ayrıca, personeller kontrol-
lerde her aşamada görsellerle ve yazılı talimatlarla yönlendirmeler alır. Bu sayede, kontroller yapılırken sahadaki 
kullanıcı her zaman bir uzmanla birlikte iş yaparcasına emin bir şekilde işlemlerini sürdürür. Sahadaki kullanıcı da 
yaptığı işlemleri gerektiği noktalarda çektiği fotoğraflarla destekler. Ne zaman hangi işlemi yaptığını tekrar tekrar 
not etmesine gerek kalmaz, çünkü dijital gıda güvenliği sistemine giriş yaparken kullandığı kendine özel oluşturul-
muş kullanıcı adı ve pini sayesinde yaptığı her işlem, saatiyle birlikte sisteme otomatik olarak kaydedilir. Bu 
sayede dijital sistemler yalnızca güvenilirliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda sahadaki kullanıcılara farklı işlerde 
kullanabileceği zaman da yaratır. Ayrıca, dijitalleşen verilerin kapsamlı analizlerini yapmak da yalnızca saniyeleri-
nizi alır. Böylelikle, sistemde aksayan noktaları çok daha hızlı ve kesin bir şekilde tespit edip iyileştirmeleri uygula-
manız mümkün olur. 

3- Dijitalleşen verileriniz ile içiniz artık daha rahat! 

Gıda lojistik süreçlerinde, genellikle firmalar ürünlerini farklı firmalara emanet etmek zorunda kalır. Böyle durum-
larda yapılan kontrollerin doğruluğundan emin olmak çok daha kritik bir konu haline gelir. Dijital gıda güvenliği sis-
temlerinde kullanılan kullanıcı adı ve pin sayesinde personelin hangi tarihte hangi işlemi yapıp yapmadığının kesin 
kanıtı olmasının yanında; personel, tablet veya telefon gibi bir el terminali üzerinden kontrolleri formlara işlediğin-
den dolayı formlar her zaman anlaşılır ve istenilen formatta olur. Üstelik, formların kaybolma veya yıpranma gibi 
durumları olmadığından dolayı yıllar geçse bile ilk günkü halinde kalır ve istendiğinde anında bulunur. Bu sayede, 
çalıştığınız lojistik firmasının uygulamalarından emin olabilir ya da bir lojistik firması olarak çalışıyorsanız hizmet 
sağlayıcısı olduğunuz firmaya güven veren veriler sağlayabilirsiniz. Testo’nun dijital gıda güvenliği sistemlerinin 
de kullandığı, Amazon Web Services (AWS) gibi güvenilir bir sunucuda tutulan veriler, hem her zaman en güncel 
güvenlik önlemleri ile korunur hem de fiziksel olarak korunaklı farklı lokasyonlarda yedeklerle tutulur. Bu durum, 
sizi, verilerinizi korumak için ekstra önlemler alma zahmetinden kurtarırken depolama maliyetlerinizi de düşürmüş 
olur. Bu avantajlara ve daha pek çok yeniliğe sahip dijital gıda güvenliği sistemlerimizle, Testo olarak her zaman 
yanınızdayız. Sizleri yeni teknolojilerimiz ve dijital gıda güvenliği sistemlerimiz hakkında bilgilendirmekten mutluluk 
duyarız. Bize her zaman ulaşabilirsiniz.
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