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Günümüzde, üretilen gıdaların önemli bir payının tüketilmeden önce veya tüketicilere bile ulaşmadan önce, gıda atığı 
haline gelmesi gıda üreticileri ve tüketiciler için büyük bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. IIR’ın (Uluslararası Soğutma 
Enstitüsü) yayımladığı bilgiye göre, soğuk zincirden yararlanması gereken gıda ürünleri, çeşitli tarımsal ve hasat sonrası 
kayıpları düştükten sonra yıllık yaklaşık 1.661 milyon tonu (gıda üretiminin %46’sı) bulmaktadır. Fakat, bu gıdaların yal-
nızca %47’si soğuk zincir ile korunmaktadır. Bu yüzden de gıda üretiminin yaklaşık %13’ü tüketiciye ulaşamadan gıda 
atığına dönüşmektedir (2020). Üstelik bu yüzdeleri oluşturan değerlere, gelişmekte olan ülkelerin etkisi gelişmiş ülkelerden 
çok daha fazladır. Bu iki durumu göz önüne aldığımızda; iklim krizinin etkilerinin gittikçe fazla hissedildiği, sürdürülebilirlik 
hedeflerini yakalamanın oldukça güçleştiği, ekonomik şartların insanları ve şirketleri zorladığı ülkemizde; oldukça fazla 
enerji ve para tüketen soğutma sistemlerinde tüm koşulları düşünerek en optimize çözümleri uygulamamız bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Tabii ki, gıda endüstrisindeki soğutma sistemlerinde enerji optimizasyonları yapmayı planlarken asıl he-
defimiz olan gıda güvenliğinden de taviz vermemeliyiz. Bu dengeyi sağlayabilmek için de uygulamalara ve etkilerine hâkim 
olmamız gerekmektedir. Yazımızda, soğuk odalarda enerji optimizasyonu uygulamalarına ve bu uygulamaların gıda güven-
liğine etkilerine değineceğiz.

Bir soğuk oda inşa edilirken uygun malzemelerin kullanılması, duvarların 
yalıtımlarının doğru hesaplanması, hava değişiminin hesaplamalarda göz 
önünde bulundurulması, kapı önü gibi havanın oda dışına transferinin 
olabileceği noktalarda hava kapılarının bulundurulması gibi teknik konular 
daha sonra yapılacak tüm enerji tüketimlerini etkileyecektir. Tabii ki bu 
değerlendirmelerin doğru yapılmadığı soğuk odalarda istenilen sıcaklık 
değerlerini sağlamak çok daha zorlu olacaktır. Üstelik, bu aşamalarda 
yapılacak hatalar, odada sıcaklık dağılımı farkının da fazla olduğu durum-
lara sebep olabilir. Ayrıca, soğuk odalar depolanması planlanan ürünler 
de göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Tüm olası durumlar göz önüne 
alındığında, soğuk oda inşa edilirken işinde uzman firmalarla, doğru 
tasarım ve malzemelerle çalışmak en kritik konulardan birini oluşturur.

Doğru tasarlanmış bir soğuk oda 

Doğru ürün yerleşimi ve sıcaklık haritalandırması

Soğuk odalar, soğuk odanın sıcaklığının takip edildiği sensörün göster-
diği sıcaklık değerine göre değerlendirilir ve ürün yerleşimle-
rinde bu değer esas alınır. Fakat, soğuk odaların; kurulum sırasında 
yaşanan birtakım problemlerden, odaya giriş çıkışlar sebebiyle oluşan 
sıcaklık dalgalanmalarından veya farklı sebeplerden dolayı her nok-
tasında aynı sıcaklığı koruması her zaman mümkün değildir. Bu sebeple 
de ürünlerin oda içerisinde yerleşiminin gelişigüzel bir şekilde yapılması 
doğru değildir. Öncelikle odanın sıcaklık haritalandırması yapılması ve 
bu işlemin ardından soğuk odanın kullanıma alınması gerekmektedir.

Bu uygulamada odadaki sıcaklık değişimini bölgesel olarak gözlemlemek mümkündür Bu bilgi sayesinde de ürünlerin 
hangi noktalarda bulunması gerektiğini seçmek çok daha kolay ve doğru olacaktır. Bu işlem sayesinde, eğer ürün ba-
zında sıcaklık kontrolü yapılıyorsa ürünün istenilen sıcaklığa ulaşması için harcanan enerji miktarı azalacaktır. Eğer, ürün 
sıcaklık kontrolü ürünün kendi sıcaklığı ölçülerek değil de ortam sıcaklığı kontrol altına alınarak sağlanmaya çalışıyorsa 
bu durumda da oluşabilecek gıda güvenliği problemlerinin önüne geçilmiş olur.
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Soğuk odalar mükemmel bir şekilde planlanmış, kurulumu ve haritalan-
dırması sorunsuzca yapılmış olabilir. Doğru yerleşim ile ürünlerin depo-
lanması da problemsiz bir şekilde başlatılabilir. Fakat, yine de sistemin 
doğru işlediğinden ve gıda güvenliğinin tehlike altına girmediğinden 
emin olabilmek için kontrolünün yapılması istenen parametrelerin takip 
edilmesi gerekir. Bunun için doğru bir takip sisteminin kurulumu şart-
tır. Gün içerisinde belirli aralıklarla yapılan kontroller her zaman yeterli 
değildir ve bol miktarda risk içerir.

Doğru kontrol sistemleri 

Örneğin, günün belli aralıklarında personel tarafından sıcaklık kontrolü yapılan bir soğuk odayı düşünelim. Öncelikle, 
ölçümlerin kişiye bağlı olmasından kaynaklanan bir risk gözlemlenmektedir. Bu ölçümler kusursuz bir şekilde alınsa 
bile, işlendiği kâğıda aktarılırken hatalar olabilir. Ayrıca, bu ölçümlerin kayıtları manipülasyona açıktır. Daha sonradan 
kötü niyetli personel tarafından üzerinde oynamalar yapılabilir. Bunların hiçbiri olmasa bile, örneğin her 3 saatte bir 
ölçüm alındığını düşünelim. Alınan ölçümden sonra soğuk odada yaşanan bir problemden dolayı ürünler 3 saat bo-
yunca uygun olmayan sıcaklığa maruz kalacak ve bu problem bir sonraki ölçüme kadar fark edilemeyecektir. Üstelik 
bu arada soğutma sistemindeki arızanın kendiliğinden düzelmesi halinde böyle bir problemin varlığından bile haber-
dar olamayan işletme, sorun kendini tekrar etmesi durumunda büyük gıda skandallarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi 
yaşamaktadır. Yetersiz soğutmayı engellemek adına gereğinden fazla soğutmanın yapılabildiği durumlar da sıkça 
görülmektedir. Soğutma ile ilgili bu gibi problemlerde büyük miktarda enerji de zaman zaman boşa harcanmak-
tadır. Hızlı müdahale edilmediğinde, gıda güvenliği skandallarının önüne geçilse bile enerji konusunda mali anlamda 
kayıplar büyük ölçeklere ulaşabilir. 

Data logger (veri kaydedici) sistemleri ise önceden belirlenen aralıklarla düzenli olarak ölçüm alır, verilerde ma-
nipülasyon ihtimalini minimuma indirir. Üstelik online çalışan data logger sistemlerinde önceden belirlenen alarm 
limitleri aşıldığında istenilen kullanıcılara SMS ve/veya e-posta bildirimlerinin de anında yapılması, aksiyonun çok 
hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. Hangi alarmın ne zaman oluştuğu, ne kadar sürdüğü her zaman kayıt altında tu-
tulduğundan, soğutma sistemleriyle ilgili problemlerde de problemlerin büyümeden engellenmesinin önünü açar, 
enerji tasarrufuna büyük katkı sağlar. Alarmlar sırasında hangi kullanıcıya ne zaman bildirim yapıldığı kayıt altına 
alındığından dolayı da işletmede kimin probleme müdahale ettiği ya da etmediği her zaman kayıt altında olur. Bu da 
işleyişteki şeffaflığa katkıda bulunur. Bu konuda da işinde uzman, sektörde deneyim sahibi bir firmayla çalışmak, 
doğru verilere ulaşmak ve doğru müdahaleleri yapabilmek adına çok kritiktir. 

Testo, online takip sistemleri ile soğuk odalardaki parametrelerinizin takibi için size en iyi alternatifleri sunar. Soğuk 
oda takip sistemleri ve gıda güvenliği uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için bize her zaman ulaşabilirsiniz. 
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