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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR KURULU  



PROJENİN TANIMI  

MOBDEN, gıda alanında mobil olarak Denetim yapma, bilgi 
toplama, takip ve online raporlama ile istatistiki veri imkanı 
sağlayan bir denetim projesidir.  
 
Projenin ana prensibi, MOBDEN; T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde resmi denetimlerin günün 
internet teknolojilerini kullanarak mobil ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ile Bakanlık bünyesinde kurulan GGBS (Gıda 
Güvenliği Bilgi Sistemi) ve/veya oluşturulacak ayrı bir denetim 
server altyapısı ile entegre çalışarak, GSM veri girişi, anında 
raporlama ve geriye dönük sorgulama sisteminin oluşturulması 
projesidir. 



PROJENİN AMACI  



PROJENİN AMACI  

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta 
olan Gıda Kontrolörlerinin mobil cihazlarla donatılarak tüm denetim 
ve raporlama işlemlerini MOBDEN’e uyumlu cihazlar (Tablet) 
üzerinden yapmalarını sağlamak suretiyle;  

 
 Gıda Kontrolörünü uygulamada güçlendirerek denetimi 

etkinleştirmek,  
 Gıda Kontrolörünün denetlenmesini sağlayarak denetim 

performansını ölçmek ve arttırmak, 
 Denetim süresinin kısalmasına bağlı olarak, denetlenen tesis 

sayısının arttırılması ve denetim maliyetlerinin düşürülmesiyle 
denetim verimliliğini arttırmak, 

 Denetim esnasında ilave olarak toplanılacak veri çeşitliliğinin 
sağlanmasıyla T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının  
kararlarını doğrudan etkileyecek istatistiki veriler de dahil 
anketörlük vb. çalışmalarla yeni projelere destek sağlamak. 

 Olası planlanan ve sürekli uygun olan Tesislerin ÖDÜL SİSTEMİ 
alt yapısına veri sağlamak. 



TANIMLAR  

 MOBDEN: Android işletim sistemine uyumlu ve Wifi özelliği 
kaldırılmış 4.5G sim kart takılabilen tablet vb. cihazlarla online 
yapılan gıda denetimi. 
 
 Online Kontrol Formu: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
server ve güvenlik sistemli veri depolanan, ancak tabletlerin 
terminal olarak kullanıldığı ve mevcut yönetmelikler ile denetim 
prosüdüründeki kontrol formlarının birebir online şeklidir.  

 
 Gıda Kontrolör Şifresi: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan verilecek MOBDEN sistemine giriş şifresi. 



YASAL MEVZUAT İHTİYACI  



YASAL MEVZUAT İHTİYACI  

MOBDEN, bir internet yazılım programı önerisi olup, 5996 
sayılı Gıda Kanunu’nda ve kanun kapsamında çıkarılan 
yönetmelikler ile tebliğlerde değişiklik yapılması 
gerekmemektedir.   

 
GTH Bakanlığı GKGM’nün ‘Gıdanın Resmi Kontrolü ve 
İdari Yaptırımlar Prosedürü’ Md. 5/b ve 5/c’ye ilave 
edilerek; Bakanlıkça belirlenecek MOBDEN’e uyumlu 
cihazların ekipman olarak kullanılmasını ve raporlanmasını 
belirtilmesi yeterli olacaktır.  

 
Sistemin güvenli çalışması ile Bakanlık ile denetlenen 
tesislere ait tüm bilgilerin gizliliği yönünden siber vb. bilgi 
güvenliği (Bakanlığın mevcut sistemine dahil edilerek)  
sağlanmalıdır. 
 



GTHB ÜST  YÖNETİM KAZANIMLARI 



GTHB ÜST  YÖNETİM KAZANIMLARI 

 Farklı yetkinlikte gıda kontrolörü çeşitliliği oluşturabilme, 

 

 İstenilen sayıda ve formatta kontrol formu gerçekleştirebilme, 

 

 Tasarlanan kontrol formlarının ve raporların; akış sırasını, ilçe 
bazında numaralandırılması ve ilave kuralları kolaylıkla 
belirleyebilme ve güncelleme (Çekmece sistemi) yapılabilmesi, 

 

 Gıda Kontrolör denetimdeyken yetki verilen merkezlerden yeni 
görev isteğinde bulunulabilmesi, yönlendirilebilmesi, 

 

 Yetki verilen merkezlerden denetimin anlık izlenebilmesi ve 
raporların alınabilmesi ile istendiğinde her türlü grafik şeklinde 
istatiksel raporların alınabilmesi, 



GTHB ÜST  YÖNETİM KAZANIMLARI 

 Bakanlık görevlisi dışında (Yerel yönetim/özel) yüksek seviyede 
takip sistemiyle Bakanlık dışından gıda kontrolörü ve/veya 
uzman görevlendirebilme imkanı, 

 

 Yetkilendirilmiş üst yönetimin 7/24 resmi denetime hakimiyeti ve 
kesintisiz çalışma, 

 

 Yetkilendirilmiş üst yönetimin gıda kontrolörün etkin yönetimi ve 
performansının izlenebilmesi  (personelin harita üzerinde online 
takip şansı), 

 

 Denetim sayısında yaklaşık %35 artış sağlanması, 



GIDA KONTROLÖR KAZANIMLARI 

 



GIDA KONTROLÖR KAZANIMLARI 

 Denetlenmesi planlanan tesis bilgilerinin, ilgili kontrolör ekranına 
harita koordinat bilgisi ve yol tarifi ile birlikte gelmesinin 
sağlanabilmesi,  
 

 Denetlenecek tesislere gidildiğinde araç üzerinde kontrol 
formlarının çıktı alınabilir, e-posta atılabilir ve faks çekilebilir 
olması, 
 

 Denetlenen tesisin bir önceki denetim sonucunda uygunsuz 
bulunan maddelerin, son denetim esnasında önceki olumsuzluğun 
mükerrer uyarısının verilmesi, 
 

 Üç kopya ve seri numaralı olarak Gıda kontrolöre zimmetle teslim 
edilen raporların kaybolma, yıpranma vb. olumsuzlukların 
oluşmaması, 
 

 En son denetim formuna geri dönülebilmesi ve cevapların 
güncellenebilmesi. 



GIDA KONTROLÖR KAZANIMLARI 

 Kontrol formlarının doldurulma zamanlarının raporlanabilmesi, 

 

 Tekrarlı bilgi girişlerinin ortadan kaldırılmasıyla hatalı bilginin 
önüne geçilmesine ve buna bağlı olarak zamandan önemli 
tasarruf sağlanması, 

 

 Gıda Kontrolörü ana işlevine odaklanarak, yanlış adres, hatalı 
bilgi vb. sorunlarla uğraşmasının engellenmesi, 

 

 Denetime gidilen tesis bilgilerinin adres vs. doğruluğu teyit 
edilmiş olması ve cihazın navigasyon olarak kullanılması, 

 

 Gıda Kontrolörü  yeni teknoloji tablet vb. cihazları kullanarak, 
sektörde var olan prestijlerinin artması, 



PROJE İŞLEYİŞİ 



PROJE İŞLEYİŞİ 

 Barkod ve RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama), akıllı etiket vb. 
sistemleri ile uyumlu çalışabilme, 

 

 İstenilen formların denetçi ve denetlenen tarafından  adli tıp 
tarafından geçerli olarak kabul edilen ekran üzeri ıslak 
imzalanabilme  imkanı. 

 

 Kontrol formları içerisine objektif delillerin fotoğrafını çekip ve 
koordinat bilgisiyle birlikte rapora eklenmesi, 

 

 Denetim esnasında alınacak numunelerin kayıt bilgilerinin 
otomatik girilmesi ve araçtaki printerla yazdırılması, 



PROJE İŞLEYİŞİ 

 Kontrol formunun doldurulduğu GPS koordinat bilgisinin 
alınması ve raporla birlikte basılabilmesi, 

 

 Denetlemeye gidilen tesis koordinatlarının doğrulanması ve 
harita üzerinde raporlanması, 

 

 Denetime gidilen tesis koordinatlarının gıda kontrolör tarafından 
doğrulama onayı yapılmadan denetime başlanılmaması, 

 

 Denetim sonuçlarını anlık  olarak yetki verilen merkezler ile ALO 
174, ilçe, il ve ülke genelinden izlenebilmesi, 

 

 



PROJE İŞLEYİŞİ 

 Hızlı, kolay ve güvenli kullanım, 

 

 Sisteme uyumlu cihazlarda bilgi depolanamadığından ve de 
kopyalanamadığından MOBDEN sistemiyle gizlilik kurallarına 
mutlak uyum, 

 

 Online olarak, bilginin elektronik ortama taşınmasıyla doğru ve 
hızlı raporlama,  

 

 GGBS uygulamalarını tamamlayıcı , destekleyici bilgi sistemleri 
alt yapısına  entegre olma imkanı sağlanması, 

 



PROJE İŞLEYİŞİ 

GTH Bakanlığı 
GKGM tarafından 
kontrol formları 
hazırlanır ve 
sisteme yüklenir. 
 
İlçe ve il bazında 
planlama yapılarak 
Gıda Kontrolörlere 
tablet verilerek 
göreve gönderilir. 

Gıda Kontorolör 
kendine tahsis 
edilecek özel 
denetim aracıyla 
(numune 
soğutucusu ile araç 
üstü printer) tableti 
aynı zamanda 
navigasyon olarak 
kullanarak 
denetlenecek tesise 
gidilir.  

Gıda Kontrolör 
kendine ait şifresini 
tablete girerek 
sistemi açar ve 
denetlenecek tesisin 
koordinatlarını 
doğrulayarak 
onaylar ve denetim 
başlar. Denetlenen 
tesisin kayıtlı veya 
onaylı durumuna 
göre kontrol formu 
seçilerek online 
rapor düzenlenir. 

ALO 174 şikayet 
denetimleri dahil, üst 
yönetim yaptığı 
yetkilendirme 
seviyesiyle sınırlarına 
göre anında sonuçları 
ilçe, il ve ülke 
genelinde takip eder, 
çıktı alır, istatistiki 
verileri 
değerlendirebilir.  



ÜRETİCİ KAZANIMLARI  



ÜRETİCİ KAZANIMLARI 

 Denetlenen tesis yetkililerinin imzası alınarak mutabakat 
sağlanacağından itiraz nedenlerinin ortadan kalkması, 
 

 Denetim kayıtlarının kişiye göre değişmemesi, objektif verilerin ve 
gerektiğinde fotoğraflı tespitlerin üretici nezaretinde toplanması, 
 

 Sürekli uygun olarak rapor edilen üretici ve satış noktalarından 
gidilen tesise özel denetleme sıklığının, Bakanlıkça belirlenecek 
zaman dilimiyle (Altı ayda veya yılda bir kez vb.) azaltılmasının 
anında planlanmaya alınması, 
 

 Üretici bilgi güvenliğinin sağlanması, e-posta ile anında rapor 
nüshasının teslim edilmesi, 
 

 Uygun olarak rapor edilen üretici ve satış noktaları için, Bakanlıkça 
yapılandırılacak ödüllendirme sistemine veri oluşturması. 



PROJE TARAFLARI 

MOBDEN projesi; Veteriner Hekim Azmi YÜKSEL, Gıda Yüksek Mühendisi 
Nurcan BAKIR ÖZATA, Avukat Murat EMERGEN ve Mobil Internet Gn. Md. 
Tarkan ÇAKIR’ın katkılarıyla; 
 
MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Danışmanı, Vet. Hekim 
Dr. Can DEMİR tarafından hazırlanmıştır.  

Saygılarımızla, 


