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Gıda güvenliğinden emin olmak için ise karşımıza çok önemli bir kavram çıkmaktadır: İzlenebilirlik. Her ne kadar 
gıda güvenliği sistemleri detaylı bir şekilde kurgulanmış olsa da yapılan kurgunun ne kadar doğru bir şekilde 
hayata geçirildiğinden emin olmak, her aşamada gıdanın ne gibi koşullara tabi tutulduğundan emin olmak gere-
kir. Bunun için de kalite kontrol kayıtlarının ve ölçümlerin, en üst düzey güvenilirlikte ve düzenli olarak tutulması 
gerekmektedir. Testo’nun bu konuda sunduğu dijital çözümler ise bu alanda sorunların üstesinden gelmekte, 
sürecin yönetimi ve izlenebilirliği açısından da büyük faydalar sağlamaktadır.

Dağıtım merkezleri, ürünlerin üretim alanlarında işlendikten 
sonra, satış noktalarına gelmeden önceki duraklarıdır. Bu nok-
talarda her zaman yoğun bir iş akışı olmaktadır. Bu merkezlerde 
genellikle çok uzak mesafelerdeki üreticilerden, hatta zaman 
zaman denizaşırı ülkelerden gelen teslimatlar olmakta; ürünler 
bu merkezlerde doğru koşullarda saklanmakta ve zamanı
geldiğinde satış noktalarına doğru nakliyesi yapılmaktadır.

Gıda güvenliği ise her aşamanın birbirini etkilediği ve en küçük 
hatanın bile hem şirketler açısından hem de tüketici açısından 
büyük zararlara yol açabildiği bir konudur. Bu sebeple ne 
kadar yoğun ve karmaşık bir yapı olsa da dağıtım merkezleri 
ile bu noktadan önceki ve sonraki duraklarda yapılan işlemler 
sırasında gıda güvenliğinden emin olunmalıdır.

Dağıtım merkezlerinde genellikle ürünlerin son tüketici ile buluşacağı 
noktaya sevk edilmeden önce bir süre beklemesi gerekir. Bu süreç 
içerisinde de gıda güvenliğinden emin olunması için pek çok kalite kon-
trolüne tabi tutulur. Fakat bu kontrollerin yönetimi ve değerlendirilmesi, 
kağıtlara işlendiğinden dolayı oldukça zor ve güvenilirliği düşüktür. Her 
zaman kâğıt üzerinde manipülasyona açık olan bu kontroller ve zaman 
alan, doğruluğu kuşkulu ölçümleri, güvenilir ve yönetimi kolay bir hale 
getirmek için Testo, kapsamlı çalışmalar sonucu bir çözüm oluşturmuş 
ve testo Saveris Distribution Center’ı tedarik zincirinin kullanımına sun-
muştur.

Dağıtım Merkezlerinde Gıda Güvenliğini Sağlamanın En Güvenilir Yolu: testo Saveris Distribution Center

testo Saveris Distribution Center, mobil ve sabit sensörlerin sisteme adapte edildiği, yapılan tüm kontrollerin 
dijitalleştirilip Kontrol Ünitesi (tablet) üzerinden bulut tabanlı bir sunucuya işlendiği, manipülasyona kapalı bir dijital gıda 
güvenliği sistemidir. Yapılan her işlem bulut tabanlı bir sunucuya eş zamanlı olarak senkronize edildiğinden ve işlenen 
verilerde geriye yönelik değişiklik yapılması mümkün olmadığından ürünün izlenebilirliği açısından oldukça yararlıdır. 
Şimdi sistemin işleyişini daha yakından inceleyelim.



Bir sonraki bültenimizin konusu “Kızartma yağında toplam polar madde ölçümü neden önemlidir?”
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Dağıtım merkezindeki kalite sorumlusu, hazırladığı kalite kontrollerini 
sistemde kendi hesabından dijitalleştirir. Eğer kalite sorumlusu farklı 
dağıtım merkezlerindeki kalite yönetiminden de sorumluysa, her merkez 
için farklı kalite el kitapları hazırlayabilir. Daha sonra bu prosedürler, 
dijital ortamda saniyeler içinde dağıtım merkezleri ile paylaşılır. Dağıtım 
merkezlerindeki yetkililer, bu noktalardaki işleyişe göre sistemde 
özelleştirmelerini yapabilir, sistemdeki verileri kalite yöneticileri gibi
online olarak 7/24 takip edebilir ve detaylı analizlere saniyeler içe-
risinde ulaşabilirler. Hazırlanan kalite kontrolleri aynı zamanda sahadaki 
personelin kullanacağı Kontrol Ünitesi’ne otomatik olarak aktarılır ve 
personel formlarını buradan işler. Sahada, soğuk odalar gibi ortam sı-
caklığının düzenli olarak yapılması gerektiği noktalarda sıcaklık ölçüm-
leri, online data loggerlar sayesinde otomatik olarak yapılır.

Ayrıca, bu kontrollere sistemdeki diğer tüm parametre kontrollerinde olduğu gibi uyarı ve ihlal koşullarını be-
lirleyen limit değerleri atanabilir. Ölçülen sıcaklık, belirlenen limitler arasında olmadığında belirlenen alıcılara SMS 
ve/veya e-posta yoluyla anında bildirim gönderilir. Bu sayede, personel sahada olsun ya da olmasın, fark etmek-
sizin ortam koşullarından emin olunur. Mobil sensörlerle yapılan kontrollerde ise ölçümün gerçekten sahadaki 
donanımla yapılıp yapılmadığı sistemde açıkça görülmektedir.

Kontrolleri bir tablet üzerinden yapmak; kontrol sırasında kullanıcıdan fotoğraf istemek, barkod okutmak, formları 
istenilen zamanda ve belirtilen yönergelere tam olarak uyarak yapmasını sağlamak gibi bazı avantajlar getir-
mektedir. Ayrıca, formları; hangi personelin, ne zaman ve nasıl yaptığı sürekli kayıt altındadır. Formların yapıl-
ması geciktiğinde belirlenen zaman aralığında, istenilen kullanıcıya e-posta yollanabilmektedir. Bu da formların 
aksamadan zamanında yapılması için harika bir denetim mekanizması oluşturur. Ayrıca sisteme entegre olabilen 
pek çok sensör bulunmaktadır. Bu sensörleri kontroller sırasında personel kolaylıkla kullanır ve aldığı ölçümleri 
tek bir tuş ile Kontrol Ünitesi’ne aktarabilir. Her adımda kullanıcı ne yapması gerektiğinden emindir çünkü sistem 
kullanıcıyı her adımında yönlendirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Hangi vardiyada hangi kontrollerin yapılması 
gerektiğinden, kalite kontrolü sırasında personel sıcaklık ölçerken termometreyi hangi mesafeden ve nasıl tutması 
gerektiğine kadar detaylı yönlendirmeler sisteme eklenebilir. 

Kalite ekibinin işi de bu sistemle birlikte oldukça kolaylaşır. Hem personel eğitimi çok daha kolay bir hale gelir 
hem de işlenen veriler oldukça güvenilirdir. Bu verilerin analizi, detaylı grafikler ve sayısal verilerle birlikte form-
ların kağıtlara işlendiği zamana göre kıyaslanamayacak kadar kolaylaşır. Veriler dünyanın en güvenilir sunu-
cularından Amazon Web Services’de (AWS) dijital olarak depolanır. Böylelikle kâğıt kullanımı ciddi oranlarda 
azalırken hem doğa için güzel bir seçim yapılmış hem de kalite ekibi arşivleme derdinden kurtulmuş olur. Tüm bu 
avantajlar göz önünde bulundurulduğunda işletmedeki gıda güvenliğini sağlamak oldukça kolaylaşır.
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