T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA İŞLEMEDE
HAM MADDE VE YARDIMCI MADDELER

Ankara, 2015



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

2

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ..................................................................................................................... i
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 2
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. GIDA İŞLEME SEKTÖRÜ ................................................................................................. 3
1.1. Gıda İşleme Sektörünün Genel Özellikleri ................................................................... 4
1.2. Gıda İşleme Sektörünün Sorunları ................................................................................ 6
1.3. Gıda Sektörünün Diğer Sektörlerden Farkı................................................................... 7
1.4. Gıda İşletmelerinin Fiziki Yapısı .................................................................................. 8
1.4.1. Gıda Üretim İşletmelerinin Genel Fiziksel Organizasyonu ................................. 10
1.5. İşletme Kuruluş Yeri Seçimi ....................................................................................... 13
1.6. Gıda İşletmelerinde Yer Alan Meslek Grupları ve Hiyerarşik Yapı ........................... 15
1.6.1. Personel Seçimi ................................................................................................... 15
1.7. İşletme-Çevre İlişkileri ............................................................................................... 18
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 22
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 25
2. GIDA HAM MADDELERİ VE YARDIMCI MADDELER............................................. 25
2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler............................................................................ 26
2.1.1. Gıda Ham Maddelerinin Özellikleri .................................................................... 27
2.2. Gıda Yardımcı Maddeleri ........................................................................................... 28
2.3. Alım ve Toplama Merkezleri ...................................................................................... 29
2.3.1. Sebze ve Meyve Alımı ve Toplama ..................................................................... 29
2.3.2. Ham Süt Alımı ve Toplama ................................................................................. 30
2.3.3. Çiftçiden Satın Alma Şekilleri ............................................................................. 32
2.4. Nakil Araç ve Gereçleri .............................................................................................. 33
2.4.1. Sebze ve Meyve Nakil Araç Gereçleri ................................................................ 33
2.4.2. Sütün Nakil Araç Gereçleri ................................................................................. 34
2.4.3. Gıda İşlemede Ham Maddenin Nakli .................................................................. 35
2.5. Tartım ve Boşaltım İşlemleri ...................................................................................... 36
2.5.1. Meyve ve Sebze Tartım Boşaltım İşlemleri ........................................................ 36
2.5.2. Sütün Tartım ve Boşaltım İşlemleri ..................................................................... 37
2.6. Fıfo Kuralı ................................................................................................................... 38
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 40
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 41
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 43
3. GIDA KATKI MADDELERİ ............................................................................................ 43
3.1. Katkı Maddesi İngredient Farkı .................................................................................. 44
3.2. Gıda Katkı Maddelerinin Sağlığa Etkileri................................................................... 45
3.3. Katkı Maddelerinin Etki Şekli .................................................................................... 46
3.4. Gıda Katkı Maddelerinin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ......... 48
3.5. Gıda Katkı Maddelerinin Sınıflandırılması ................................................................. 49
3.5.1. Antioksidanlar ..................................................................................................... 50
3.5.2. Asitliği Düzenleyiciler ......................................................................................... 52
3.5.3. Emülgatörler ........................................................................................................ 54
3.5.4. Gamlar ................................................................................................................. 55
3.5.5. Koruyucular ......................................................................................................... 56

i

3.5.6. Lezzet Maddeleri ................................................................................................. 59
3.5.7. Lezzet Artırıcı Maddeler...................................................................................... 61
3.5.8. Şelatlar ................................................................................................................. 61
3.5.9. Renk Maddeleri ................................................................................................... 61
3.5.10. Tatlandırıcılar .................................................................................................... 62
3.5.11. Topaklanmayı Önleyiciler ................................................................................. 64
3.5.12. Un Ağartıcı Ajanlar ........................................................................................... 64
3.5.13. Hacim Artırıcılar................................................................................................ 64
3.5.14. İtici Gazlar ve Ambalaj Gazları ......................................................................... 65
3.5.15. Kabartma Ajanları ............................................................................................. 65
3.5.16. Köpürtme Ajanları ............................................................................................. 66
3.5.17. Köpürmeyi Önleyici Maddeler .......................................................................... 66
3.5.18. Nem Vericiler .................................................................................................... 66
3.5.19. Parlatma Ajanları ............................................................................................... 67
3.5.20. Sıkılaştırıcı Ajanlar ............................................................................................ 67
3.5.21. Stabilizatörler..................................................................................................... 67
3.6. Katkı Maddeleri İle İlgili Kurumlar ve Mevzuat ........................................................ 68
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 71
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 72
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 74
4. AMBALAJ ......................................................................................................................... 74
4.1. Gıda Ambalajının Fonksiyonları ................................................................................. 75
4.1.1. Koruma ................................................................................................................ 76
4.1.2. Depolama ............................................................................................................. 76
4.1.3. Taşıma ................................................................................................................. 76
4.1.4. Kantite ................................................................................................................. 76
4.1.5. Reklam ................................................................................................................. 76
4.1.6. Bilgi Verme ......................................................................................................... 77
4.1.7. Pazarlama............................................................................................................. 77
4.1.8. Çevre Sağlığı ile İlgili .......................................................................................... 77
4.2. İyi Bir Ambalaj Materyalinde Olması Gereken Özellikler ......................................... 77
4.3. Ambalaj Tipleri ve Ambalaj Malzemeleri .................................................................. 78
4.3.1. Kâğıt Esaslı Ambalaj Maddeleri .......................................................................... 78
4.3.2. Metal Esaslı Ambalaj Maddeleri ......................................................................... 79
4.3.3. Cam Esaslı Ambalajlar ........................................................................................ 79
4.3.4. Plastik Esaslı Ambalaj Maddeleri ........................................................................ 80
4.3.5. Çok Katlı Kombinasyonlar (Kompozit) .............................................................. 81
4.4. Ambalaj Maddelerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri .................................................. 82
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 85
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 86
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 88
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 90
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 92

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Gıda Teknolojisi

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Gıda İşlemede Ham Madde ve Yardımcı Maddeler

MODÜLÜN SÜRESİ

40/16

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun
olarak gıda işletmelerinin bölümleri, gıda hammaddeleri
ve yardımcı maddeleri, gıda katkı maddeleri ve ambalaj
maddelerinin yapısı, işlevleri ve kontrolü ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
1. Kamu kuruluşlarının ve özel gıda işletmelerinin
bölümlerini ayırt edebileceksiniz.
2. Türk Gıda kodeksi, işletme talimat ve şartnamelerine
göre hammaddeleri ve yardımcı maddeleri işletmeye
alabileceksiniz.
3. Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne
uygun olarak gıda üretiminde kullanılan katkı
maddelerini belirleyebileceksiniz.
4. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak gıda
ambalaj maddelerini ayırt edebileceksiniz.
Ortam: Teknoloji sınıfı, gıda işleme yapan kuruluşlar
Donanım: Akıllı tahta, işletme araç ve gereçleri (nakil
araçları, tartım aletleri, işlemeye ait kayıt defterleri vb.)

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanoğlu var olduğu günden
ettirebilmek için beslenmeye doğal
bireylerin ve toplumların değişen
değiştirmektedir. Değişen bu tüketim
tekniklerini de etkilemektedir.

bu yana temel yaşamsal faaliyetlerini devam
olarak gıdaya ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde
sosyo-ekonomik düzeyleri tüketim tercihlerini
tercihleri gıda ürünlerinin çeşitliliğini ve işleme

Değişen bu tüketim alışkanlıklarına ve gelişen teknolojiye bağlı olarak gıda işleme
sektörü günümüzde tüketiciye daha çeşitli ve daha kaliteli ürünler sunabilmektedir. Bu
bağlamda gıda işleme sektörü zincirin her aşamasında teknolojik yenilikleri uygulamaktadır.
Ancak gıda işleme süreci üreticiden ham madde temininde başlayarak ürünün işlenmesi, son
ürüne dönüştürülmesi ve tüketiciye ulaşmasına kadar kompleks bir süreçtir. Gıda işleme
diğer imalat sektörlerinden farklı olarak ham maddesinin farklı özellikler içermesinden ve
üretimin doğrudan insan sağlığını ilgilendirmesinden dolayı üretimin her aşamasında gıda
güvenliğinin titizlikle uygulanmasını gerekli kılan bir süreçtir.
Bu modülde üreticiden ham maddenin tedarik edilmesinden başlayarak gıda işleme
sürecinin ve gıda işleme sektörünün genel özellikleri, sorunları, gıda işleme tesisi oluşturma,
ham madde tedariği, üretimde kullanılan katkı maddeleri ve ürün ambalajlanması konuları
ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olarak, sağlıklı ve ekonomik ürünler üretme yeterliliği
kazanacaksınız.

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Kamu kuruluşlarının ve özel gıda işletmelerinin bölümlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Günümüzde gıda üretimi yapan işletmelerin sorunları nelerdir? Araştırınız.
Çevrenizde yer alan gıda işletmelerinin hangi fiziksel bölümlerden
oluşmaktadır? Araştırınız.
Çevrenizde bulunan bir gıda işletmesini ziyaret ediniz, bu işletmede hangi
meslek mensuplarının yer aldığını ve iş tanımlarını öğrenerek sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları nelerdir? Araştırıp bulgularınızı
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. GIDA İŞLEME SEKTÖRÜ
Üretimde kullanılan ham maddesinin önemli bir kısmını tarımdan gelen ürünler
meydana getiren; yani tarımsal üretim sonucu elde edilen ürünleri işleyip değerlendiren bu
firmalar gıda ve tarıma dayalı sanayi işletmeleri olarak nitelendirilebilir.
Tarıma dayalı sanayi sistemlerinin işleyiş sistemini bu sanayi alt grubu içerisinde yer
alan gıda sanayi işletmelerini ele alarak açıklayabiliriz. Tarımsal işletmelerde elde edilen
ham maddeler ile süreç başlamakta, tarım işletmesinde öz tüketime ayrılan kısımdan sonrası
tarıma dayalı sanayilerde işlenmek üzere fabrikalara yollanmaktadır. Tesislerde işleme
sonrası elde edilen son ürünler ihracatçı, ithalatçı, depolayıcı, dağıtıcı, perakendeci
vasıtasıyla son tüketiciye ulaşmaktadır. Gıda sektörü insanlar için vazgeçilemez olması
yanında ekonomiye de ciddi katkı sağlamaktadır. Ülkemizde gıda ve içecek sanayi imalat
sektörü içerisinde yaklaşık %16’lık bir büyüklüğe sahiptir. Gıda sektörü 2003-2010 yılları
arasında büyüme göstermiş ancak 2007 ile 2010 yıllarında sınırlı bir büyüme göstermiştir.
Dünya gıda fiyatlarının yükselmesi, gıda sektörünün büyümesini sınırlanmıştır.
İmalat Sanayii
Gıda Ürünleri ve
İçecek İmalatı
Gıda Ürünleri İmalatı
İçecek İmalatı
Gıda Ürünleri ve İçecek
İmalatı / İmalat Sanayii (%)

2003
224.285
34.069

2006
379.215
50.075

2007
414.733
56.406

2008
477.137
66.732

2009
420.381
69.504

2010
524.469
84.984

32.023
2.046
15,2

46.860
3.215
13,2

52.617
3.789
13,6

62.244
4.488
14

64.664
7.107
16,5

79.476
5.508
16,2

Tablo 1.1: Gıda ve içecek sanayii üretim değeri (Milyon Tl) ve imalat sanayi içindeki payı
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1.1. Gıda İşleme Sektörünün Genel Özellikleri
Gıda sektörünün ana görevi tarımsal ham maddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı
gıda ve içecek ürünleri hâline getirmektir. Bu süreçte, en önemli adım üretimdir. Üretimden
başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı ham madde temininden enerji
kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar
birçok unsur yer almaktadır (şekil 1.1). Gıda zincirini, 'tarladan sofraya' ilkesinden
hareketle; çiftçiler, sanayiciler, tedarikçiler, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicileri de
içine alan farklı gruplar oluşturmaktadır.
Gıda işleme, hane halkının tüketimi için hazırlanan tarımsal malların dönüşümü
olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre basit anlamda gıda işleme süreci temizleme,
derecelendirme (grading) ve stoklama faaliyetlerinden oluşmakla birlikte aynı zamanda
öğütme, konserveleme ve dondurma faaliyetlerini de içine alan bir süreçtir.

Şekil 1.1: Gıda işleme zinciri



Gıda işleme sektörünün genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:







Gıda işleme sektörü, çiftçilerle nihai tüketiciler arasında pazarlama
kanallarındaki bağlantıdır.
Ham maddenin özellikleri gıda işleme sanayinin organizasyonunda
önemli etkilere sahip olmaktadır. Örneğin, malların işlenmesi bazen
hacimlidir veya dayanıksızdır. Bu yüzden gıda işleme fabrikalarının ham
maddeye yakın kurulması gerekir. Örneğin, şeker üretimi için şeker
pancarının işlenmesi ekim yapılan bölgelere yakın yerlerde
yapılmaktadır.
Tüketici tercihlerindeki değişimler gıda işleme sanayindeki sebep
olmaktadır. Örneğin, artan gelire bağlı olarak yüksek kaliteli gıda üretimi,
farklılaştırılmış, lüks ve kaliteli gıda ürünleri talebi artmakta ve bu da
gıda işleme sanayisini etkilemektedir.
Gıda işleme sektörü kalkınmada önemli roller oynamaktadır. Tarımsal
çıktıların değerlendirilebileceği yeni alanlar, çiftçilerin gelirlerinin
artmasını desteklemektedir. Yüksek değerli ürün elde etmek için sektör
bazen üreticilere teknik yardım ve kredi desteği sağlamaktadır. Ayrıca
gıda işleme sanayisinin istihdamı diğer imalat sektörlerinden daha fazla
artırmaktadır. Çünkü göreceli olarak daha emek yoğun bir sektördür.
Genellikle kırsalda konumlandırılmış gıda işleme fabrikalarından dolayı
yoksulluğun yoğun olduğu kırsal hane halkı için iş olanakları
yaratılmaktadır.
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Gıda işleme sektörü beslenme davranışlarını değiştirme ve düzeltmede de
önemli bir rolü vardır.

Gıda işleme sektörü çeşitli alt sanayi dallarından oluşmaktadır. Tarımsal ürünlere
dayalı olan ve imalat sanayii kapsamında yer alan gıda sektörü, ürünlere dayalı olmak üzere
alt gruplarda incelenmektedir. Bu alt gruplar aşağıdaki şekilde (Şekil 1.2) verilmiştir.
Bitkisel yağ sanayi

Gıda işleme sektörünün
alt dalları

Et ve et ürünleri sanayi
Su ve su ürünleri işleme sanayi
Meyve-sebze işleme sanayi

Süt ve süt ürünleri sanayi
Şeker ve şekerli mamüller (ürünler)
sanayi
Un ve un mamülleri sanayi

Şekil 1.2: Gıda işleme sektörünün alt dalları

Bitkisel yağ sanayi yer alan başlıca ürünler ay çiçek yağı, zeytinyağı ve margarindir.
Dünyada ekili zeytin ağaçlarının yüzde 97’sinin Akdeniz ülkelerinde bulunması ve
Türkiye’nin başlıca zeytin üreticisi ülkelerden olması, sektör içinde zeytinyağını ön plâna
çıkarmaktadır. Zeytinyağı ticaretinin daha çok gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmesi,
nispeten daha ucuz olan margarinin ise, gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih edilmesi,
sektörün önemli bir karakteristiğini oluşturmaktadır.
Et sanayi (su ürünleri haricindeki), hayvancılık sektörüne bağımlı olup, kırmızı ve
beyaz et alt başlıklarında değerlendirilmektedir. Kesim sonucunda elde edilen et, tüketime
hazır bir mamul olmakla birlikte, diğer et ürünlerinin imalâtında kullanılan bir yarı mamul
niteliğindedir.
Su ürünleri işleme sanayi, balık ve diğer su ürünleri, balık unu ve yağından
oluşmaktadır.
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Meyve-sebze işleme sanayi, ürünlerin üretildikleri mevsim dışında tüketilmelerine
imkân veren bir gıda sanayii kolu olarak ön plâna çıkmaktadır. Konsantre meyve suları,
konserve meyve-sebzeler, kurutularak saklanan meyve sebzeler, salça ve dondurulmuş
meyve-sebzeler alt gruplarında değerlendirilmektedir. Meyve ve sebze işleme sanayi altında
diğer alt ürünler arasında yer alan dondurulmuş gıda ürünleri, gıda maddelerinin tazeliğini
korumak ve arzdaki mevsimselliği aşmak amacıyla çeşitli işleme ve saklama tekniklerinin
kullanıldığı bir sanayidir.
Süt ve süt ürünleri sektörü, kısa zamanda bozulma özelliği bulunan sütün çeşitli
teknikler uygulanarak işlenmesi, depolanması ve dağıtılmasını sağlayan bir gıda sanayidir.
İçme sütü, yoğurt, ayran, peynir, tereyağı ve süt tozu, sütten elde edilen çeşitli ürünlerin
başında gelmektedir.
Şeker kendi başına bir ürün olmakla birlikte, birçok şekerli mamulün üretiminde
kullanılan bir ara mamuldür. Şeker, melas, yaş küspe, helva, lokum, sakız, şekerlemeler,
çikolata ve kakaolu mamuller ve kakao tozu, şeker ve şekerli mamuller grubunda yer alan
ürünler arasındadır. Kristal şeker, beyaz şeker, ya da toz şeker olarak adlandırılan şekerin
üretimi sırasında yan ürün olarak ortaya çıkan melas ve yaş küspe aynı zamanda yem sanayii
için girdi oluşturmaktadır.
Un ve unlu mamuller sektörü altında, unun imalât aşamaları ve una dayalı mamullerin
içerilmesi genel içeriği oluşturmaktadır. Ekmek, makarna ve bisküvi unlu mamuller sınıfında
yer alan başlıca ürünleri oluşturmaktadır.

1.2. Gıda İşleme Sektörünün Sorunları
Her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de bazı sorunlar bulunmaktadır.


Türk gıda sanayinin farklı kaynaklar itibari ile belirlenen sorunları şunlardır:

















İşletmelerin alt yapı eksikliği,
İşletme ölçeklerinin küçük olması,
Yetersiz kapasite kullanımı,
Güçlü tarım politikalarının oluşturulmamış olması,
Örgütlenme eksikliği,
Devlet desteklerinin yetersizliği veya yeterince yararlanılamaması,
Soğuk zincirin yeterli seviyede kurulmamış olması,
Yeterli ve standart kalitede ham madde temini ile ilgili sorunlar,
İşletme teknolojisinin yetersizliği ve etkin kullanılmayışı,
Sermaye yetersizliği,
Pazarlama ve satış organizasyonu eksikliği,
Araştırma geliştirme faaliyetlerinin yetersizliği,
Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar hakkında bilgi eksikliği
Kalifiye eleman bulma sıkıntısı,
İşletme yönetim tekniklerinin bilinmemesi veya kullanılmaması,
Standartlara uygun, kaliteli ve rekabet edilebilir üretimde sorunların
olmasıdır.
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1.3. Gıda Sektörünün Diğer Sektörlerden Farkı
Gıda işleme sanayisi çeşitli noktalardan özellikle ham madde ile ilgili olarak diğer
imalat sanayi sektörlerinden farklılıklar göstermektedir.


Gıda işleme sanayisi ile diğer imalat sanayi sektörlerinden farklılıklar


Gıda işleme sanayi için ham madde arzı genellikle mevsimseldir. Büyük
sermaye ve yoğun emek içeren gıda işleme faaliyetleri için olanaklıysa
sezon dışı işleme için malların stoklanması gereklidir. Alternatif olarak
firmalar sezon dışında başka ürünlere yönelebilmektedir. Bu alternatife
rağmen fabrikalar yılın belli zamanlarında boş kalabilmektedir (şekil 1.31.4).

Şekil 1.3: Mevsimlere göre tarımsal ham maddeler-1
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Hammadde arzının nitelik ve miktar olarak tahmini bir hayli zordur ve
yıldan yıla önemli değişiklikler gösterebilmektedir. Bunun sonucunda
fiyatlarda ve dolayısıyla karlılıkta dalgalanmalar yaşanabilmektedir.
Hammadde tedariğinde zorluklar nedeniyle riski azaltmak için riski
kaydırma davranışı olarak tedarikçi ve üreticilerle sabit fiyatlı
sözleşmeler yapmaktadırlar.

Şekil 1.4: Mevsimlere göre tarımsal ham maddeler-2









Gıda
işleme
firmalarının
kullandığı
hammaddenin
kalitesi
hammaddelerin dayanıksızlığı nedeniyle değişken olabilmektedir. Bu
durum derecelendirme sisteminin kurulmasını zorunlu kılmaktadır.
Böylece farklı kalite değerlerine sahip ürünlere farklı fiyat uygulaması
olanaklı olmaktadır.
Gıda işleme fabrikaları için hammadde hacimlidir ve kilogram başına
değer düşüktür. Bundan dolayı, özellikle, ham madde çok dayanıksız ya
da işlenmemiş hâlinin nakliyesi, işlenmiş hâlinin nakliyesinden maliyetli
ise gıda işleme firmaları fabrikalarını hammadde üretim alanlarına ya da
yakın alanlara kurmaktadır.
Ham madde maliyetleri gıda işleme sürecinin toplam maliyetinin göreceli
olarak büyük kısmını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ham
madde maliyet oranı genelde %50-80 civarındadır. Bu durum yüksek
kaliteli ham maddenin düşük fiyatlarda elde ediminin diğer imalat
sanayisindeki sektörlerden daha önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Gıda işleme firmaları devletin özel ilgi alanına konudur. Çünkü son
ürünün sosyal olarak iyi olması önem taşımaktadır. Gıda işleme firmaları,
tüketicileri korumak için oluşturulmuş sağlık ve güvenlik düzenlemeleri
ile karşı karşıya kalmaktadır.

1.4. Gıda İşletmelerinin Fiziki Yapısı
Bir gıda fabrikasının tasarımında içsel ve dışsal olmak üzere iki önemli faktör grubu
vardır. İçsel faktörler; yer seçimi, işletme binası, makine özellikleri ve teknik servis gibi
gereksinimler ile depolama yeterliliği ve üretim durumu olarak tasarımı etkilerken, Dışsal
faktörler ise; pazarlama ve ekonomi, gıda ve çevre mevzuatları, rekabet ve patent alımları,
şirket kaynakları, uluslararası pazarlar ve beklenilmeyen durumları kapsar (Şekil 1.5).

8

İçsel Faktörler

Dışsal Faktörler
Pazarlama ve ekonomi
Gıda ve çevre mevzuatları
Rekabet
Patent alımları,
Şirket kaynakları, Uluslararası
pazarlar
ve
beklenmeyen
durumlar

Yer seçimi
İşletme binası
Makine özellikleri
Teknik servis

Şekil 1.5: Gıda üretim yapan fabrika tasarımlarının fiziksel bileşenleri

Resim 1.1: Gıda işleme tesisi (iç görünüş)

Gıda işleme sektörünü oluşturan fabrika tasarımını, diğer sektör uygulamalarından
ayıran belirgin özellikler vardır. Bu fark gıda İşleme sektörünün sahip olduğu karakteristik
özelliklerden kaynaklanmaktadır.


Gıda işleme sektörünü oluşturan fabrika tasarımını,
uygulamalarından ayıran belirgin özellikler şunlardır:





diğer

sektör

Gıda endüstrisinde hammadde ve son ürünler çok hassas biyolojik
maddelerdir. Bu maddeler ancak belirli işleme şartlarında üretilebilir
(Örneğin, ısı ve mekanik enerji etkisi). Hammaddeler belirli depolama
süresine ve şartlara sahiptir.
Birçok üretimde çok hassas kritik basamaklar vardır. Ürünler için
depolama süreleri sınırlıdır ve bu sürenin sonunda gıdalarda bozulmalar
görülür.
Birçok üretimde büyük miktarlarda hassas hammaddeler mümkün
olan en kısa üretim süresinde işlenmelidir. Prensipte mikrobiyolojik
bozulma ve enfeksiyon riskini azaltma ve kalite düşüşünü engellemek
için üretim mümkün olduğunca çabuk olmalıdır.
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Gıda işleme sektöründe, gıda işleme hattı-gıda ürünü-çalışanlar
arasında hijyenik faktörler önemli rol oynar. Ham maddeden son
ürüne kadar, üretim hatlarında, makinelerde, binalarda ve personelde
hijyenik şartlara uymak tüm üretimin güvenirliliği için çok önemlidir.
Toplam üründe olduğu gibi her bir ürün için kalitenin sağlanması
gerekir. Bu nedenle gıda ,şleme sektöründe “standardizasyon” toplam
üretimde ve her bir bireysel üründe kalite üzerine en etkili kavramdır.
Meyve ve sebze işlemede olduğu gibi birçok gıda işletmesi
mevsimliktir. Mevsimlik ham maddelerin çoğunun çok çabuk
bozulacağından, bunların üretimi ve satışı (paraya dönüştürülmesi) kısa
süreli olmalıdır. Mevsimlik hammaddelerin yılın belirli döneminde
üretilmesi diğer zamanlarda ekipmanların çalışma süresini kısaltır.

1.4.1. Gıda Üretim İşletmelerinin Genel Fiziksel Organizasyonu
Bir gıda üretimi için işletmede gerekli temel bölümler (tablo 1.2) ve bölümlerin iç
vaziyet planı (şekil 1.6) aşağıda verilmiştir.
Hammaddenin geçici depolanması (Ham madde kabul
yeri)
Üretimde kullanılan ham madde ve diğer maddelerin
depolanması
Üretim (Ön işlemler ve üretim alanları)

Gıda işletmelerinde
temel bölümler

Soğutucu odaları içeren ürün deposu
Dağıtım
İhtiyaç ve gereçler
Atık değerlendirilmesi
Laboratuar ve AR&GE
İdari bölüm ve Bürolar
Çalışmalar için odalar
Sosyal tesisler
İşletmenin çevresi

Tablo 1.2: Gıda üretimi yapan işletmelerde temel tesis bölümleri
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Şekil 1.6: Bir gıda işleme tesisi iç vaziyet planı



Gıda üretim işletmelerinde bulunan temel bölümler ve sahip olması gereken
özellikler şunlardır:


Ham madde kabul yeri ( Hammaddenin geçici depolanması ): Ham
madde taşıyan araçların, işletmeye girişi, kontrol ve kabulü, tartı ölçü
işlemleri, boşaltılmaları bu bölümde olmaktadır. Ham madde alım yeri
işletmenin niteliğine göre geniş bir alan ve sundurmalı bir yapı
şeklindedir. Ham madde kabulü genellikle depoya veya ziraat bölümüne
bağlı bir çalışan tarafından organize edilir. Ham maddenin kalite kontrolü
için kalite kontrol görevlisi de mal kabul anında bu kısma gelerek
kontrolünü yapar. Ham maddenin uygunluğuna karar verildikten sonra
ürün kabulü yapılır.

Büyük tonajlı ham maddeler ise gelen araçla kantarda tartılarak ham madde kabule
alınır. Boşaltıldıktan sonra nakliye aracı tekrar kantarda tartılarak işletmeye gelen net ürün
miktarı tespit edilir.


Üretimde kullanılan ham madde ve diğer maddelerin deposu: Ham
madde hemen üretime sevk edilemeyecekse depolamak için soğuk odaya
sahip işletmelerde ürün, işleneceği zamana kadar bu depoda muhafaza
edilir. Depolama söz konusu ise ham maddenin işletmeye geliş zamanı,
mutlaka palet üzerine ve gerekli evrak üzerine not edilmelidir.
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Üretimde kullanılan yardımcı maddeler, katkı maddeleri işletme içerisinde uygun
bölümlerde oluşturulan depolarda muhafaza edilir. Bu maddelerden bozulabilir nitelikte
olanlar için soğuk hava depolarında depolanır. Bunların dışında yardımcı malzeme depolama
biriminde paketlemede kullanılan koli, ambalaj materyali, koli bandı, streç film vb. malzeme
depolanır. Depo ve satın alma birimi bu bölümdeki hareketliliği takip eder.


Üretim (Ön işlemler ve üretim) alanları: Ham madde işleme öncesi ön
işlemlerden geçer. Bunlar yıkama, kabuk soyma, doğrama, çekirdek
çıkarma vb. Bu işlemler ham maddenin göre değiştiği gibi işleme
tekniğine göre de değişir.

Ham maddenin girişinden mamul madde hâline dönüşünceye kadar uygulanan işlem
aşamalarının süreklilik sırasına proses (üretim süreci) denir.


Üretim hattı planlanırken

Personelin rahat çalışabilmesi,

Bakım ve montajın kolay olması,

CİP yönteme göre temizliğe olanak sağlaması önemlidir.



İş akışı

Düz hat,

U şekilli hat,

S şekilli hat,

Helezon hat olabilir.

Model seçiminde ilke üretimi, en kısa sürede en az fire ile hat boyunca yürütmektir.


Dağıtım: İşlenmiş sebze ve meyve ambalajlandıktan ve etiketlendikten (bazen
etiketlenmeden) sonra paletlere dizilerek (kolilenerek veya kolilenmeden)
depoya gönderilir. Depo sorumlusu gelen ürünü üretim tarihi, çeşit, fason
işleniyorsa firma adına göre depoya bir plan dâhilinde yerleştirilmesini sağlar.
Formlara depoya giren ürünün miktarını palet numarasına göre işler ve sevkiyat
sırasında bu formları kullanır. Sevkiyattan sonra da ürün çıkış formlarını
doldurur. Bu formlar üretilen ve sevk edilen ürünün miktar (depo hareketi)
kontrolünün yapılmasını da sağlar.



Atık değerlendirme bölümü: İşletmede üretim esnasında farklı özellikte
atıklar oluşmaktadır. Bunlar üretilen gıda için birer kontaminasyon kaynağıdır.
Bu nedenle oluşan atıklar işletme içerisinde bekletilmeden uygun şekilde
bertaraf edilmelidir. İçlerinde geri dönüşümü mümkün olan maddeler mevcut
ise bunlar kaynağında toplanmalıdır. Geri kazanım ile işletmenin çevreye
vereceği zarar daha az olacaktır.
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Laboratuar ve AR&GE bölümleri: Gıda işleme sanayinde kalite kontrol
laboratuvarı, üretim anında üretimi kontrol etmek, müşteri spesifikasyonlarına
uygun üretim yapılıp yapılmadığını belgelemek ve sevkiyat sırasında hazırlanan
bu belgeler ile müşteri isteklerine uygun ürün naklini sağlamak maksatlı
çalışmaların yapıldığı ortamdır. Üretim alanına en yakın noktada olması
laboratuvarda çalışanların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Üretime en kısa
zamanda müdahale edebilme, hatalı üretimi engelleyebilme kolaylığı sağlar.
Fiziki anlamda işletmeye, idari bölüme ve sevkiyat bölümüne kolay ulaşılabilir
bir konumda olmalıdır. İşletmenin özelliğine ve büyüklüğüne göre kalite
kontrol laboratuvarlarında fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik
analizler yapılır. üretim sonrasında belirli periyotlarda kimyasal analizler
yapılır. Elde edilen bilgiler dikkatle formlara işlenir.



İdari bölüm ve bürolar: Genellikle idari personelin faaliyet gösterdiği
alanlardır. Bu alanlar;

Üretim işlerinin planlandığı

Yönetimsel kararların verildiği

Ziyaretçilerin kabul edildiği

Sekreterya, muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları işlemlerinin
yürütüldüğü birbirine bağımlı çalışan kısımlardan oluşur.



Sosyal tesisler: İşletmede çalışan personelin sosyal ihtiyaçlarının
karşılanabildiği bölümlerdir. Bunlar; yemekhane, dinlenme salonu, kıyafet
değiştirme odaları, lavabo ve tuvalet, duş alanları, ilk yardım-sağlık ünitesidir.
İşletmenin büyüklüğü ve özelliğine göre hepsi veya birkaçı bulunabilir.



İşletmenin çevresi:







İşletmenin çevresi, yerleşim yerlerinin içinde olmamalıdır.
Çevrede, fabrikaya ve işlenen ürüne zararlı olabilecek başka bir tesis
(kimya tesisi, çöplük, ahır vb. koku yayabilecek alanlar) olmamalıdır.
Trafiğin yoğun olduğu ana yol üzerinde olmamalı, fakat ham maddenin
fabrikaya ulaşması ve ürünün fabrikadan sevkiyatı da kolay olmalıdır.
Su rezervi yeterli olmalıdır.
Fabrika kapasitesinin artabileceği düşünülerek çevresnde genişlemeye
olanak sağlayacak arsaya sahip olmalıdır.
Ham maddeye rahat ulaşılabilmelidir.

1.5. İşletme Kuruluş Yeri Seçimi
Sistemli bir şekilde işletilmeyi ve sürekliliğini isteyen her girişim belirli amaçlara
sahiptir. Bu amaçlara ulaşmak isteyen her girişimci işletme için en iyi kuruluş yerini seçmek
zorundadır. Kuruluş yeri kavram olarak belirli özelliklere sahip ve üzerinde işletmenin
üretim unsurlarını en geniş ölçüde verimli yapabilmek amacıyla girişimin yerleştirildiği
yerdir.
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Farklı çalışma alanlarında faaliyette bulunan işletmelerin yanı sıra tarıma dayalı sanayi
ve gıda sanayi işletmesi de kurulurken, girişimci başarı veya başarısızlığı etkileyecek olan üç
temel kararı almak durumundadır.




Kapasite
Üretim yöntemi
Kuruluş yeri

Alınacak üç karar birbiriyle sıkı ilişkili olup işletmeci bakımından birlikte
düşünülmesi gereken öğelerdir. Bir işletme başlıca üç nedenden dolayı kuruluş yeri seçimi
yapmaktadır:

Yeni bir üretim tesisinin kurulması

Mevcut bir üretim tesisinin genişletilmesi

Değişen koşullar nedeniyle ekonomik özelliğini kaybeden bir tesisin
yenilenmesi
Girişimlerin kuruluş yeri ile ilgili kararı üzerinde etkili olan ve dolayısıyla böyle bir
kararın alınması sürecinde dikkatle değerlendirilmesi gereken bazı faktörler vardır. İşletme
kuruluş seçimini etkileyen faktörler aşağıda (Şekil 1.7) verilmiştir:
Pazara ilişkin özellikler
Hammadde
Taşıma olanakları
Kuruluş maliyetleri

Kuruluş yer seçimini
etkileyen faktörler

Ekonomik faktörler

İşletme maliyetleri
Benzer konuda faaliyette bulunan
işletmelere yakınlık
Devlet teşvikleri

Bölgesel faktörleri
Çevresel faktörler

Ulusal faktörler
Uluslararası faktörler

Şekil 1.7: İşletme kuruluş seçimini etkileyen faktörler
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1.6. Gıda İşletmelerinde Yer Alan Meslek Grupları ve Hiyerarşik
Yapı
İşletmelerin başarıları yöneticilerin çeşitli kaynakları sağlama, koruma ve
kullanmalarındaki becerileriyle çok yakından ilişkilidir. İşletmelerin üretimde bulunmaları
için gerekli olan sermaye, makine, malzeme ve ham maddeler yanında en önemli
unsurlardan biride iş gücüdür. Personel olarak adlandırılan iş gücü, kaynağı olarak işçiler,
idari personel (memur) ve yönetim işlevini gerçekleştiren idarecilerden oluşur. İşletme
personelinin seçimi, eğitimi ve işletmenin amaçlarına ulaşmada en etkin bir biçimde
çalıştırılması bakımından alınan tüm karar, tedbir, politika ve yöntemler ise personel
yönetimi olarak tanımlanmaktadır.
Büyük işletmelerde personel yönetimi için personel müdürlükleri daha geniş
anlamıyla insan kaynakları bölümü bulunurken, küçük kapasiteli işletmelerde bu görevi
genellikle işletme müdürü veya yardımcısı yürütür.


Personel yönetiminin fonksiyonları:

Yapılması gereken işler için personel miktarını ve onlarda aranması
gereken özellikleri belirlemek,

Mevcut işler için ödenmesi gerekli ücretleri belirleyerek adil ve rekabetçi
bir ücret sistemi oluşturmak,

İşletmenin gelecekteki iş gücü ihtiyacını ve bu ihtiyacı karşılama
kaynaklarını tahmin etmek,

Açık işlere kişileri atamakta kullanılacak yöntem ve politikaları tayin
etmek,

Personelin verimliliğini ölçmek, verimliliği artırıcı tedbir ve teşvikleri
uygulamak,

Personelin nakil, terfi, emeklilik işten çıkarma gibi sorunlarını takip
etmek,

Diğer bölümlerdeki yöneticilerle devamlı temasta bulunmaktır.

1.6.1. Personel Seçimi
İşletmelerin bünyelerinde çalıştıracakları personellerini sağlayabilecekleri kaynaklar
aşağıdaki şekilde sıralanabilir:








İşletmenin kendi personeli (Yeni veya başka işler için)
Personelin arkadaşları veya yakınları
Eskiden işletmede çalışmış personel
Çeşitli okullar
Kişisel müracaatlar
İlanlar
İş ve işçi bulma kurumu
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1.6.1.1. Gıda İşlemede Meslek Mensupları ve Hiyerarşik Yapı
İşletmeler yapıları gereği belli bir organizasyon içerisinde olmak zorundadır.
İşletmeler farklı işlerin yapılması için bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümlerin başında
genellikle sorumlu personel olarak müdürler bulunmaktadır. Bu birimlerde kendi içerisinde
organize olarak şef, memur, teknik personel, operatörler gibi çeşitli görevleri üstlenerek
işletmede üretim sürecini gerçekleştirmektedirler. İşletmelerde çalışan kişilerin seçimi
işletme tarafından belirlenmektedir. Ancak bazı meslek mensuplarının istihdamı resmi
düzenlemeler gereği zorunludur.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Sorumluluklar
başlıklı 22 inci maddesinin 7 inci fıkrasına göre gıda işletmeleri, işin nevine göre, konu ile
ilgili lisans (üniversite) eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır. Bu meslek
mensupları Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Biyolog, Kimyager, Kimya mühendisi,
Veteriner ve diğerleridir. Örnek bir işletme hiyerarşik yapısı şekil 1.8’de verilmiştir.
Ham madde
kabul

Şef

Teknik personel

Ham madde
depolama

Şef

Operatör

Üretim bölümü

Müdür

Şef

Kalite kontrol
bölümü

Laboratuvar

Sorumlu teknik
personel

İnsan kaynakları
bölümü

Müdür

Şef

Memur

Muhasebe
bölümü

Müdür

Şef

Memur

Pazarlama
bölümü

Müdür

Şef

Memur

Ar-ge bölümü

Müdür

Şef

Mühendis

Halkla ilişkiler
bölümü

Müdür

Şef

Memur

Güvenlik ve genel
idari hizmetler

Şef

Temizlik personeli

Müdür
Şef

Güvenlik personeli

Bilgi işlem

Şef

Teknik personel

Bakım onarım

Şef

Teknik personel

Satın alma
bölümü

Genel müdür

Üretim ve kalite
kontrol bölümü

Üretime yardımcı
birimler

Müdür

A ürün hattı

Operatör

B ürün hattı

Operatör

Teknik personel

Şekil 1.8: Bir gıda işletmesinde hiyerarşik yapı
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1.6.1.2. İşletmelerde Destek İşlevler ve Bölümler
Şekil 1.8`de gösterilen bölümlerden bazıları işletmelerde destek işlevi gören birimler
olarak ifade edilmektedir. Bu bölümler muhasebe, halkla ilişkiler ve araştırma- geliştirme
bölümleridir.
İşletmelerde
destek işlevler

Muhasebe

Halkla ilişkiler

Araştırmageliştirme
(ARGE)

Şekil 1.9: İşletmelerde destek işlevler



Muhasebe: Tamamen veya mali karakterdeki ve para ile ifade edilebilen
işletmelere ait anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak şekilde verilerin ilgili
kaynaklardan toplanmasına, doğruluklarının saptanmasına, analiz ve
yorumlanmasına muhasebe denilir. Muhasebenin temel fonksiyonu, para ile
ifade edilen işletme faaliyetleri için sistematik bir kayıt sistemi kurmaktır.

Muhasebenin önemli amaçlarından biri işletmenin sorumlu kimselere para cinsinden
ve miktar olarak bilgi vermek, böylece bütün ilgililerin tarafsız doğru ve adil şekilde işlem
görmesini sağlamaktır. Bunun yanında gelecek dönemler hakkında doğru ve isabetli
tahminler yapabilmesini sağlayacak önemli eğilimleri araştırır.


Halkla ilişkiler: Kişiler ve kuruluşlar yaşadıkları toplumun değer yargılarını
benimsemeli ve bu yargılara uygun hareket etmelidir. Gerek ham madde alımı,
taşınması, depolanması; gerekse mamul madde sevkiyatı ve satışı gibi işlemler
işletmenin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmasını gerektirir. Toplumun bir
parçası olarak bu ilişkilerin olumlu ve düzenli olmasını sağlayıcı tüm
faaliyetleri halkla ilişkiler birimi yerine getirir. İşletmelerde bu fonksiyonun
gerçekleştirilmesi için bir ya da birkaç yöneticiye görev verilmekte ya da halkla
ilişkiler bölümü kurmaktadır.



Araştırma-geliştime (AR-GE): Yeni bir ürünü geliştirme veya mevcut bir
ürünün yapısında veya dış görünümünde (ambalaj) yapılacak değişimler
genellikle aylar hatta yıllar boyu sürdürülen projeler sonunda gerçekleştirilir.
İşletmelerin genellikle pazarlama bölümünden kaynaklanan yeni mamul isteği
esnasında tüketicilerin isteklerinden, rakiplerin mamullerinin durumundan,
piyasa
eğilimi
ve
doğması
muhtemel
gelecek
ihtiyaçlarından
kaynaklanmaktadır.

İşletme yönetimince AR-GE biriminden istenen yeni ürün oluşturma süreci yeni ürün
dizaynı ve test etme projesi hazırlığı ile başlar. Belli bir zaman ve maliyetli bir çalışma
sonucunda geliştirilerek piyasada test edilen ürünler için üretim hatları oluşturulur. Gıda
firmalarının birçoğu sektörde kalıcı olmak ve büyüyebilmek için ürün geliştirme yanında
yeni teknolojiler ortaya çıkarma ile ilgili projelerine gerek duyulmaktadır.
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1.7. İşletme-Çevre İlişkileri
İşletmelerin doğal çevreye karşı sorumlulukları işletmeler ister gerçek kişi ister tüzel
kişiliğe sahip ekonomik birimler olsunlar aynı toplumdaki fertler gibi çevrelerine karşı
sorumluluk taşır. Çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili düzenlemeleri ele alan 2872 Sayılı Çevre
Kanunu 1983 yılında kabul edilerek yürürlüğü girmiştir. Bu Kanun, bütün canlıların ortak
varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda
korunmasını amaçlamıştır.


İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

Doğal kaynakları en doğru şekilde kullanmak,

Atık yönetim planları oluşturmak,

Oluşan atıklarını çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf etmek,

Çevrenin gelişimi için sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek,

Sürdürülebilir ve çevreci üretim planları oluşturmak,

Doğal hayata ve ekosisteme zarar vermemek,

Atık geri dönüşümünü sağlamak,

Çalışanlarını bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektir.

İşletmelerin üretim sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre
kirliliğine ve çevrenin bozulmasına neden olan faaliyetleri yasaklanmıştır. İşletmelerin her
türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz hâlindeki atıklarını yönetmeliklerde belirlenen
standartları sağlayacak şekilde arıtma tesisi kurarak bu tesislerde arıtılma zorunluluğu
getirilmiştir.
İşletmelerin doğal kaynakları verimli kullanmaları beklenmektedir. Doğal kaynaklar,
insanın doğal çevresinde bulunan ve ihtiyaçları giderecek bir şekilde kullanılabilen tüm
doğal varlıklardır. Doğal kaynaklar kullanıldıklarında yarar sağlayan doğa varlıklarıdır.
Doğal kaynaklar çevre biliminin temelini oluştururken; bitki, hayvan ve mikroorganizma
gibi canlı varlıklar ile bunların bağımlı olduğu hava, su ve toprak gibi çevre unsurlarını da
içerir. Teknolojik gelişmeler kimi zaman doğal kaynakların daha kolay ve verimli olarak
kullanılmalarını sağlarken, kimi zaman da aşırı kullanılmaları nedeniyle süratle
tüketilmelerine veya bozulmalarına neden olmaktadır.
Çevrebilim ilkelerine göre doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez nitelikteki
doğal kaynaklar olarak iki temel gruba ayrılır. Yenilenebilir doğal kaynaklar; sağlıklı
çevre sistem koşullarında kendi kendine yenilenebilen ve tükenmeleri söz konusu olmayan
kaynaklardır. Bütün canlı kaynaklar bu gruba girmektedir. Yenilenebilir nitelikteki
kaynaklar, kullanılmalarına rağmen mevcut stoklarını yenileyebilme özelliğine sahip
kaynaklardır. Bu kaynaklar insan faaliyetlerinden etkilenip etkilenmemesi açısından iki alt
gruba ayrılabilir. Birinci grup yenilenebilir nitelikteki kaynakları, güneş ve rüzgâr enerjisi
gibi insan faaliyetlerinden etkilenmeyen doğal kaynaklar oluşturmaktadır. İkinci grup
yenilenebilir nitelikteki kaynakları ise insan faaliyetlerinden çeşitli derecelerde etkilenen
doğal kaynaklar oluşturmaktadır. Örneğin ormanlar, tarımsal topraklar kendilerini
yenileyebilen doğal kaynaklardır. Bunların aşırı ve düzensiz kullanımları kaynakların
tükenmesine ve bozulmasına neden olmaktadır. Ormanların tahribi, erozyon, sulak arazilerin
kurutulmasıyla yer altı ve yüzey suları kullanılamaz hâle gelebilmektedir.
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Yenilenemez nitelikteki doğal kaynaklar ise, bir kez kullanıldıktan sonra bir daha
yerine gelmeyen veya yenilerinin oluşması çok uzun zamanı alan doğal kaynaklardır. Yani
doğal kaynaklar zamanla kullanılarak tükenen ve kullanım hızlarına oranla birikmesi ve
oluşması mümkün olmayan kaynaklardır. Petrol, doğal gaz, kömür, bakır, demir, cıva,
uranyum ve benzerlerini örnek olarak verebiliriz.
Yenilenebilir olan kullanımı açısından “tüketmeden kullanım” düşüncesi temel ilke
oluşturmaktadır. Tüketmeden kullanım düşüncesi doğal kaynaktan alınacak verimin, o doğal
kaynağın yıllık doğal artış oranını geçmemesi temel kuralına dayanmaktadır. Türkiye ve
birçok ülkede bu durum göz önünde bulundurulmamaktadır. Birçok ülkede tarımsal
topraklar, orman alanları, enerji kaynakları ve çeşitli madenlerin kullanımı çeşitli nedenlerle
ve şekillerde bu kural dikkate alınmadan tüketilmektedir. Yenilenemez doğal kaynaklar
yeniden değerlendirme yöntemleriyle kullanılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir gıda işleme tesisi için örnek bir yatırım analizi yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Fizibilitenin nasıl yapıldığını öğrenmek
için çeşitli kaynaklardan yardım
 Gıda işleme için bir ürün belirleyiniz.
alabilirsiniz.
 Kurulacak bölgede hangi işletmeler
vardır?
 Sektörün geçmişteki durumunu
araştırınız.
 Ürün için sektör analizi yapınız.
 Sektörün mevcut durumunu araştırınız.
 Sektörün gelecekteki durumunu
araştırınız.
 Kuruluş yeri seçimi yapabilirsiniz.
 Üretim tekniği belirleyebilirsiniz.
 Üretim kapasitesini belirleyebilirsiniz.
 Yönetim biçimini belirleyebilirsiniz.
 Faydalı ömrü belirleyebilirsiniz.
 Çevresel değerlendirme yapabilirsiniz.
 Ürün için teknik analiz yapınız.
 Uygulama planı yapabilirsiniz.
 Toplam yatırım tutarını
belirleyebilirsiniz.
 İşletme giderlerini belirleyebilirsiniz.
 İşletme gelirlerini belirleyebilirsiniz.
 İşletme sermayesi ve ihtiyacını
belirleyebilirsiniz.
 Çevrenizdeki bir gıda işleme firmasına
ziyarette bulunarak ürün iş diyagramı
hakkında bilgi alabilirsiniz.
 Üretim için gerekli olan girdiler temin
 Oluşturacağınız ürüne göre bir üretim
edildikten sonra üretim başlar. Proses süreci
planı oluşturunuz.
ham madde son ürüne dönüşünceye kadar
 Bu üretim olanına göre işletmenizde
devam eder. Bu aşamalarda üretilen gıdaya
oluşturacağınız bölümleri tasarlayınız.
özgü işlemler yer almaktadır.
Bu nedenle üretim planı oluşturunuz.
 Üretim aşamasında işletmenin hangi
bölümlerinin kullanılacağını belirleyiniz.
 İşletmelerde çeşitli atıklar
 Üretim sonunda ne tip atıklar oluşacak?
oluşabilmektedir. Bunların bazıları geri
Belirleyiniz.
dönüşümlü bazıları geri dönüşümsüzdür.
 Bunların bertarafı ile ilgili atık yönetim
Bu nedenle oluşan her atık için bir atık
planı hazırlayınız.
yönetim planının oluşturunuz.
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 Çevrenizdeki bir işletmeye ziyarette
bulunarak işletmede çalışanların hangi
niteliklere sahip olduğunu ve hangi
bölümlerde çalıştıklarını
gözlemleyebilirsiniz.

 İşletmede yer alacak personel veya
personeller hangi niteliklere sahip
olmalıdır?

Sonuçlarınızı bir poster, sunum veya sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )

2.

( )

3.

( )

4.

( )

5.

( )

6.
7.

( )
( )

8.

( )

Doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar olmak üzere iki
kısma ayrılır.
Ar-Ge bölümlerinde ürün geliştirme ürün test etme aşamasıyla başlar.
İşletmeler 5996 sayılı kanun kapsamında gıda ile ilgili olarak zorunlu personel
istihdam etmek zorunda değildir.
Gıda işleme firmaları için kuruluş yeri seçiminde çevresel ve ekonomik faktörler
iki faktör etkilidir.
Ham maddenin girişinden mamul madde hâline dönüşünceye kadar uygulanan
işlem aşamalarının süreklilik sırasına proses (üretim süreci) denir.
Gıda işleme sanayi için ham madde arzı genellikle mevsimsel değildir.
Gıda
işlemede
sanitasyonun
eksik
uygulanması
mikroorganizma
kontaminasyonunu azaltır.
Gıda işleme, hane halkının tüketimi için hazırlanan tarımsal malların dönüşümü
olarak tanımlanabilir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
9.

Aşağıdakilerden hangisi gıda işleme sektörü alt gruplarından biri değildir?
A) Bitkisel yağ sanayi
B) Et ve et ürünleri sanayi
C) Ahşap ürünleri sanayi
D) Un ve unlu mamuller sanayi
E) Süt ve süt ürünleri sanayi

10.

Aşağıdakilerden hangisi gıda işleme sektörünün sorunlarından biri değildir?
A) Alt yapı eksikliği
B) Nitelikli personel fazlalığı
C) Örgütlenme eksikliği
D) Sermaye yetersizliği
E) İşletme ölçeklerinin küçük olması
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11.

Aşağıdakilerden hangisi fabrika tasarımında iç faktörlerden biridir?
A) Yer seçimi
B) Pazarlama ve ekonomi
C) Gıda ve çevre mevzuatları
D) Rekabet
E) Patent alımları

12.

Aşağıdakilerden hangisi gıda üretiminin diğer üretim şekillerinden farklı olarak
dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
A) Üretim hızı
B) Isı uygulaması
C) Standardizasyon
D) Sanitasyon
E) Müşteri memnuniyeti

13.

Aşağıdakilerden hangisi fabrika fiziki bölümlerinden biri değildir?
A) Laboratuvar
B) Üretim bölümü
C) Bürolar
D) Satış mağazası
E) Ürün deposu

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
14.

………………………. hane halkının tüketimi için hazırlanan tarımsal malların
dönüşümü olarak tanımlanabilir.

15.

Gıda zincirini, ……………………. ilkesinden hareketle; çiftçiler, sanayiciler,
tedarikçiler, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicileri de içine alan farklı gruplar
oluşturmaktadır.

16.

Yenilenebilir nitelikteki enerji kaynakları arasında yer alan .......................................,
………………………………
insan
faaliyetlerinden
etkilenmeyen
enerji
kaynaklarıdır.

17.

Çevre ve çevre sorunları ile ilgili 1983 yılında ……………………….. adı altında
resmi bir düzenleme yürürlüğe girmiştir.

18.

Gıda işletmelerinde destek görevi gören bölümler………….………….,
…………………………..., …………………………....……….. dir.
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19.

20.

İşletme personelinin seçimi, eğitimi ve işletmenin amaçlarına ulaşmada en etken bir
biçimde çalıştırılması bakımından alınan tüm karar, tedbir, politika ve yöntemler ise
………………………………….. olarak tanımlanmaktadır.
Kuruluşta yer seçimi etkileyen faktörler …………………………………..,
……………………………………..dir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Türk Gıda kodeksi, işletme talimat ve şartnamelerine göre hammaddeleri ve yardımcı
maddeleri işletmeye alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde yer alan bir gıda işletmesini ziyaret ederek üretimde kullanılan ham
madde ve yardımcı maddeler hakkında bilgi alınız.
Gıda nakil araçlarının diğer nakil araçlarından farklı olarak sahip olması
gereken özellikler nelerdir? Araştırınız.



2. GIDA HAM MADDELERİ VE YARDIMCI
MADDELER
Birinci öğrenme faaliyetinden, “Gıda işleme”yi hane halkının tüketimi için hazırlanan
tarımsal malların dönüşümü olarak tanımladığımızı hatırlayacaksınız. Bu süreç gıda ham
maddesinin üretimi ve temininden başlayarak son ürünün üretilmesi ve tüketiciye
ulaştırılması ile son bulur. Gıda işleme kendi içerisinde farklı işlem basamakları içermektedir
(Şekil 2.1). Özellikle gıda işlemesini yapan kuruluş için gıdanın işleme öncesi aşamalar
önemlidir. Örneğin, gıda ham maddesi temini, satın alma işlemleri, ham maddelerin alım ve
toplama merkezlerine kabulü, ham maddelerin işletmeye nakli, işletmede tartım ve boşaltım
işlemleri gibi süreçler mevcuttur. Bu sürecin kontrolü iyi bir tedarik zinciri yönetimi ve
lojistik yönetimi gerektirir.
Ham
madde
üretimi

Ham
madde
tedariği

Tarımsal üretici
(Çiftçi, besici)

İşletme içi
süreçler

Nakliyat

Üretici, hizmet
sağlayıcı

Dağıtım

Dağıtıcı,
toptancı,
perakendeci

Şekil 2.1: Gıda sektöründe tedarik zinciri yönetimi
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Tüketim

Tüketici

Tedarik zinciri, ham madde temini yapan, onları ara ürün ve son ürünlere çeviren,
son ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağ seklinde de
tanımlamak mümkündür. Gıda sektöründe tedarik zinciri, ham madde, ham madde işleme,
ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında uygulanması gereken
bir teknikler dizisi olarak tanımlanmaktadır. Tedarik zinciri yönetiminin hedefi, ilk
tedarikçiden başlayan süreçte dört iletişimi (Ürün veya hizmet, pazar uyumu, bilgi, nakit)
kullanarak beş doğruya ulaşmadır.
Doğru
ürün
Doğru
fiyat

ürün veya
hizmet, pazar
uyumu, bilgi,
nakit

Doğru
koşul

Doğru
yer

Doğru
zaman

Şekil 2.2: Gıda tedarik zincirinin hedefi

Lojistik ise insanların ve malzemelerin organizasyonu, depolanması ve ulaştırılmaları
olarak tanımlanmakla birlikte tedarik zincirinin bir parçası olarak da tanımlanmaktadır.

2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler
Gıda ham maddesi, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde
edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her
birine denir. Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin özellikleri aşağıdaki şekilde
( Şekil 2.3) verilmiştir.

Şekil.2.3: Gıda ham maddelerinin özellikleri
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2.1.1. Gıda Ham Maddelerinin Özellikleri
İşletmeye alınan gıda hammaddeleri birtakım özellikler taşımaktadır. Bu özellikler şu
şekilde sıralanmaktadır:
2.1.1.1. Geometrik Özellikler




Şekil: Bir gıda maddesinin boyutları arasındaki ilişki ambalajlama, doldurma,
dondurma, konserve yapımı, ısıl işlemler, taşıma ve depolamada önemlidir.
Şekil üniformluğu: Bu özellik, kaplara doldurmada, taşıma, ısıl işlemler,
dondurma, kurutma ve sınıflandırmada önemlidir.
Spesifik yüzey: hammaddenin bu özelliği, bütün gıda işlemlerinden daha çok
gaz/katı ve sıvı-katı reaksiyonlarının olduğu üretimlerde önemlidir.

2.1.1.2. Diğer Fiziksel Özellikler









Renk: düşük sıcaklık uygulanan üretimlerde (dondurma, dondurarak kurutma,)
renk değişikliği minimum olmalı, ısıl işlem uygulana üretimlerde (konserve,
kurutma) taze gıda değişimi olur. Bu nedenlerle gıdalarda uygulanacak
işlemlerde, gıda orijinal rengini en az değiştirmesine dikkat edilmelidir.
Yapı: Hazırlık işlemlerinde (ön işlemler) uygulanan mekanik gerilmelere dikkat
edilmelidir. (Eleme, taşıma, temizleme ve kabuk soyma işlemlerinde). Ham
madde, üretim şartlarına da uymalıdır.
Aero ve hidrodinamik özellikler: ham maddenin istenilen edilen ve edilmeyen
kısımları arasında olan özelliklerindeki farklılıklar ham maddeyi temizlemek ve
sınıflandırmak için kullanılır. Su ve hava ham maddenin karıştırılması ve
taşınması için sıklıkla kullanılmaktadır.
Sürtünme özelliği: Taneli gıdalar (tohumlar) bir kanala akmadan veya bir
ambardan boşaltılmadan önce tanecikler arasındaki statik sürtünme kuvvetlerini
yenmesi gerekmektedir. Sürtünme özelliklerinin farklı olması temizleme
işlemlerinde kirlerin ayrılması için kullanılır. Taş ve çöpler bu şekilde
temizlenir.
Gerilmelere karşı direnç:

Mekanik gerilmelere karşı direnç: Dış etkilere karşı bitki ve organların
gösterdiği dirençtir. Mekanik direnç özellikle hasat sonrası ürünlerin
pazarlamasında geçecek süreç sırasında, dayanıklılık için önem kazanır.
Sebzelerde mekanik direncin oluşmasında tür ve çeşitlerin botanik
yapıları kadar, yetiştirildikleri çevre koşullarının ve yapılan bakım
işlerinin ve özellikle gübreleme ve sulamanın büyük etkisi vardır.

Bitkilerin botanik özellikleri dikkate alındığında, direncin oluşmasında kabuk yapısı,
hücre et yapısı, iriliği, bağlantıları ve hücrelerin bileşimi gibi faktörler etkin rol oynar.
Bitkilerin bazısında olgunluk ilerledikçe mekanik direnç azalır, bazısında ise artar. Yine
kabuk kalınlığı arttıkça ve sertleştikçe direnç fazlalaşır. Nitekim yazlık kavunların kabukları
ince olup, dış etkiler karşısında çabuk zarar görebilir. Oysa kışlık kavunlarda kabuk kalın,
serttir ve bu yüzden direnci yüksektir. Domateslerde meyveler olgunlaşmadan önce dayanım
gücü fazlayken, meyveler olgunlaştıkça kabuk zayıflar meyve eti yumuşar ve direnci azalır.
Doku iriliği ve hücre arası boşluğu direnci büyük ölçüde etkiler. Hücreler irileştikçe,
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aralarındaki boşluklar çoğalır. Doku süngerimsi bir yapı kazanır. Küçük hücreli dokular
birbirine daha sıkı yapışır, boşluklar ufaldığı ve yok denecek kadar azaldığı için direnç artar.
Pektin hücreler arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Hücre içinde bulunan maddeler dirençle
ilişki hâlindedir. Hücrelerde nişasta, pektin ve kalsiyum pektat arttıkça direnç artar. Direnci
selüloz, hemiselüloz, ve kül miktarı da etkiler. Bunlar hücre içinde arttıkça direnç artar.
Nitekim patateslerde nişasta miktarı % 13-19 arasında olursa yumuşak etli, % 18-22 arasında
olursa sert etli patatesler elde edilir.


Gıdaların üretimdeki gerilme kuvvetlerine karşı direnci ise işlemede
uygulanan işlemlere karşı gıdaların direnci ile ilgilidir. Örneğin, elma
cinsleri bu açıdan değişik özellikler gösterir. Yemek üstüne yenen cinsler
işleme tabi tutulduğunda yapı özelliğini kaybeder. Sert ve kabuğu etine
yapışık beyaz cinsleri konserve için tercih edilir. Diğer bir deyişle beyaz
elma cinsleri, gıdaların üretimindeki gerilme kuvvetlerine karşı daha
dirençlidir.

2.1.1.3. Fonksiyonel Özellikler


Lezzet, tat ve koku özellikleri: Bu özellik diğer özelliklerin yanında insanların
daha çok tercih ettiği bir özelliktir. Bazı hâllerde, işlenmiş gıda maddesinin
lezzet ve kokusu ham maddeden daha çok katkı maddelerinden ileri gelir.



Kusurlardan kaçınma: Gıda üretimi esnasında ham maddelerden kaynaklı
kusurlardan kaçınılmalıdır. Çünkü ham madde kaynaklı kusurlar üretim
prosesini (sürecini) dolayısı ile tüketiciye giden son ürünün kalitesini
etkilemektedir. Ham madde kaynaklı bu kusurlar:

Geometrik bozukluk ve homojensizlik

Vurma, delme ve sürtünmeden dolayı mekanik hasar

Renk hatası

Haşere ve mikrobiyolojik zarar

Yabancı maddeler

Yapısal hatalar

Hamlık ve aşırı olgunluk

2.2. Gıda Yardımcı Maddeleri
Gıda işlemeye yardımcı maddeler, tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan,
belirli teknolojik amaca yönelik olarak hammadde, gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya
üretimi sırasında kullanılan; son üründe kendisi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması
kaçınılmaz olan ancak, kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddelerdir. Yardımcı
maddelere starter kültürler, enzimler, taşıyıcı/çözgenler, itici gazlar örnek verilebilir.
Örneğin, bir yoğurt işleme prosesinde yoğurdun ham maddesini süt oluştururken,
sütün pıhtılaşmasını sağlamak, istenilen lezzet, aroma ve asitliğini sağlamak amacıyla
kullanılan starter kültür (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptocccus
termophilus) işlemeye yardımcı maddedir (Resim 1.1).
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Resim1.1: Fermentasyonu tamamlamış yoğurt ve hammaddesi süt

2.3. Alım ve Toplama Merkezleri
Gıda işlemede ilk aşama üreticiden ham maddenin temin edilmesidir. Bitkisel ve
hayvansal üreticiden ham maddenin teminin toplama merkezlerinin kurulması önem arz
etmektedir. Ancak ham maddenin niteliği alım ve toplama koşulları üzerine oldukça etkilidir.


Toplama merkezleri oluşturmanın amacı:

Gıda işleyen firmaların ürüne daha kolay ulaşmasını sağlar.

Çiftçilerin ürününü kolay pazarlamasına yardımcı olur.

Nakliye kolaylığı sağlar.

Firmaya iletişim kolaylığı sağlar.

2.3.1. Sebze ve Meyve Alımı ve Toplama
Sebze ve meyvelerin işleme dönemlerinde ve üretim yerlerinde genellikle köy
merkezlerinde bir depo oluşturulur. Bu depolara toplama merkezi veya kantar denir.
Toplama merkezinin bulunduğu köyde güvenilir bir kişi firma adına çalışır. Bu kişi firma
standardına uygun ürün alımını, işletmeye nakledilmesini ve ödeme planına uygun ödemeleri
yapar. Bu kişinin günlük işleri; ürün hasat ve işleme döneminde üreticinin toplama
merkezine getirdiği sebze veya meyvenin tartımını yapmak, gerekli evrakları doldurmak ve
nakliye araçlarına yükleterek firmaya göndermektir. Firmanın isteğine göre hasat öncesi
veya sonrası zamanlarda ön ödeme, gübre dağıtımı, fide veya fidan dağıtımı, bununla ilgili
evrakların doldurulması gibi işlemleri de yapar.
Bazı işletmeler, sezonun yoğun dönemlerinde sebze meyvelere fabrikaya naklinden
önce ön işlem yapılmasını talep eder. Örneğin; çilek saplarının kesilmesi, bamyanın baş
temizliği vb. gibi işlemler toplama merkezinde çalışan kişiler tarafından organize edilebilir.
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Toplama merkezlerinde çalışan kişinin doldurduğu evrak müstahsil (üreten ürettiğini satan kişi) makbuzudur (Resim 2.2). Bu makbuz üç nüsha hazırlanır. Biri
müstahsile verilir, biri alıcıda kalır, diğeri de firmaya gönderilir. Bu belgede bulunan bilgiler
doğrultusunda firma ödemeler için hesap takibi yapar. Bu evrak sayesinde hangi üreticiden,
köyden ne kadar sebze ve meyve aldığının, ne kadar ödeme yapılacağının takibi de yapılır.

Resim 2.2: Müstahsil makbuzu

2.3.2. Ham Süt Alımı ve Toplama
Sütün alınması ve toplanmasında sebze ve meyveden farklı işlemler bulunmaktadır.
Süt mikroorganizma faaliyetleri ile diğer gıdalara göre daha çabuk bozulabilen bir gıda
olması sebebiyle ham madde temininde dikkat edilmesi gereken bazı aşamalar mevcuttur.


Sağılan sütün süzülmesi: Gerek sağım sırasında gerekse sağım sonrasında
istenmeyen materyallerin yani kaba kirlerin sütten uzaklaştırılması
gerekmektedir. Esas temizleme işlemleri işletmeye kabul sırasında
yapılmaktadır. Sağım makinesinin olmadığı elle sağım yapılan yerlerde süt,
hidrofil-pamuk filtrelere sahip metal süzme düzenekleri ile süzülmelidirler.
Enfeksiyon tehlikesinden dolayı tülbent gibi süzme bezleri tercih edilmemelidir.
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Sütün soğutulması: Sağımdan sonra sıcaklığı 35°C olan süt 5°C’nin altına
soğutulmalı ve işletmeye/fabrikaya ulaştırılıncaya kadar bu sıcaklıkta
tutulmalıdır. Soğuk zincir denilen bu işlem herhangi bir noktada kesildiğinde
sütteki mikroorganizma sayısında artma olmaktadır. Hızlı ve etkili soğutma
sütün kalitesini ve özelliklerini korumak için oldukça önemlidir. Genellikle
sağımdan 3 saat sonra soğutma işlemi yapılmış olmalıdır.

Şekil 2.4: Süt süzme ve soğutma sistemleri a. filtre süzme b. buz daldırma c. Soğuk su d. plakalı
e. dikey süt tankında soğutma

Küçük hacimli sütlerin soğutulmasında, akarsu ve soğuk su havuzları, buz, daldırmalı
veya püskürtmeli soğutucular kullanılmaktadır. Büyük hacimli sütlerin soğutulmasında ise
plakalı ön soğutma ve süt tanklarında soğutmadır.


Sütün toplanması: Büyük kapasiteli işletmeler sütü uzak mesafelerden ya da
dağınık üreticilerden sağlıyorlarsa; sütlerin önce belli noktalarda toplanması ve
bu merkezde belirli işlemlerin yapılması ve sonra sütün toplu hâlde işletmeye
nakledilmesi tercih edilmektedir. Bu şekilde sütün toplandığı noktalara süt
toplama merkezleri denir. Bu merkezler; sütün bozulmadan, herhangi bir hile
yapılmasına izin verilmeden, diğer bir ifadeyle kaliteli hammadde temin
edilmesini garanti altına alan, sınırlı alet ve ekipmanlarla donatılmış
işletmelerdir. Süt toplama merkezlerinde; sütü soğutmak için soğutma
ekipmanları veya uygun araçlar olmalı, eğer süt toplama merkezinde
depolanıyorsa, soğuk depolama ekipmanları bulunmalıdır.

31

Resim 2.3. Süt toplama merkezi

2.3.3. Çiftçiden Satın Alma Şekilleri


Gıda ham maddelerinin satın alma şekilleri aşağıdaki gibidir:
Satın alma
şekilleri
Sözleşmeli
satın alma

Komisyoncudan
satın alma

Üzerinden
(Götürü) alma

Doğrudan satın
alma

Şekil 2.5: Satın alma yöntemleri

2.3.3.1. Komisyoncudan Satın Alma
Firma adına üreticilerle muhatap olan kişi komisyoncudur. Ürünün toplama ve
nakledilme sorumluluğu komisyoncunundur. Komisyoncu toplanan ürün bedeli üzerinden
firmadan komisyon alır.
2.3.3.2. Sözleşmeli Satın Alma
Sebze meyve işleme fabrikaları üretim planları doğrultusunda çiftçilerle ekiliş
anlaşması yapar. Bu anlaşma genellikle sebzelerde tek yıllık, meyvelerde ise çok yıllık
yapılır. Çevre köylülerle veya istenen ürünün yetiştirilme şartlarının uygun olduğu toprak ve
iklim özelliğine göre çeşitli bölgelerde çiftçilerle anlaşma yapılır.
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Bu satın alma şeklinde genellikle üreticilere fide, fidan, gübre, tarım ilacı, hasat öncesi
işçilik parası gibi destekler firma tarafından sağlanır. Fabrikanın ziraat biriminde çalışan
mühendisler tarafından zaman zaman kontroller yapılır, üreticiye gerekli eğitimler verilir.
Sözleşme çiftçi ile yapılır. Sözleşmede;







Ürünün cinsi,
Sebze ve meyvenin alınacağı zaman,
Miktar,
Fiyat, ödeme şekilleri,
Firmanın üreticiye sağlayacağı destekler,
Üreticinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar gibi hususlar belirtilir.

2.3.3.3. Üzerinden (Götürü) Satın Alma
Bu satın alma şeklinde çiftçinin yetiştirdiği ürünün, işletme yetkilileri ile birlikte tarla
veya bahçede ürün hasat edilmeden önce eder değerlendirmesi yapılır. Karşılıklı anlaşma
sağlandığı takdirde sezonda çiftçi ürünü fabrikaya getirir. Satın alma işlem basamakları
gerçekleşir.
2.3.3.4. Doğrudan Satın Alma
Bu satın alma şeklinde; çiftçinin ürününü hasat zamanında (numune getirip ve kabul
gördükten sonra) fabrikaya getirmesi, ürünün tartımının yapılması ve gerekli evrakların
(müstahsil makbuzu) doldurulması ile satın alma işlemi gerçekleşir. Firma komisyoncu
kullanmaksızın üretim bölgesinde satın alma yetkililerinin direk üretici ile teması şeklinde
gerçekleşen satın alma yöntemidir. Genellikle büyük tonajlı üretim yapan üreticilerle
gerçekleştirilen satın alma şeklidir.

2.4. Nakil Araç ve Gereçleri
Nakil araçları ile ham maddelerin toplama merkezlerinden işletmeye taşınması ham
maddenin niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

2.4.1. Sebze ve Meyve Nakil Araç Gereçleri
Sebze meyvelerin nakli kara taşıtları ile yapılır. Bunlar; kamyon, kapalı kasa kamyon,
traktör ve soğutma sistemine sahip (frigofrik) araçlardır. Çoğunlukla kamyon
kullanılmaktadır. Traktörler, yakın köylerden çiftçinin kendi ürününü taşıdığı araçlardır.
Soğutma sistemli araçlar, özellikle taze sebze meyve işleyen tesisler tarafından kullanılır. En
çok kullanılan nakliye araçları açık ve kapalı kasa kamyonlardır.

Resim 2.4: Traktörle ürün taşıma
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Sebze ve meyvelerin nakil şekli genel olarak;

Ham maddenin yetiştirilme bölgesi ile işleme yeri arasındaki mesafeye,

Ham maddenin özelliğine,

İşleme şekline göre değişiklik gösterir.

Resim 2.5: Küçük kamyonetle sebze meyve taşıma

Sebze ve meyveler nakil araçları içerisinde kasada, çuval içinde, karton kolide, bağlı
demet hâlinde veya ürün çeşit ve işleme şekline bağlı olmak üzere dökme (kamyon kasası
içine) olarak da taşınabilir. Örneğin; salçaya işlenecek domatesler kamyon veya römork
içerisinde dökme olarak taşınır. Konserveye veya şoklamaya işlenecek domatesler plastik
kasalar içerisinde taşınır. Sebze meyvelerin naklinde en çok plastik kasalar ve file çuvallar
kullanılmaktadır. Araçlara yerleştirmede kasalar ve sıralar arasında hava sirkülasyonu
önemlidir. Yerleştirme sebze ve meyvenin zarar görmesini engelleyecek şekilde olmalıdır.

2.4.2. Sütün Nakil Araç Gereçleri
Çiğ sütün işletmelere nakledilmesi güğümler, tanklar, tankerler ve borular vasıtasıyla
olmak üzere dört ayrı şekilde yapılmaktadır.




Güğümler ve süt kovaları, kolay temizlenecek şekilde yuvarlak, düz satıhlı,
köşe ve kenar yerlerinde girinti çıkıntı olmayan, düzgün ve cilalı olmalıdır. Süt
bakır, demir ve çinkoyu az miktarda eriterek kötü tatların meydana gelmesine
sebep olabilir. Bundan dolayı sütün taşınmasında kullanılan güğümler 20 veya
40 litrelik paslanmaz çelikten veya gıda sanayinde kullanımına izin verilmiş
plastikten yapılmıştır. Aynı zamanda güğümlerin ağzı hava almayacak şekilde
kapalı ve soğuk zincir korumalı olmalıdır. Her kullanıştan önce güğümler bol su
ile çalkalanmalıdır.
Tanklar, paslanmaz çelik veya gıda sanayinde kullanımına izin verilmiş
plastiktenyapılmış 500 ile 3000 litre arasında değişen hacimlerdeki tanklardır.
Bir kamyon üstüne monte edilerek taşınan bu tanklar, sütün soğuk zincir
bozulmadan işletmeye ulaştırılmasını sağlamaktadırlar.

34



Tankerler, özel olarak paslanmaz çelikten yapılmış, 9000 -30 000 litre
kapastitelidirler. Tankerler büyük işletmeler tarafından tercih edilen bir
yöntemdir. Sütün tankerlerle temin edilmesinin birçok avantajı vardır. Öncelikle
daha ekonomiktir. Yakın üretim çiftliklerinden sütün toplanması, özellikle süt
toplama merkezlerinden sütün topluca nakli oldukça kolaydır.

Şekil 2.6: Süt taşıma ve aktarma sistemi



Boru hatları, süt üretim birimleri işletmeye yakın olduğunda sütün nakli için
boru hatları da kullanılmaktadır. Sütün tadını ve rengini bozmadan, süt akışını
sağlayan paslanmaz özelliklere sahip nakil ekipmanıdır. Bu borular sütün
sadece üretim merkezlerinden işletmeye transferinde değil aynı zamanda sütün
tanklar veya ekipmanlar arası transferinde, sağıldıktan sonra tankerlere
taşınmasında kullanılmaktadırlar

Süt işletmelerinde patojen ve saprofit mikroorganizmaların sayısını azaltmak için
temizlik işleminden hemen sonra sanitasyon amacıyla bazı dezenfektan maddelerin
kullanılması veya fiziksel sanitasyon tekniklerinin uygulanması gerekir. Bu amaçla termal
(buhar, sıcak su) işlemlerden yararlanılacağı gibi radyasyon yoluyla da dezenfeksiyon işlemi
gerçekleştirilebilir. Kullanılan bazı kimyasal dezenfektanların başlıcaları şunlardır: Dörtlü
amonyum bileşikleri, iyotlu ve klorlu bileşikler, fenolik bileşikler, deterjan ve dezenfektan
özelliklere sahip amfoterik bileşiklerdir (biquanidinler).

2.4.3. Gıda İşlemede Ham Maddenin Nakli
Gıda işlemede, ham madde tedarik edildikten en kısa zamanda ham maddenin
işletmeye ulaştırılması gerekir; çünkü gıda maddeleri mikroorganizma faaliyetleri sonucu
mikrobiyal bozulmaya uğrayarak kalite özelliklerini kaybetmektedir. Diğer imalat
sektörlerinden farklı olarak ham madde biyolojik bir ürün olmasından dolayı özel araçlarla
taşınması gerekmektedir. Bu nedenle ürünün tazeliğini kaybetmeden en kısa sürede nakil
etmek için araçlar soğutma, havalandırma gibi sistemlerle donatılmışlardır. Uzak pazarlara
yapılan nakliyatlarda kullanılan soğutmalı tırlar en çok kullanılan nakil araçlarıdır.
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Resim 2.6: Soğuk hava araçları ve soğutma sistemleri

Soğutma sistemli nakliye aracı modern taşımacılıkta yaş meyveler, süt gibi çabuk
bozulabilir ürünlerin işletmeye veya uzak pazarlara sevkinde soğuk zincir ismi verilen
soğutma işlemlerinin, pazarlamanın her safhasında, noksansız uygulanmasına dikkat
edilmelidir. Hasattan sonra ön soğutma veya soğuk depolama ile başlayan soğuk zincir,
bundan sonra soğuk tertibatlı vasıtalarla taşıma, gönderildikleri pazarlarda soğuk depolarda
muhafaza ve süper market ismini verdiğimiz büyük satış mağazalarında soğutmalı
reyonlarda satışa arz edilmesi ile devam eder ve nihayet tüketicinin evinde, tüketilinceye
kadar buzdolabında muhafazası ile sonuçlanır.

2.5. Tartım ve Boşaltım İşlemleri
Gıda işleme tesislerinde tartım ve boşaltım işlemleri son ürünün kalitesini etkileyen
işlemlerden biridir ve ürünün özelliklerine göre farklı işlemler gerektirebilir.

2.5.1. Meyve ve Sebze Tartım Boşaltım İşlemleri
Gıda işleme tesislerinde tartım işlemi genellikle kamyon kantarı ile yapılır. Ancak
küçük miktar satın almalarda baskül vb. daha küçük ölçekli tartım araçları da
kullanılmaktadır. Toplama merkezlerinden satın alınan ürünlerin tartımı yapılarak üreticiye
müstahsil makbuzu verilmektedir. Sebze ve meyve yüklenmiş kamyonlar ürünlerle birlikte
kantara girer. Boşaltım işlemi yapılır. Boş kamyon tekrar kantara girer. İkisi arasındaki fark
brüt ağırlıktır. Ambalaj darası düşürüldüğünde net ağırlık hesaplanır.

Şekil 2.7: Kamyon kantarı
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Örneğin, işletmeye açık kasa kamyon ile gelmiş olan 1000 kasa çilek yüklü kamyonun
kantarda tartım sonucu ağırlığının 20 000 kg olduğu görülmüştür. Kamyondan yük
indirildikten sonraki boş ağırlığı 8 000 kg ise bu durumda brüt ağırlık:
20.000- 8.000= 12.000 kg’dir.
Her bir boş plastik kasanın darası 1,2 kg ise bu durumda toplam kasa darası:
1000 x 1.2= 1 200 kg’dir.
Net ağırlık: 12 000- 1 200= 10 800 kg’dir.
Kasalı, çuvallı ham maddeler palet üzerlerine istiflenerek, sayım kolaylığı olması
açısından standart ambalaj adedi ile indirilir. Dolan paletin üzerine ham maddeye ait
bilgilerinin ve ürün giriş kodunun yazıldığı palet kartı asılır. Palet direkt işlemeye, geçici
depoya veya işleme zamanına kadar soğuk muhafaza odasına konur. Bu amaçla trans palet
adı verilen araçlar sıkça taşımada kullanılır. Transpalet, elle kumanda edilen genellikle
insan gücüyle kullanılan 1000-3 000 kg arası yükün kolaylıkla nakledilmesini sağlayan bir
araçtır. Bunun yanında forklift gibi elektrikli (akülü), mazotlu ve gazlı araçlar mevcuttur.

Şekil 2.8: Depolarda kullanılan çeşitli boşaltma araçları

Gıda işletmelerinin ürün işleme ve depolama birimlerinde ürüne koku geçmemesi için
elektrikli modeller tercih edilir. Taşıma ve depolamada (istiflemede) kullanılır.

2.5.2. Sütün Tartım ve Boşaltım İşlemleri
Fabrikaya gelen süt miktarı ya tartılarak kg cinsinden ya da hacim ölçümü yapan
sayaçlar yardımıyla litre cinsinden belirlenmektedir. Süt ağırlığının belirlenmesinde süt alım
terazisi veya kantar kullanılmaktadır.
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Eğer süt, işletmeye güğümlerle gelmişse; güğümler mekanik bir taşıma düzeneği ile
işletmenin içine getirilmekte ve kantarın kefesine boşaltılmaktadır.
Eğer süt işletmeye tankerlerle getirilmişse tartım işlemi büyük kantarlarda
yapılmaktadır. Bu tip kantarlar işletme binasının içinde ayrı bir bölmeye ya da bina dışındaki
bir kulübeye yerleştirilmektedir. Burada bulunan görevli kantarı çalıştırdıktan sonra aracı
hem doluyken hem de süt boşaldıktan sonra tartmaktadır. Aradaki fark süt miktarı
olarak
kaydedilmektedir. Tankerlerle getirilen sütün miktarı, doğrudan hacim ölçen
sayaçlardan geçirilerek de belirlenebilmektedir. Ancak sayaç sütün yanı sıra, özellikle
ürünün çalkalanması sırasında sistemde oluşan havayı da ölçtüğünden yanlış sonuç elde
edilebilmektedir.

Şekil 2.9: Dijital süt alım terazisi ve işletmede süt tartımı

2.6. Fıfo Kuralı
Bir işletmenin gerek duyacağı tüm malzemenin önceden stoklanmasının getireceği
sonsuz yatırımın maliyetine işletmenin dayanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle
işletmeler stoklarını belirli zamanlarda ve gereksinimleri kadar edinmek zorundadırlar. Bu
amaçla gıda ham maddelerinin stoklanmasında bir takım uygulamalar söz konusudur. Bu
uygulamalardan bir taneside FIFO kuralıdır. FIFO İngilizce First In, First Out (İlk giren
ilk çıkar) söyleminin kısaltılmış hâlidir.
FIFO yöntemi, satın alınmış ticari mallardan öncelikle, satın alma tarihi eski
olanların satılacağı varsayımına dayanır. Bu amaçla depolanan ürünlerin etiket bilgilerine
dikkat edilmeli ve etkin takibi yapılmalıdır. FIFO’nun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için
depoya giren her ürün belirli bir sistematikle geliş tarihi, miktarı, özelliğine göre depoya
yerleştirilmelidir.


Gıda ham madde ve yardımcı maddelerinin depolanmasında FIFO yönteminin
faydalarını şu şekilde sıralayabilmektedir;

Hammadde ve malzemelerin imalatta kullanım sırası mantıki ve
düzenlidir.

Özellikle çabuk bozulan ham madde ve malzemelerin, bir an önce
tüketilmesine, dolayısıyla sağlıklı ve tutarlı bir stok kontrolüne olanak
sağlamaktadır.

Uygulaması kolay olmaktadır.
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Depoda FIFO stok yönteminin uygulanmasıyla, ürünler tüketiciye daha
taze ve sağlıklı bir şekilde ulaşırken, firmanın ürünlerine talep artmakta,
karlılığı da buna bağlı olmaktadır.
Son kullanma tarihi geçmiş ya da bozulmuş iade ürün miktarı azalmakta,
depoda ürünlerin gözden kaçması engellendiği için firenin de önüne
geçilmektedir.

Şekil 2.10: FIFO kuralı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yazı ve resimler kullanarak, un üretimi için ham madde tedariği oluşturma - akış planı
yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Un üretiminde gereken ham madde  Un
üretim
iş
listesini çıkarınız.
yararlanabilirsiniz.

planlarından

 İşletmenin ham maddeye yakınlığı ve
ekonomiklik ilkelerini göz önünde
 Üretim için gerekli olan buğdayı nereden
bulundurunuz.
temin edeceğinizi belirleyiniz.
 Mesafe arttığında taşıma ücretinin
artacağını unutmayınız.
 Toplama merkezleri kuru ortamlar
olmalıdır.
 Buğdaylar için uygun toplama merkezleri
 Ürün işletmeye alınana kadar üründe
oluşturunuz.
herhangi
bir
kızışma
meydana
gelmemelidir.
 Tartım ile ilgili bölümü hatırlayınız.
 Gelen araçlardaki ürünü derecelendirip
 Buğdaylar için uygun bir nakliyat sistemi
tarttıktan sonra ürünü işletmeye alınız.
belirleyiniz.
 Herhangi bir hastalık ve zararlı
 Ürünleri naklediniz.
olmamasına dikkat ediniz.
 Ürünü depoya alınız.
 Buğdayların
özelliklerine
göre  Buğdayların kalite özellikleri farklı
derecelendirme uygulayıp fiyatlandırınız.
olmasının sonucu olarak farklı ücretlerde
alıcı bulmaktadır.
 Ham madde için ödeme türünü  Kaliteli buğdayların fiyatı diğerlerine
belirleyiniz.
göre daha yüksek olacaktır.
 Gelen ürünleri kantarda tartınız ve ürün
için tanıtım kartı oluşturunuz.
 Gelen buğdayları kuru depolara alınız.
 Üretim
esnasında
buğdayların
kalitesinden
yararlanarak
karşımlar
oluşturunuz ve buğdayları öğütünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )

2.

( )

Gıda işleme, hane halkının tüketimi için hazırlanan tarımsal malların dönüşümü
olarak tanımlanabilir.
Lojistik, ham madde temini yapan, onları ara ürün ve son ürünlere çeviren, son
ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağ seklinde
de tanımlamak mümkündür.

3.
4.

( )
( )

Yoğurt işleme prosesinde kullanılan starter kültürler ham maddeye örnektir.
Toplama merkezlerinde çalışan kişinin doldurduğu evrak müstahsil (ürün satan
kişi) makbuzudur.

5.

( )

Genellikle sağımdan 3 saat sonra soğutma işlemi yapılmış olmalıdır.

6.
7.

( )
( )

8.

( )

Tankerler sebze ve meyve taşıma için ideal araçlarıdır.
Transpalet, elle kumanda edilen genellikle insan gücüyle kullanılan 1000-3 000
kg arası yükün kolaylıkla nakledilmesini sağlayan bir araçtır.
FIFO yöntemine göre depodaki ilk giren son çıkar

9.

( )

gıda maddeleri mikroorganizma faaliyetleri sonucu mikrobiyal bozulmaya
uğrayarak kalite özelliklerini kazanmaktadırlar.

10. ( )

Sebze ve meyvelerin işleme dönemlerinde ve üretim yerlerinde genellikle köy
merkezlerinde bir depo oluşturulan alanlara toplama merkezi adı verilir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
11.

Aşağıdakilerden hangisi ham maddelerin fiziksel özelliklerinden biri değildir?

12.

A) Renk
B) Yapı
C) Sürtünme
D) Aerodinamik ve hidrodinamik
E) Spesifik yüzey
Aşağıdakilerden hangisi ham madde kaynaklı kusurlardan biri değildir?
A) Haşere ve mikrobiyal zarar
B) Antioksidan özellik
C) Renk hatası
D) Yabancı maddeler
E) Hamlık
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13.

Aşağıdakilerden hangisi tedarik sürecindeki iletişimlerden biri değildir?

14.

A) Müşteri memnuniyeti
B) Ürün veya hizmet
C) Pazar uyumu
D) Bilgi
E) Nakit
Aşağıdakilerden hangisi toplama merkezlerinin amaçlarında biri değildir?

15.

A) Gıda işleyen firmaların ürüne daha kolay ulaşmasını sağlar.
B) Gıda fiyatların yükselmesine olanak sağlar.
C) Çiftçilerin ürününü kolay pazarlamasına yardımcı olur.
D) Nakliye kolaylığı sağlar.
E) Firmaya iletişim kolaylığı sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi süt sağıldıktan sonra soğutma için kullanılan yollardan
biri değildir?
A) Soğuk su havuzları
B) Buz daldırmalı soğutucu
C) Püskürtmeli soğutucu
D) Süzme
E) Isı plakaları kullanma

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak gıda üretiminde
kullanılan katkı maddelerini belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Günlük olarak tükettiğiniz bazı gıdalarının ambalajlarındaki içerikleri
inceleyiniz. İçeriklerinde E kodlu hangi gıda katkı maddeleri vardır? Araştırınız.
Gıda katkı maddelerinin sağlık üzerindeki olası etkilerini araştırınız.
Gıda katkı maddelerinin kullanım miktarları ile ilgili yasal düzenlemeyi
inceleyiniz.

3. GIDA KATKI MADDELERİ
Gıda katkı maddelerinin kullanılması çok eski çağlara dayanmaktadır. Ete tuz ilave
etme, baharat, şeker ve sirke gibi maddelerin hem tat verme hem de yiyecekleri koruma
amacıyla kullanıldığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.1950 yılından sonra nüfus
artışına paralel olarak gıda maddelerine olan ihtiyaç artmıştır. Bu durum insanların yaşam
biçimleri, nakil imkânlarının artmasıyla gıda katkı maddelerinin kullanılmasını önemli
ölçüde etkilemiştir. İnsanlar gıda maddelerinin daha uzun süre lezzetli ve besleyici olarak
kullanabilmek amacıyla katkı maddelerini kullanmaya ihtiyaç duymuştur.
Günümüzde gıda katkı maddeleri için farklı tanımlamalar mevcuttur.
Gıda katkı maddeleri, genel anlamda tek başına gıda olmayan ancak gıdalara üretim,
işleme, depolama veya ambalajlama gibi aşamalarında katılan madde veya madde
karışımlarıdır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan tanımlamada;
gıda katkı maddeleri, besine amaçlı olarak az miktarda ilave edilen ve besin maddesinin
görünüş ve depolama özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanılan beslenme değeri olmayan
maddeler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımların ortak noktası gıdaların raf ömrünü
uzatması, daha dayanıklı hâle getirmesi, gıdaların albenisinin artırılması, daha lezzetli ve
çekici olması sayılabilir.

43

Gıda katkı
sıralanabilmektedir:

maddelerinin

kullanım

amaçları

genellikle

aşağıdaki

gibi

Amaç
Açıklama
1) Gıdaların raf ömrünün uzatılması Ekmeğin küflenmesini önlemede kalsiyum
veya kayıpların azaltılması
propiyonat, kür edilmiş et ürünlerinde
botulizmi engellemede nitrat ve nitritin
yağların acılaşmasına karşı BHA
(bütillendirilmiş hidroksi anisol) gibi
maddelerin kullanımı bu amaca örnek
verilebilir.
2) Gıdaların duyusal özelliklerinin Emülgatörler,
renklendiriciler,
lezzet
düzeltilmesi veya geliştirilmesi
vericiler, lezzet artırıcılar, tatlandırıcılar,
hacim artırıcılar örnek verilebilir.
3) Gıda kalite özelliklerinin muhafaza Salata soslarında yağ ayrılmasını önleme
edilmesi
amacıyla katılan emülgatörler veya
fırınlanmış ürünlerde kullanılan kabartma
ajanları bu amaçla kullanılan katkı
maddeleridir.
4) Gıda hazırlamada yardımcı olmak
Hazır pudinglerin eldesinde fosfatlı katkı
maddelerinden
yararlanılması
örnek
verilebilir.
5) Besleyici değeri korumak
Gıdalarda bulunan C vitamini kolay
bozunabilen besleyici özellikteki maddeleri
korumak
amacıyla
antioksidanlardan
yararlanılmaktadır.
Tablo 3.1. Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları

Gıda katkı maddeleri yukarıda sayılan amaçlarla kullanıldıklarında pek çok yararı
vardır. Buna karşın aşağıdaki durumlar yasal olmayan uygulanma biçimleridir:






Kötü kalitede veya bozulmuş gıdayı maskeleme, hatalı ürün elde etme tekniğini
gizleme
Gıdalarda hatalı işleme, taklit gıda yapımı veya tüketiciyi aldatma
Ürünün besleyici değerini azaltma
İstenilen etkiyi oluşturacak teknik miktardan fazla kullanma
Katkıların yerini tutabilecek veya eşit derecede kabul edilebilir işleme ve
ambalaj tekniklerinin varlığında kullanılmaları örnek verilebilir.

3.1. Katkı Maddesi İngredient Farkı
Gıda katkı maddeleri genel olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar, ingredient
(teknik yardımcı maddeler) ve additiflerdir.
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İngredientler: Gıda maddesinin işlenmesi esnasında yabancı maddelerden
ayrılma, durultma, dayanıklı hâle getirme, belirli bir tat, aroma veya besin
değerinin artırılması gibi işlemler esnasında katılan maddelerdir. Bunlar gıda
maddesi içerisinde asit ve tabii olarak bulunur. Bazı ingredientler gıdanın
bünyesinde görevi sonlandıktan sonra gıdadan ayrılır. Bazıları da gıda içerisinde
kalır. Örneğin, şeker sanayisinde kullanılan karbondioksit ve kireç durultma
işleminden sonra şeker şurubundan ayrılırken, meyve suyunda bulunan sitrik
asit veya askorbik asit; gazoz veya koladaki karbondioksit gıdadan
ayrılamamaktadır.



Additifler: Yukarıda sayılanların dışında gıdanın bileşiminde bulunmayan
belirli bir amaç için kullanılan maddelerdir. İngredientlerin gıdanın bünyesinde
bulunması zorunlu iken additiflerin böyle bir zorunluluğu yoktur. Emülgatörler,
renklendiriciler, tatlandırıcılar vb. bu gruba girer.

3.2. Gıda Katkı Maddelerinin Sağlığa Etkileri
Gıda katkı maddeleri gıdanın bileşiminde bulunmayan, dışarıdan gıdaya belirli
amaçlarla katılan kimyasal maddelerdir.
Ülkemizdeki kanunlara göre aşağıdaki ürünlere katkı maddesi kullanımı yasaktır.
Buna göre:


İşlenmiş gıdalarda;

Bal,

Pastörize ve steril süt,

Aromalandırılmış, doğal fermentasyonu durdurulmamış süt,

Şeker,

Kuru makarna,

Doğal mineral sular ve kaynak sularında gıda katkı kullanımı yasaktır.



İşlenmemiş gıdalarda ise;

Şişelenmiş ve ambalajlı sular,

Çikolatalı sütler,

Aromalandırılmamış fermente süt ürünleri,

Un ve benzeri ürünler,

Ekmek ve benzeri ürünler,

Domates salçası ve konserve domatesler,

Meyve suyu nektarları ve sebze suları,

Kakao ürünleri ve çikolata ürünlerindeki çikolata kısmı gibi gıdalarda
renklendirici (E100-200) kullanımı yasaktır.

Önerilenden daha fazla miktarda tüketildiklerinde insan ve hayvan organizması
üzerinde sağlığı bozucu etkiler gösterebilmektedirler. Doğal katkı maddeleri de fazla
tüketildiklerinde aynı derecede olumsuz etkiler gösterebilmektedirler. Bundan dolayı
herhangi bir maddenin sağlık üzerindeki etkileri çok iyi planlanan ve uzun süreli hayvan
deneyleri ile tespit edilmelidir.
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Kullanılmasına izin verilmiş bulunan besin katkı maddelerinin etkileri de toplumda
epidemiyolojik (toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme
sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalı) yöntemler
kullanılarak yapılacak çalışmalar ile sürekli olarak izlenmelidir. Besin katkı maddelerinin
sağlık üzerine etkileri ancak besinlere çok yüksek dozlarda katılmış olmaları sonucu veya
uzun süreli olarak tek yönlü beslenme sonucu ortaya çıkmaktadır.









Besin katkı maddelerinin sağlık üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak veya en
aza indirmek için bazı konulara dikkat etmek gerekmektedir:

Gıda üreticileri bilinçlendirerek üretimde kullanılması zorunlu olan katkı
maddelerinin önerilenden fazla kullanılması engellenmeli,

Tüketiciler, özellikle hamileler, emzikli kadınlar ve çocuklar besin katkı
maddeleri ve zararları konusunda aydınlatılmalı,
Tek yönlü beslenmeden kaçınmalı; yeterli ve dengeli beslenme unsurları
sağlanmalı,
Günlük diyetin ancak çok az bir bölümü hazır yemeklerden oluşmalı mümkünse
hazır yemekler diyete dâhil edilmemeli,
Tüketicinin sağlıklı gıdalarla beslenme, eğitilme, bilinçlendirilme ve korunma
hakları yerine getirilmeli,
Besin üreticileri denetim altına alınmalı ve denetim mekanizması
iyileştirilmelidir.
Tüketici besinleri satın alırken besinin raf ömrüne ve içeriğine mutlaka dikkat
etmeli,
Üretim yeri ve üretim kalitesi belirli olmayan besinler sadece fiyat avantajından
dolayı satın alınmamalıdır.

3.3. Katkı Maddelerinin Etki Şekli
Katkı maddeleri birtakım etkilerinden dolayı gıda maddelerinde kullanılmaktadır. Bu
etkiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Fonksiyonel sınıf
Antioksidanlar

Asitler
Asitliği düzenleyiciler
Emülgatörler

Etki şekli
Gıdada yağ acılaşması ve
renk
değişimleri
gibi
oksidasyon
reaksiyonları
sonucunda önleyerek, raf
ömrünü uzatırlar.
Gıdanın asitliğini artırır
veya gıdaya ekşi bir tat
kazandırır.
Gıdanın
asitliği
veya
alkaliliği değiştirir veya
kontrol ederler.
Gıda da yağ ve su gibi
birbiri ile karışmayan iki
veya daha fazla fazın
karışmasını sağlarlar.
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Alt sınıflar
Antioksidan,
antioksidan
sinerjisti, şelat ajanı

Asitleştirici

Asit,
alkali,
baz
tamponlayıcı madde, ph
ayarlayıcı ajan
Emülgatör, plastikleştirici,
yüzey aktif ajan, sürfektan,
nemlendirme ajanı

Emülsifiye edici tuzlar

Hacim artırıcılar

İtici gazlar

Jelleştirme ajanlar

İşlenmiş
peynirlerin
üretiminde
peynir
proteinlerini
yeniden
düzenleyerek
yağ
ayrışmasını önlerler.
Su veya hava dışındaki bir
madde olup gıdanın enerji
değerini belirgin bir şekilde
artırmadan
hacmini
artırırlar.
Gıdanın içinde bulunduğu
kaptan dışarı itilmesini
sağlayan hava dışındaki
gazlardır.
Gıdaya jel oluşumu ile doku
kazandırırlar.
Gaz
açığa
çıkararak
hamurun hacmini artırırlar.
Gıdanın
vizkozitesini
artırırlar.
Gıdada mikroorganizmalar
nedeniyle
oluşan
bozulmaları önleyerek raf
ömrünü artırırlar.

Eritme tuzu, şelat ajanı

Hacim
verici
dolgunlaştırıcı

ajan,

İtici gaz

Jelleştirme ajanı

Hamur kabartma ajanı,
kabartma ajanı
Kalınlaştırma ajanı, doku
Kalınlaştırıcılar
verici, yapıyı düzeltici
Antimikrobiyal koruyucu,
Koruyucular
antifungal ajan, bakteriyofaj
kontrol ajanı, kimyasal
sterilizatör/şarap
olgunlaştırma
ajanı,
dezenfeksiyon ajanı
Sıvı veya katı bir gıda Çırpma ajanı, havalandırma
Köpürtme ajanları
içerisinde
gaz
fazının ajanı
oluşumunu veya tek düze bir
şekilde dağılımını sağlarlar.
önler
veya Köpürmeyi önleyici ajan
Köpürtmeyi
önleyici Köpürmeyi
azaltırlar.
ajanlar
Gıdadaki mevcut tat veya Lezzet
artırıcı,
lezzet
Lezzet artırıcılar
kokuyu artırırlar.
kuvvetlendirici
Düşük nemlilik oranına Nem/su tutma ajanı, ıslatma
Nem vericiler
sahip bir ıslatma ajanı işlevi ajanı
görerek, gıdanın kurumasını
önlerler.
Gıdanın
dış
yüzeyinde Kaplama
maddesi,
Parlatma ajanları
parlak bir görünüm veya yapıştırma ajanı, cila
koruyucu
bir
tabaka
oluştururlar.
Gıdaya renk kazandırır veya Renklendirici
Renklendiriciler
rengi onarırlar.
sabitleyici,
renk
Renk
stabilize
edici Gıdanın rengini stabilize Renk
ederler, kalıcılığını sağlarlar. stabilizatörü
ajanlar
Kabartma ajanı
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Sıkıştırıcı ajanlar
Stabilizatörler

Tatlandırıcılar
Topaklanmayı önleyiciler
Un işleme ajanları

Meyve sebzelerin dokularını
sıkıştırırlar.
Gıdada
birbiri
ile
karışmayan iki veya daha
fazla
fazın
tek
düze
dağılımını sağlarlar.
Şeker yapısında olmayan
maddeler olup gıdaya tatlı
lezzet verirler.
Gıdanın
partiküllerinin
birbirlerine
yapışmasını
önlerler.
Unun pişme kalitesini veya
rengini düzeltirler.

Sıkılaştırıcı ajan
Bağlayıcı,
sertleştirme
ajanı, nem/su tutma ajanı,
köpük stabilizatörü
Tatlandırıcı,
yapay
tatlandırıcı,
besleyici
tatlandırıcı
Topaklanmayı
önleyici
ajan, yapışmayı önleyici
ajan, kurutma ajanı
Ağartma
ajanı,
hamur
düzeltici

Tablo 3.2: Gıda katkı maddelerinin etki şekli ve alt sınıfları

3.4. Gıda Katkı Maddelerinin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar
Gıda katkı maddelerinin ticari amaçlarla kullanılabilmeleri için bazı nitelikleri
taşıması gereklidir.


Gıda katkı maddelerinin ticari amaçlarla kullanılabilmeleri için gerekli
özellikler:

Gıda katkı maddesi hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, tüketici
açısından zararsız olduğunun bilinmesi ve kullanılma miktarının yasalarla
belirtilmiş olması gerekir.

Gıda maddesinin besleyici değerini ve kalitesini düşürmemelidir.

Yetkili kurumlarca saptanmış olan bütün teknik özellikleri yapısında
taşımalıdır.

Kompleks olmayıp basit yapıda olmalıdır.

İmalatçı firma tarafından rahat alınabilmesi için pahalı olmamalıdır.

Reaksiyon alanı geniş olmalı ve içine konduğu gıdanın yapısına homojen
olarak dağılabilmelidir.



Gıda katkı maddelerinin kullanılmasında dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Kullanılacak katkı maddeleri, yetkili kurumlarca hazırlanan ve insan
sağlığın zararlı olmadığı kesinlikle ifade edilen listelerden seçilmiş
olmalıdır.

Saptanan ve belirtilen miktarlar dışında kullanılmamalıdır.

Herhangi bir gıda maddesinin kullanılmasına izin verilmeden önce,
eklenmesinin mutlaka zorunlu olup olmadığı belirlenmeli ve meydana
getireceği etkinin ne olduğu bilinmelidir.

Tüketiciyi yanlış bir düşünceye sevk edecek gıda katkı maddelerinin
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
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Her gıda katkı maddesinin kullanılacak en fazla miktarının bilinmesi ve
zararsız dahi olsa gerekenden fazlasının kullanılmamasına dikkat
edilmesi gerekir.
Zorunlu olmadıkça gıda katkı maddesi kullanılmamalıdır. Özellikle
çocuklar ve risk grupları insanlar için üretilen gıdalarda daha dikkatli
davranılmalıdır.
Gıda katkı maddeleri içinde yer aldığı gıdanın doğal besleyici niteliklerini
bozmamalıdır.
Gıda katkı maddeleri gıdanın görünüşünü ve özellikleri tüketiciyi
aldatacak şekilde değiştirilmemelidir.
Katkı maddesinin, gıdanın işlenmesi sırasında ürünü iyi yönde etkileyip
etkilemediğine dikkat edilmelidir.
Katkı maddesinin kullanıldığı hâllerde, gıda maddesinin çok sıkı bir
kontrole tabi tutulması ve mevzuatta belirtilen koşullara uymayan
imalatçıların cezalandırılması gerekir.
Katkı maddesinin kullanıldığı hâllerde tüketici olarak bileşim ve niteliği
bilinmeyen gıdaların kullanılmasında çok dikkatli davranılması gerekir.
Gıda katkı maddelerinin herhangi bir gıdada kullanılması için bu
maddenin gıda yasalarında onaylanmış olmasına ve miktarının belirtilmiş
olmasına dikkat edilmelidir.
Pozitif listeye alınmamış katkı maddeleri sağlığa zararsız olsalar ve
kullanılmalarında teknolojik zorunluluk bulunsa dahi kullanılmamalıdır.
Gıda katkı maddelerine ait pozitif listeler uluslararası gıda mevzuatında
yer almasının dışında ulusal mevzuatlarda da kabul edilmiş olmalıdır.

3.5. Gıda Katkı Maddelerinin Sınıflandırılması
Katkı maddelerinin sınıflandırılması ile ilgili olarak CAC tarafından 1979 yılında bir
rehber yayınlanmıştır. Söz konusu rehberde katkı maddeleri alfabetik sırayla yer almış ve
hangi gıdalarda, ne miktarda kullanılabilecekleri belirtilmiştir. 1992 yılında yayınladığı
rehberde ise katkı maddelerini fonksiyonlarına göre sınıflandırmıştır.
1) Antioksidanlar
2) Asitler
3) Asitliği düzenleyiciler
4) Emülgatörler
5) Emülsifiye edici tuzlar
6) Hacim artırıcılar
7) İtici gazlar
8) Jelleştirme ajanları
9) Kabartma ajanları
10) Kalınlaştırıcılar
11) Koruyucular
12) Köpürtme ajanları

Gıda Katkı Maddeleri
13) Köpürmeyi önleyici ajanlar
14) Lezzet artırıcılar
15) Nem vericiler
16) Parlatma ajanları
17) Renklendiriciler
18) Renk stabilizasyon ajanları
19) Şıkılaştırıcı ajanlar
20) Stabilizatörler
21) Tatlandırıcılar
22) Topaklanmayı önleyiciler
23) Un işleme ajanları

Tablo 3.3: CAC’ye göre gıda katkı maddelerinin sınıflandırılması
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Gıda katkı maddeleri 180’den fazla ülkenin kabul ettiği sistemle numaralandırılır. Bu
numaraların hepsinin başında Europé sözcüğünü baş harfi ola E ile başlar. Örneğin E 110
kodlu katkının adı sunset yellow isimli gıda renklendiricidir.
Katkı grupları
Renklendiriciler
Koruyucular
Antioksidanlar, asitlik düzenleyiciler
Koyulaştırıcılar, emülgatörler, stabilizatörler
İncelticiler
Lezzet artırıcılar
Tatlandırıcılar

Kod aralıkları
E 100-E 181
E 200-E 290
E 296-E 385
E 400-E 495
E 500-E 585
E 620-E 640
E 900-E 1520

Tablo 3.4: Bazı gıda katkı maddelerinin E kodu aralıkları

3.5.1. Antioksidanlar
Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonuna (CAC) göre antioksidanlar, gıdalarda yağın
acılaşması ve renk değişimleri gibi oksidasyon reaksiyonları sonucunda oluşan bozulmaları
önleyerek raf ömrünü uzatan maddeler olarak tanımlanmaktadır.
Oksidasyon, genellikle yağlar ve yağ içeren gıdaların tat, koku veya lezzetlerinde
oksijen etkisiyle meydana gelen istenmeyen değişimlerdir. Oksidasyon doymamış yağ oranı
fazla olan ürünlerde daha hızlı meydana gelmektedir. Yağ oksidasyonu sonucunda oluşan
ürünler genellikle istenmeyen lezzet değişimlerine neden oldukları için gıdaların pazarlanma
durumunu olumsuz yönde etkilemektedir.
Karbonhidratlarda meydana gelen oksidatif bozulmada genellikle renk değişimi ve
lezzet kayıpları ile gözlenir. Karbonhidratça zengin meyve ve sebzelerde kabuk soyulması
sonucu meydana gelen renk bozulmaları bunun göstergesidir (Maillard reaksiyonu). Balık
konservelerinde görülebilen bu reaksiyon askorbik asit, sitrik asit veya diğer organik asitlerin
ilavesiyle önlenebilmektedir. Sonuç olarak istenilmeyen lezzet ve koku oluşumlarına neden
olan oksidatif acılaşma reaksiyonu nem, ısı, ışık, metaller, metal içeren bileşikleri ve
enzimler ile gerçekleşebilmektedir. Gıdalara uygulanan hazırlama, paketleme ve soğutma
işlemleri acılaşmayı geciktirmekte ancak bunu engelleyememektedir. Antioksidanlar,
gıdalara oksidasyonun başlangıcından önce ilave edildiklerinde reaksiyonu önleyebilmekte
veya azaltabilmektedir.


Yağlarda ve yağ içeren gıdalarda kullanılan antioksidanlarda bulunması
gereken özellikler şunlardır:

Gıdalarda kullanıldıkları dozlarda toksik etkileri bulunmamalıdır.

Düşük konsantrasyonlarda etkili olabilmelidir.

Kolaylıkla temin edilebilmelidir.

Kızartma gibi ısıl işlemlerde etkisini kaybetmemelidir.

Gıdalarda istenmeyen renk ve lezzet değişimlerine sebep olmamalıdır.

Maliyet düşük olmalıdır.
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Antioksidanlar

Doğal antioksidanlar

Sentetik antioksidanlar

Antioksidan özelliği
araştırılanlar

Şekil 3.1: Antioksidan maddelerin sınıflandırılması



Doğal antioksidanlar:









Tokoferoller: Tokoferoller, bitkilerde sıkça rastlanan ancak hayvansal
dokularda oldukça az bulunan antioksidan türevleridir. Doğal kaynaklı
antioksidanlar içerisinde en geniş kullanım alanına sahiptirler.
Tokoferoller, bitkisel yağlarda bulunmakla birlikte temel ticari
kaynaklarının soya fasulyesi olduğu belirtilmektedir. Tokoferollerin
birçok çeşidi bulunmaktadır. Ancak antioksidan etki için kabul edilen
genel sıralama delta-tokoferol>gama-tokoferol>beta-tokoferol>alfatokoferoldür.
Askorbik asit tuzları: Meyve ve sebzelerde yer alan bir vitamin (C
vitamini) olan L-askorbik asit beyaz veya hafif sarı renkte, kokusuz,
kristalimsi yapıda bir maddedir. Askorbik asit özellikle konserve veya
şişelenmiş ürünler gibi tepe boşluğu olan gıdalarda oksijen tutucu olarak
kullanılmaktadır.
Askorbil palmitat: Askorbik asidin yağlarda kullanımı söz konusu
olduğunda bir türevi olan askorbil palmitat kullanılır. Bu madde hafif
turunçgil kokulu olup gıdalarda oksijen tutucu etkiye sahiptir.
Glikoz oksidaz: Bu enzim mikroorganizmalardan elde edilir. Bu enzim
gıda içerisinde çözünmüş hâldeki veya tepe boşluğundaki oksijeni tutarak
acılaşmayı engeller. Genellikle toz hâldeki yumurta ürünlerinde glukoz
ile protein arasındaki maillard reaksiyonlarını engeller. Bunun yanında
gazlı içecekler, bira, şarap, mayonez ve salata soslarına da katılmaktadır.
Ancak maliyetinden dolayı yaygın bir kullanıma sahip değildir.
Sülfitler: Kükürtdioksit, sodyum sülfit, potasyum bisülfit gibi maddeler
gıdalarda zayıf antioksidan olarak kullanılmaktadır. Örneğin, kesilmiş
sebze ve meyvelerde tazeliğini korumak için sülfitleme ajanları
kullanılmaktadır.
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Sentetik antioksidanlar: Tokoferol ve askorbik asidin doğala özdeş
formlarıdır. Türkiye’de ve dünyada en yaygın kullanılan antioksidanlardan
birisi BHA (Bütillendirilmiş hidroksianisol), BHT (bütillendirilmiş
hidroksitoluen)dir. BHA ve BHT yağlarda çözünebilme özelliğine sahip
olduğundan en fazla kullanılan antioksidanlardandır. BHA yağların tat, koku ve
renginin korunmasında diğer antioksidanlar içerisinde en etkili olanıdır. BHA
özellikle unlu ve şekerli ürünlerde kullanılan Hindistan cevizi yağı ve palmiye
yağında oksidasyon önleyici olarak bulunmaktadır.



Antioksidan özelliği araştırılanlar:




Sesamol: Susam tohumlarından elde edilen yağlar önemli düzeyde
antioksidan etki göstermektedir. Susam yağının kullanımına bazı
ürünlerde izin verilirken bazı ürünlerde kullanımı tağşiş olarak kabul
edilir. Tağşiş, Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma olarak
tanımlanır.
Biberiye: Birçok baharatın değişik oranlardaki çözeltileri antioksidan
özellik gösterir. Bu baharatlar arasında en fazla antioksidan özelliğe sahip
olanlar biberiye ve adaçayıdır.

Resim 3.1. Biberiye ve sesamol ham maddesi susam yağı

3.5.2. Asitliği Düzenleyiciler
Gıdaların asitliğini-bazlığını değiştiren veya kontrol eden maddelere asitliği
düzenleyiciler denir. Bu maddeler ayrıca asit, baz, tampon, tamponlama ajanı ve pH ajanı
olarak da ifade edilmektedir.


Asitliği düzenleyicilerin değişik fonksiyonları bulunmaktadır:


Gıdaların
sterilizasyonunda
yardımcı
olarak
kullanılır:
Sterilizasyonun önemli olduğu konserve gıdalarda ısıya dirençli sporlar
oluşturan bakteriler gıdaların bozulmasında önemli bir etkendir. Ancak
düşük pH’lı ortamlarda ısıya duyarlılıkların artması nedeniyle
asitlendirme işlemi ile pH düşürülmektedir. Böylece güvenli sterilizasyon
sağlanabilmektedir.
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Şekil 3.2: pH cetveli








Gıdaların
muhafazasında
koruyucu
olarak
kullanılabilir:
Mikroorganizmaların asitli ortamlarda gelişmesi ve büyümesi
engellenmekte böylece gıdaların raf ömrü uzamaktadır.
Şelat oluştururlar: Şelat adı verilen yapılar oluşturarak yağlarda
acılaşma, meyvelerde esmerleşme gibi istenmeyen kimyasal reaksiyonları
engelleyebilmektedir.
Ürün standardizasyonu sağlar: Gıdaların yetiştirildiği bölgeler ve hasat
zamanlarının farklı olmasından dolayı farklı ürün lezzetini ortadan
kaldırmakta kullanılır.
Gıdaların tatlılık ve lezzetlerini etkilemektedir: Bu maddeler
kullanılmadığı zaman şekerlemelerin, jelatinli tatlıların, gazlı-gazsız
içeceklerin ve diğer birçok ürünün lezzetinin çok yavan ve tatlı olduğu
bilinmektedir. Lezzetin tam olarak ortaya çıkması şeker/asit oranının
dengelenmesine bağlıdır.

Asitliği düzenleyici maddelerden bazıları şunlardır:







Asetik asit: Asetik asit ve tuzları en yaygın kullanılan asitliği
düzenleyicilerdir. Asetik asit sirkenin ana bileşenidir. Sirke, salata sosları,
mayonez, ekşi ve tatlı turşular, konserve ve et kürlemelerine
katılmaktadır. Örneğin, mayoneze sirke katılması Salmonella bakterisinin
ısıya karşını direncini zayıflatmaktadır. Zayıflayan bakteriye ısı
uygulaması ile aktivitesi azalmaktadır.
Hidroklorik asit: Gıdalarda seyreltik olarak kullanılan asitliği yükselten
ve büyük moleküllerin hidrolizini (parçalanmasını) sağlamak için
kullanılır.
Fumarik asit: Fiyat miktar açısından en ekonomik asitlerden birisidir.
Söz konusu madde meyve sularında, jelatinli tatlılarda, şaraplarda ve
balıkların koruyucu olarak sodyum benzoatın kullanıldığı durumca
asitliği düzenleyici olarak kullanılır.
Laktik asit: Laktik asit ve tuzları gıdalarda ilk kullanılan asitliği
düzenleyicilerden biridir. Diğer asitliği düzenleyicilere göre gıda
koruyucu özelliği daha yüksektir. Fermente ve salamura gıdalarda
mikroorganizma gelişimini engellemek amacıyla kullanılır. En geniş
kullanım alanının ise peynir olduğu bilinmektedir.
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Malik asit: Düzgün ve mayhoş bir lezzete sahiptir. Elma, kayısı, muz
gibi gıdalarda doğal olarak bulunur. En yaygın kullanım alanı meyve
aromalı karbonatlı içecekler ve şuruplar, üzüm, elma ve diğer meyve
sularında rengi stabil etmek için kullanılmaktadır.
Tartarik asit: Başlıca üzüm lezzetli içeceklerde, reçellerde, marmelat ve
şekerlemelerde asitliği düzenleyici olarak kullanılır. Sert şekerlerde ekşi
elma, vişne ve diğer mayhoş tatları vermek için tartarik asit ve sitrik asit
karışımı kullanılır.
Sitrik asit: Çözünürlüğünün yüksek olması, taze lezzet karakteri vermesi
ve düşük maliyeti nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Gazlı
içeceklerde keskinliği sağlamak, lezzeti kuvvetlendirmek amacıyla
kullanılır. Peynirde asitliği düzenlemenin yanında aroma ve lezzet
geliştirme özelliği vardır.

3.5.3. Emülgatörler
Gıdada yağ ve su gibi birbirleri ile karışmayan iki veya daha fazla fazın karışmasını
sağlamak amacıyla ilave edilen maddelere emülgatör denir. Gıdaların uzayan raf ömürlerine
bağlı olarak meydana gelebilecek fizik kusurlarını önleyen viskozite, yapı ve duyusal
özellikleri olumlu etkilere yol açan maddelerdir. Emülgatörler İki grupta sınıflandırılırlar:

Emülgatörler

Doğal
emülgatörler

Yapay
emülgatörler

Şekil 3.3: Emülgatörlerin sınıflandırılması



Doğal emülgatörler: En iyi bilinen maddesi lesitindir. Lesitin, bitkisel ve
hayvansal kökenli tüm yaşayan hücrelerde mevcuttur. Kimyasal yapı olarak katı
yağlara benzemektedir. Ticari ismi lesitin olmasına karşın kimyasal ismi
fosfotodilkolindir. Lesitinler yapısal özellikleri nedeniyle kısmen suda kısmen
yağda çözünebilen maddelerdir. Emülgatörler gıda endüstrisinde margarin,
mayonez, dondurma, sosis, çikolatai ekmek ve fırıncılık ürünlerinde kullanılır.

Resim 3.2: Soya lesitini
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3.5.4. Gamlar
Kıvam artırıcı veya jelleştirici bir etki vermek amacıyla suda dağılabilen veya
çözünebilen polimerik maddelere gam adı verilir. Bu tip maddeler kolloidal ve hidrofilik
(suyu seven) yapıda olduklarından hidrokolloidler olarakta adlandırılmaktadır.


Gamların önemli fonksiyonları şunlardır:








Su tutma
Nem buharlaşması oranlarını azaltma
Donma derecesini değiştirme
Buz kristal oluşumunu modifiye etme
Reolojik özellikleri (Gıda teknolojisinde açısından reoloji bilimi, gıda
viskozitesi, yapısı, esnekliği hakkında bilgi veren bilim dalıdır)
düzenleme olarak sıralanabilir.

Gamlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
Gamlar

Doğal gamlar

Ağaç sızıntıları
ve ekstraktları

Çekirdek veya
kökler

Modifiye gamlar

Deniz yosunu
ekstraktları

Selüloz türevleri

Gam arabik

Keçiboynuzu
gamı

Agar

Karboksi metil
selüloz

Tragakant gamı

Guar gam

Aljinatlar

Metil selüloz

Karaya gamı

Nişasta türevleri

Karragenan

Modifiye
nişastalar

Mikrobiyal
fermentasyon
gamlar

Ksantam gam

Gellan gam

Dekstran

Şekil 3.4: Gamların sınıflandırılması



Agar: Agar-agar veya jeloz olarak adlandırılan deniz alglerinden
ekstrakte edilen kompleks yapıda ve suda çözünebilir bir maddedir.
Beyaz ile açık sarı arasında bir renge sahip olan agar, kokusuz veya hafif
kendine özgü bir kokuya sahip olup yapışkan bir ağız hissi
oluşturmaktadır. Hidrofilik (suyu seven) bir yapıda olan agar 25 °C’deki
suda çözünmezden suyun sıcaklığı arttıkça çözünürlüğü artar. Jelleşme
sıcaklığı ise 40-45 °C’dir. Agar jellerinin kuvvetli, elastik, şeffaf ve
ısıtıldıktan sonra geri dönüşümlü olması geniş kullanım olanakları
sunmaktadır.
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Aljinatlar: Kahverengi deniz alglerinin çeşitli gruplarından ekstrakte
edilerek elde edilen, asidik ve hidrofilik (suyu seven) karakterli bir
polisakkarittir.
Sodyum aljinat: iyi su bağlama özelliği, kolay dağılabilirliği ve düşük
maliyetinden dolayı dondurma stabilizatörü olarak geniş bir şekilde
kullanılmaktadır. Sodyum aljinat dondurmalarda genellikle %0,1-0,5
oranlarında katılmaktadır.

Dondurmada gamların kullanılmasının en önemli amaçları şöyle
sıralanabilir:

Dokuda pürüzsüzlüğü sağlamak,

Depolama sırasında buz-kristal oluşumunun azaltmak veya geciktirmek,

Üründe tek düzelik sağlamak,

Erimeye karşı direnç oluşturmaktır.

3.5.5. Koruyucular
Tarımsal uygulamalardaki değişiklikler, dayanıksız gıdaların insan beslenmesinde
sıkça yer alması, gelişmiş dağıtım sistemlerinde kontaminasyon (mikroorganizma
bulaşması) olasılığının artması, kolay ve pratik gıdalara yönelim gıda koruma tekniklerinin
gelişmesini zorunlu kılmıştır. Endüstride kullanılan koruma yöntemlerinin başlıcaları ısıtma,
dondurma, kurutma ve ışınlamadır. Ancak bunların uygulanamadığı ya da yetersiz kaldığı
durumlarda gıdalara koruyucu madde katılması söz konusudur.
Koruyucu madde, gıdayı mikroorganizmaların (bakteri, maya, küf) neden olduğu
bozulmalara karşı koruyarak, gıdanın raf ömrünü uzatan kimyasal maddeler olarak
tanımlanmıştır. Örneğin, tuz, şeker ve sirke çok eski zamanlardan günümüze mikrobiyal
bozulmayı önlemek amacıyla kullanılmasına karşın bu maddeler katkı maddesi olarak
nitelendirilememektedir.
Mikrobiyal bozulma, çeşitli mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu gıda
güvenilirliğinin azalmasıdır. Gıdaların bünyesinde yer alan karbonhidrat, protein, vitamin
mineral ve su gibi maddeler mikroorganizmaların gelişmesi için uygun bir ortam
oluşturmaktadır. Bunun yanında gıdanın sahip olduğu su aktivitesi, oksidasyon-redüksiyon
potansiyeli ve pH’ı önemlidir. Mikrobiyal bozulma açısından sebze ve meyveler, meyve
suları, süt ve süt ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri, hayvan etleri önemlidir.

Resim 3.3: Mikrobiyal bozulmaya uğramış yoğurt
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Gıda koruyucu olarak kullanılan maddelere genellikle antimikrobiyal maddeler adı
verilmektedir. Antimikrobiyal maddeler, gıda bünyesinde yer alan mikroorganizmaların
gelişmesini durduran maddelerdir. Antimikrobiyal maddeler, mikroorganizmaların
büyümesini durdurucu (-statik) ve öldürücü (-sidal) etki olmak üzere iki şekilde etki
etmektedirler. Örneğin, bakteriyo-statik bir etki gösteren madde bakterinin büyümesini
engellerken, bakteriyo-sidal bir madde bakteri için öldürücü etki göstermektedir.
Gıda koruyucu maddeler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
Organik asitler
Gıda koruyucular



Kükürtdioksit ve sülfitler
Nitrat ve nitritler
Dimetil dikarbonat (DMDC)
Koruyucu gazlar
Antibiyotikler
Diğer koruyucular

Şekil 3.5: Gıda koruyucuların sınıflandırılması









Organik asitler: Organik asitler ve esterleri doğada özellikle meyvelerde
yaygın olarak bulunmaktadır. Bir çoğu fermente et, süt ve sebze
ürünlerinde mikrobiyal metabolizmanın ara veya son ürünü olarak
oluşmaktadır. Bu ürünlerde organik asitlerin oluşturduğu aroma ürününün
duyusal kalitesini belirlemekte etkin rol oynadığı gibi, proteolitik
bozulmayı geciktirici ve engelleyici etkisiyle de ürünün raf ömrünü
uzatmaktadır.
Asetik asit, organik bir asit olup sirkenin temel bileşenidir. Gerek saf asit
gerekse de sirke olarak koruyucu çek eskiden bilinmektedir. Saf asetik
asit, kalsiyum asetat, potasyum asetat tuzları gıda koruyucusu olarak
kullanılmaktadır. Asetik asidin maya ve bakterilere karşı etkili olduğu
saptanmıştır.
Benzoik asit, ham karanfil, kuru erik, tarçın ve yoğurt gibi gıdalarda
doğal olarak bulunmaktadır. Genellikle sodyum tuzu formunda gıdalarda
koruyucu madde olarak uzun süredir kullanılmaktadır. Sodyum benzoatın
genel olarak en çok maya ve bakterilere karşı aktif, küflere karşı daha az
aktif olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında maya ve küflere karşı ısı ile
birlikte uygulandığında etkili olduğu saptanmıştır. Koruyucular arasında
sodyum benzoat düşük maliyeti ile avantaj sağlamaktadır.
Propiyonik asit, çok hafif keskin ve hoş olmayan bir kokuya sahip
tuzlarının ise hafif peynirimsi lezzete sahip olduğu gıda koruyucusudur.
Su ile kolayca çözünür. Küflere karşı sodyum benzoattan daha aktiftir
ancak mayalara karşı etkinliği bulunmamaktadır. Propiyonik asit özellikle
ekmeklerde görülen küflenme ve rop hastalığına karşı etkindir.
Mayaları etkilememesinden dolayı ekmek mayası fermentasyonunu
gerçekleştirebilmektedir.
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Resim 3.4: Ekmekte rop hastalığı



Kükürtdioksit ve sülfitler: Kükürtdioksit kükürdün yakılmasıyla elde
edilmektedir. Geçmişte elma sularının fıçılarda muhafaza edilmesinde
element hâlindeki kükürt yakılarak kükürtdioksit oluşturulmuş ve
mikroorganizmaların gelişimi engellenmiştir. Sülfitler değişik formlarda
olmakla birlikte en etkili formu sülfüroz asitidir. Bakteriler
kükürtdioksitten maya ve küflere göre daha çok etkilenmektedir. Düşük
pH’larda ise her üç mikroorganizma (bakteri, küf, maya) karşı etkili
olabilmektedir. Sülfitler bünyesinde bulunduğu gıda bileşenleri ile
birleşmeleri etkilerinin azalmasına veya tamamen yok olmasına sebep
olmaktadır. Kükürtdioksidin gıdalarda kullanılması esnasından maddenin
uçucu olduğu, açık sistemlerde zamanla kaybolduğu ve gıda bileşenleri
ile birleştiğinde aktivitesini kaybettiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Alkollü içeceklerde, meyve-sebze kurutmacılığında, dondurulmuş ve
salamura meyve sularında et endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Ayrıca peynir olgunlaşma odaları ve depolarında da küflenmeye karşı
kükürtdioksitten yararlanılmaktadır.



Nitrit ve nitratlar: Nitrat ve nitritlerin sodyum ve potasyum tuzları, et ve
balık ürünlerinde karakteristik lezzet vermek ve mikrobiyal dengesini
sağlamak amacıyla kullanılan kürleme ajanıdır. Et ürünlerinde koruyucu
kullanılmadığı taktirde botulizme sebep olan Clostridium botulinum
bakterisinin gelişimi engellenememekte ve gıda zehirlenmeleri, meydana
gelebilmektedir. Bu nedenle nitrit ve nitratlar daha çok etlerde bozulma
ve gıda zehirlenmelerine yol açan Clostridium botilinum bakterisinin
gelişimini engellemek için kullanılmaktadır.



Dimetil dikarbonat (DMDC): Renksiz, meyve kokulu bu sıvı madde,
funguslar (maya ve küfler) üzerine etkilidir. Alkolsüz içeceklerde
fungusit olarak ve şarapta mayalara karşı steril edici olarak
kullanılabilmektedir.
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Koruyucu gazlar: Karbondioksit, gıda ve mikrofloraya göre (normal
depolama sıcaklıklarında renksiz, kokusuz ve yanmaz. Karbondioksite
karşı küfler duyarlı olup mayalar bir dereceye kadar dirençlidir.
Bakteriler ise oksijen ihtiyaçlarına göre çok değişik tepkiler
gösterebilmektedir. Gıda ve mikrofloraya göre karbondioksit
konsantrasyonu %5’de %25-50’ye artarken mikroorganizma gelişiminide
engellediği bildirilmektedir. Kuru buzun süblimasyonu sırasında
karbondioksit
gazı
psikrofil
(soğuk
ortamda
gelişen)
mikroorganizmaların gelişmesini engellediğinden birçok ülkede soğutucu
gaz olarak katı karbondioksit (kuru buz) donmamış gıdaların taşınması
sırasında kullanılmaktadır. Etilen oksitte gıda koruyucu olarak etkin
kullanılan bir gazdır. Bu kadar etkin olmasının sebebi
mikroorganizmaların metabolizmalarında kullandığı birçok maddeyi
bloke etmesidir. Etilen oksit plastik kâğıt, kumaş ve toprak dâhil olmak
üzere birçok organik materyalden difüzyon olabildiğinden gıda maddeleri
paketlendikten sonrada etilen oksit ile steril edilebilmektedir. Difüzyonu
artırmak için paketler basın odalarına alınarak etilen oksit uygulaması
yapılmaktadır. Ancak patlama ve sağlık riski olmasında dolayı mecbur
kalındığı durumlarda uygulanmaktadır. Karbonmonoksit, %1
konsantrasyonda
psikrofil
mikroorganizmaların
gelişimini
engellemektedir. Ozon, kararsız mavimsi renkte suda çözünebilen bir
gazdır. Suda ve havada hemen parçalanmaktadır. Ozona karşı bakterilern
küf ve mayalardan daha duyarlıdır. Özellikle suyun sterilizasyonunda
kullanılmaktadır.



Antibiyotikler: Gıdalarda antimikrobiyal koruyucu olarak kullanılan
kimyasallardan
biride
antibiyotiklerdir.
Antibiyotikler,
mikroorganizmaların enzim aktivitelerini veya temel yapı taşlarının
üretilmesini engelleyerek antimikrobiyal etki gösterirler. Gıdalarda
koruyucu olarak antibiyotiklerin hastalık tedavisinde kullanılmayan ve
sindirim sisteminde parçalanan nitelikte olmaları gerekmektedir.
Gıdarlarda kullanılan bazı antibiyotik grupları tylosin, nistasin, natamisin,
subtilin, nisin örnek verilebilir.



Diğer koruyucular: Yukarıda sayılan gruplar dışında yer alan formik
asit, borik asit, lizozim, gibi maddeler gıda koruyucusu olarak kullanılan
maddelerdir. Lizozim bakterilerin hücre duvarını parçalayarak etki
göstermektedir. Bu nedenler deniz ürünlerinde patates salataları ve
kremalarda kullanılmaktadır.

3.5.6. Lezzet Maddeleri
Lezzet, genellikle tat ve kokudan oluşan ancak acı ve sıcaklık uyarılarını da karmaşık
bir olgudur. Diğer bir ifade ile lezzet, gıdaların duyusal bir karakteristiği olup ağızda oluşan
duyuların toplamıdır. Gıdaların lezzetini geliştirmek, ham maddedeki değişimler nedeniyle
veya işleme, ambalajlama, depolama ve tüketime hazırlama sırasında oluşan değişiklikler
nedeniyle gıdalara katılan; bitkisel kökenli veya sentetik özellikteki kuvvetli ve hoş kokuya
sahip organik bileşiklere lezzet maddeleri denir. Lezzet maddelerinin ilk kez kullanılması
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etleri koruması amacıyla baharatların konulmasıyla başlamıştır. Lezzet maddeleri gıdalarda
çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir


Lezzet maddelerinin gıdalarda başlıca kullanım amaçları:

Gıdaların doğal lezzetinde meydana gelen mevsimsel değişimleri
önlemek,

İşlem sırasında kaybolan lezzeti tekrar kazandırmak,

Gıdaya kendi lezzetinden farklı bir lezzet kazandırmak,

Gıdada doğal olarak bulunan ve elde edilen ürünün kalitesini olumsuz
yönde etkileyecek lezzet bileşenlerini maskelemek,

Zayıf olan lezzeti kuvvetlendirmek,

Maliyeti ucuzlatmaktır.

Lezzet artırıcılar gıdanın kabul edilebilirliğini ve tüketilebilirliğini artırmak amacıyla
geliştirilmiş maddelerdir. Ancak kötü kalitede ham madde veya işleme tekniği kullanımını
maskelemek amacıyla uygulanmaları yasal değildir.


Gıda sanayisinde kullanılan lezzet maddelerinin sınıflandırılması aşağıdaki
gibidir:
Lezzet
maddeleri

Doğal lezzet
maddeleri

Doğala özdeş
lezzet
maddeleri

Yapay lezzet
maddeleri

Lezzet
maddesi
karışımları

Reaksiyon
lezzet
maddeleri

Tütsü lezzet
maddeleri

Şekil 3.6: Lezzet maddelerinin sınıflandırılması










Doğal lezzet maddeleri: Bitkisel ve hayvansal kaynaklardan çeşitli
yöntemlerle elde edilen maddeleer doğal lezzet maddeleri denilir. Doğal
lezzet maddeleri olarak baharatlar, yabani otlar, uçucu yağlar meyve
suları ve konsantreleri kullanılmaktadır.
Doğala özdeş lezzet maddeleri: Aromatik özelliğe sahip ham
maddelerden kimyasal prosesle izole edilen veya sentezlenen insan
tüketimine uygun maddelerdir. Acıbadem, melekotu, pelintou, fesleğen,
bergamot, kakao, tarçın, nane, hardal, safran vb.
Yapay lezzet maddeleri: Laboratuvarda sentezlenen doğal yapı
maddelerine benzemeyen doğal maddelerde bulunmayan maddelerdir.
Asetaldehit, benzaldehit vb.
Lezzet maddesi karışımları
Reaksiyon lezzet maddeleri: Sıcaklık ve süre ile bazı maddelerin
reaksiyona girmesi sonucu oluşur.
Tütsü lezzet maddeleri: Geleneksel gıdaların tütsüleme işleminde
kullanılan tütsü ekstraktlarıdır.
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3.5.7. Lezzet Artırıcı Maddeler
Gıdada var olan tat veya kokuyu artıran maddelere lezzet artırıcılar denir.
maddeler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Bu

Lezzet artırıcı
maddeler

Amino asitler

Nüleotidler

Maltol

Şekil 3.7: Lezzet artırıcı maddelerin sınıflandırılması

Dünyada en çok bilinen ve kullanılan lezzet maddesi monosodyum glutamattır
(MSG). MSG, gıdalarda kullanıldığında çiğnenebilirlik, alınan haz artmakta ve sindirimm
kolaylaşmaktadır. Kendinden bir lezzet katmaksızın gıdanın lezzetini kuvvetlendirir.
Maddenin en önemli özelliği tükrük salgısını artırarak lezzet profilindeki özellikleri ortaya
çıkarır. MSG, nişasta, şeker kamışı veya şeker pancarı gibi doğal kaynaklardan fermentasyon
yolu il elde edilir.

3.5.8. Şelatlar
Şelat ajanları gıdada serbest bulunan metal iyonları ile bir araya gelerek bazı
kompleksler oluştururlar. Bunlara şelat adı verilmektedir. Bunlar gıdalarda istenmeyen
reaksiyonların engellenmesinde rol oynarlar. Sitrik asit ve tuzları, tartarik asit, polifosfatlar,
EDTA, fitik asit şelatlara örnek verilebilir. Sayılan maddelerden bazıları antioksidan
özelliktedir.


Şelatların antioksidanlarla birlikte yarattıkları ortak işlevler şöyledir:

Yağların yeniden stabilizasyonunu sağlamak,

Soya yağının stabilizasyonunu sağlamak,

Emülsifiye olmuş yağ içeren salata soslarındaki tat-koku bozukluklarını
önlemek,

Fındık içeren ezmelerde randsiteyi artırmak,

Et ürünlerindeki renk ve aroma özelliklerinin kalıcılığını sağlamaktır.

3.5.9. Renk Maddeleri
Teknolojik işlem görmüş et, meyve-sebze, fırıncılık, süt ürünlerinde ve şekerleme
endüstrilerinde kaybolan rengi geri vermek, kısmen kaybolan ya da hiç olmayan rengi
vermek için kullanılan maddelere renklendiriciler denir.
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Renk
maddeleri
Doğal renk
maddeleri

Yapay renk
maddeleri

Şekil 3.8: Renk maddelerinin sınıflandırılması






Yapay renk maddeleri: Kimyasal yapıları itibariyle doğada bulunmayan ancak
kimyasal sentez yoluyla üretilebilen renk maddeleridir. Doğal renk maddelerine
göre pek çok üstünlüğü vardır. Bunların daha parlak, daha kararlı olmaları, daha
ucuz ve istenilen tonları sağlamaları gibi üstünlükleri kullanımlarını olumlu
yönde etkilemektedir. Renk maddelerinin ticari olarak toz, granül, sıvı,
sulandırılmış, ve macun formunda bulunması üretimde kullanılma hacmini, ve
miktarını etkilemektedir. Yapay renkler çözünürlüklerine göre aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:

Suda çözünenler, amarant, azorubin, brillant black, eritrosin, indigotin,
kinolin sarısı, sunset yellow, tartrazindir.

Yağda çözünenler, bu grubun toksik özellikleri nedeniyle gıda
kullanımlarına izin verilmez.
Lake renklendiriciler: Yapay renklendirici maddelerim Alüminyum oksit
üzerine aliminyum klorür ilavesi ile alüminyum tuzu olarak çöktürülmeleri ile
elde edilir.
Doğal renk maddeleri: Bitkisel, hayvansal, mikrobiyal ve mineral
kaynaklardan elde edilen pigmentler doğal renk maddeleri denir. Günümüzde
yapay renk maddelerine duyulan kuşkular nedeniyle kullanımları her geçen gün
artmaktadır. Örneğin yeşil renkli sebze konservelerinde green S ve tartrazin
yerine klorofil türevleri kullanılmaktadır. Doğal renk maddeleri aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:

Organik doğal renk maddeleri, anotta, antosiyanin, bitkisel karbon,
karoten, klorofil, kurkumin, likopen, lutein, pancar kökü kırmızısı,
riboflavin vb.

İnorganik doğal renk maddeleri, titanyum dioksit, kalsiyum karbonat,
alüminyum tozu, gümüş, demir oksitler

3.5.10. Tatlandırıcılar
Şeker ve şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketimindeki artış, obezite, diş çürümeleri
gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu yüzden şeker kısıtlaması gündemdedir. Fakat bu
şekerin kattığı hoş lezzet yüzünden zor olmaktadır. Gıdalarda şeker tadı vermek için
kullanılan her türlü maddeye tatlandırıcı denir. Aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:
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Tatlandırıcılar
Doğal
tatlandırıcılar

Doğala özdeş
tatlandırıcılar

Yapay
tatlandırıcılar

Şekil 3.9: Tatlandırıcıların sınıflandırılması






Doğal tatlandırıcılar: Şeker, şeker kamışı, şeker pancarı, kahverengi şeker bu
grupta yer almaktadır. Bu tatlandırıcılar içeceklerde, reçel ve şekerleme
yapımında kullanılır.
Doğala özdeş tatlandırıcılar: Şeker tadı vermesine rağmen düşük kalorili
tatlandırıcılar olarak adlandırılmaktadır. Bu tatlandırıcıların tatlılaştırma
derecesi sakkarozun 1 kabul edilmesiyle belirlenir. Yapay tatlandırıcıların ne
önemli özellikleri suda kolayca çözünebilmeleri ve istenen tatlılığın üretim
sonunda ayarlanabilmesidir. Aspartam, doğala özdeş tatlandırıcılar arasında tadı
ve kokusuyla sakaroza en yakın tatlandırıcıdır. Aspartam genellikle gazlı ve
gazsız içeceklerin tatlandırılmasında kullanılır. Aspartam günümüzde en fazla
kullanılan tatlandırıcı ajandır. Buna karşın içerisinde fenil alanin içermesi
fenol ketonuri hastaları tarafından bunun tolere edilememesi gıda etiketlerine
fenilalanin içermektedir yazısının ilavesi zorunlu hâle gelmiştir.
Yapay tatlandırıcılar: Sentetik yapıda ve kalorili olmayan tatlandırıcılardır.
Aspartam, sakkarin, asesülfam-K, siklamat en sık kullanılan yapay
tatlandırıcılardır. Sakkarin, sakkarinin yaygın olarak kullanılmasının sebebi
ucuz olması ve kolay üretilmesidir. İkinci en önemli neden metabolize
olmaması ve kalori vermemesidir. Bunun yanında stabil olması ve dişlere zarar
vermemesi tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Siklamatın en
fazla kullanılan şekli sodyum ve kalsiyum siklamattır. Şekerden 30 kat daha
fazla tatlandırma özelliğine sahiptir. Pek çok ülkede yasaklanmasına rağmen
düşük miktarlarda bazı yapay şeker karışımlarında kullanılmaktadır.
Asesülfam-K yüksek tatlandırıcı, ucuzluğu ve stabil yapısı nedeniyle
kullanılmaktadır. Tonik, kola, meyve aromalı içeceklere, diş macunlarına, ağız
spreylerine konulmakta ve çiklet yapımında kullanılmaktadır.
Tatlandırıcı
Sükroz
Sodyum siklamat
Asesulfam
Aspartam
Sodyum sakkarin
Sükraloz
Tomatin

Tatlılık derecesi
1
30-40
200
160-200
200-700
400-800
1500-2500

Tablo 3.5: Çeşitli tatlandırıcıların dereceleri
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İdeal bir tatlandırıcıda bulunması gereken maddeler:

En az sakkaroz kadar tatlı,

Renksiz,

Kokusuz,

Kanserojen olmayan,

Her türlü teknolojik gereksinimi yerine getiren,

Raf ömründe stabil bir tatlılı meydana getiren maddeler olmalıdır.

3.5.11. Topaklanmayı Önleyiciler
Bu maddeler toz ya da granül hâlindeki maddelerin yapılarını korumaya yardım eden
nem çekici maddelerdir. En önemli özelliği ortamdaki suyu çekmeleridir. Kalsiyum silikat
bu grupta yer alan en önemli katkı maddesidir. Kabartma tozları, tuzlar ve diğer birçok
gıdada topaklanmayı önleyici olarak kullanılır.

3.5.12. Un Ağartıcı Ajanlar
Değirmende öğütülen un açık sarı renkli ve yapışkan bir hamur oluşturduğu için başta
ekmek olmak üzere diğer ürünlerin yapımına uygun değildir. Un depolandığı zaman yavaş
yavaş beyazlar ve bir olgunlaşma prosesine uğrar. Hamur kalitesi iyileşir.

Renk ağartmak için benzol peroksit kullanılır.

Hem ağartma hem de renk kalitesini iyileştirmede klor gazı, klordioksit,
azotdioksit ve azot tetraoksit gibi ajanlar kullanılır.

Yalnızca hamurun kalitesini artıran maddeler ise potasyum bromat, potasyum
iyodat, kalsiyum iyodattır.

3.5.13. Hacim Artırıcılar
Su veya hava dışında gıdanın enerji değerinde bir değişikliğe neden olmadan sadece
hacmini artırarak katkıda bulunan maddelere hacim artırıcılar denir. Bu maddeler hacim
verici ajanlar veya dolgunlaştırıcılar olarakta ifade edilmektedir. Günümüzde hacim vericiler
fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan hacim artırıcılar olarak ikiye ayrılmaktadır.
Fonksiyonel hacim vericiler, tatlılık, nem, tazelik, renk, ağız hissi, lezzet ve koku gibi
özellikleri kontrol etmek amacıyla kullanılan maddelerdir. Fonksiyonel olmayan hacim
vericiler ise yalnızca hacmi artırmak ve dolgunluk amacıyla kullanılan maddelerdir.
Hacim artırıcılar
Fonksiyonel olmayan hacim artırıcılar

Fonksiyonel hacim artırıcılar

Şekil 3.10: Hacim artırıcıların sınıflandırılması



Gıdalarda en sık kullanılan hacim artırıcı maddeler:

Diyet lifleri, yapısında karbonhidrat ve selüloz içeren bir karmaşık
yapıda bir maddedir. Diyet lifinin kullanılmasının sebebi çözünen ve
çözünmeyen lifler içermesi ve içinde bulunduğu gıdanın kalorisini
düşürmesidir.
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Polidekstrozlar, şeker yerine kullanılan hacim artırıcı maddelerdir.
Fırınlanmış tatlı gıdalar, şekerleme, salata sosları, bazı tatlılar, sakız ve
mayonez gibi birçok üründe geniş bir kullanım alanına sahiptir. En
önemli avantajları fırınlanmış ürünlerde dokuyu yumuşatmaları ve nem
tutucu özellikte olmalarıdır.
Yağ ile yer değiştiren maddeler, bu maddeler gıdanın kalori değerinde
azalmayı sağlayan ve doğal yağlar yerine kullanılan maddelerdir. Sorbitol
yağ asidi esteleri, jojoba yağı yağ bazlı olup yağ yerine geçen maddelere
örnek verilebilir.

3.5.14. İtici Gazlar ve Ambalaj Gazları
Gıdanın içerisinde bulunduğu kaptan dışarı itilmesini sağlayan hava dışındaki gazlara
itici gazlar denir. Bu amaçla karbondioksit, azot, propan gibi gazlardan yararlanılmaktadır.
Bunların ambalaj gazı olarak kullanılmasıda mümkündür. Ticari olarak gıda işlemede
kullanılan ana ambalaj gazları azot, helyum, karbondioksittir. Bunların dışında oksijen,
hidrojen, argon, karbonmonoksit, etilen ve diğer gazlar belli kullanım sınırları içerisinde
uygulanmaktadır. Bunlardan karbondioksit ve azot en geniş anlamda kullanılan iki gazdır.
Bu gazlar gıdaların dondurulması veya donma noktasına kadar soğutma için
kullanılmaktadır.
Gıda maddesinin bulunduğu gaz ortamları kontrollü atmosfer ve modifiye atmosfer
olmak üzere ikiye ayrılır. Modifiye atmosfer ortamı paket içerisindeki havanın gaz veya gaz
karışımı ile yer değiştirmesidir. Kontrollü atmosfer ise gıdanın depolanması esnasında özel
bir atmosfer oluşturarak kontrol edilmesidir.
Taze meyve ve sebzeler için uygun atmosfer ortamı düşük miktarda oksijen, az
miktarda karbondioksit ve azot içermektedir. Unlu mamullerde yüksek miktardaki
karbondioksit küflenme problemini engellerken, çerezlerin azot gazı ile ambalajlanması
gıdaların bozulmasını geciktirmektedir. Karbonatlı içecekler karbondioksitin süper doymuş
çözeltisini içermektedir. Bu içecekler tüketilirken gaz serbest hâle geçmekte ve içeceğin
köpürmesine ve ses çıkarmasına sebep olmaktadır. Meyve suyu ve buzlu çay gibi teneke
kutularda olan içecekler ise azot gazı ile ambalajlanmaktadır.

3.5.15. Kabartma Ajanları
Fırınlanan ürünlerde karbondioksit üretimini sağlamak için kullanılan maddelerdir. Bu
maddeler hamur kabartma ajanı olarakta adlandırılmaktadır. Bütün unlu ürünler
mayalanma işlemine tabi tutulmaktadır. Fermentasyon işlemi sırasında karbondioksit gazı
oluşmakta ve hamurun kabarmasını sağlamaktadır. Kimyasal kabarma ise gıda asitleri ve
sodyum bikarbonat kullanımı ile oluşmaktadır. Hamurun hazırlanmasında katılan sodyum
bikarbonat çözünür ve bikarbonat ve suyun hidrojeninin birleşmesinden karbondioksit gazı
oluşur. Buda hamurun kabarmasını sağlar. Sodyum bikarbonatın yanında, potasyum
bikarbonat ve amonyum bikarbonatta kabartma ajanı olarak kullanılabilmektedir.
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Resim 3.5: Kabartma ajanları kullanılarak ekmek üretimi

3.5.16. Köpürtme Ajanları
Köpük belirli tip gazların sıvı içerisinde dağılımı ve bu dağılımın bir dengeye
ulaşmasıyla oluşan kabarcık kütlesidir. Bunlar genellikle çırpma ve havalandırma ajanı
olarak da ifade edilmektedir. Yağ asitleri, metil etil selüloz, trietil sitrat gibi maddeler gıda
sanayisinde sıklıkla kullanılan köpürtme ajanlarıdır.

3.5.17. Köpürmeyi Önleyici Maddeler
Köpürmeyi önleyen veya köpürmeyi azaltan maddelerdir. Endüstriyel gıda üretiminde
köpük oluşumu kontrol edilmezse makine kapasitesinin düşmesine, işlem süresinin ve
harcamaların artmasına neden olmaktadır. Köpürmeyi önlemek için çeşitli mekanik
yöntemler kullanılmakla birlikte bu maddelerin kullanılması daha etkin ve ekonomiktir.
Köpürmeyi önleyici maddeler akışkan, bileşik ve emülsiyon olmak üzere üç formda bulunur.
Bu maddelerin çoğu silikon bazlı maddelerdir. Genellikle sıvı hâldeki köpük önleyiciler
olan emülsiyonlar köpürmeyi en fazla oranda azaltmaktadır. AF18-350, AF70, AF 72, AF75
gibi maddeler köpürmeyi önleyici maddelere örnek olarak verilebilir.
Bu maddeler şeker, maya, patates gibi ürünlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu
aşamalarında kullanılmaktadır. Gıdaların işlendiği tanklarda bulunan, protein, yağ,
polisakkaritler, pektin, tanin gibi maddeler köpürmeye neden olan maddelerdir. Bu yüzden
şeker ve patates işleyen işletmelerde bu maddeler sıklıkla kullanılmaktadır.

3.5.18. Nem Vericiler
Düşük nemlilik oranına sahip bir ıslatma ajanı işlevi görerek gıdaların kurumasını
engelleyen maddelere nem vericiler denir. Bu maddeler nem/su tutma ajanı veya ıslatma
ajanı olarakta ifade edilmektedir. Orta derece nem içeren gıdalarda nem vericiler, su
aktivitesini 0,85 veya daha düşük düzeyde tutarak bakterilerin çoğalmasını engeller. Böylece
gıdanın raf ömrünü uzatır. Örneğin, sosislerde sodyum tripolifosfat, et ürünlerinde laktik
asidin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları, donmuş tatlılarda ve alkolsüz içeceklerde
sorbitol, marşmelov, jelimsi şekerlemelerde gliserin nem verici olarak kullanılmaktadır.
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3.5.19. Parlatma Ajanları
Uygulandıkları gıdanın dış yüzeyinde parlak bir görünüm veya koruyucu bir tabaka
oluşturan maddelere parlatma ajanları denir. Bu maddeler kaplama ajanı, yapıştırma ajanı
veya cila olarak da adlandırılmaktadır. Bu maddeler gıda ve onun yüzeyini kaplayarak,
aroma kaybı ve nem kaybı gibi istenmeyen değişimleri engelleyebilmektedir. Ayrıca yüzeyi
kapladığı için oksijenle de teması keserek mikroorganizmaların gelişmesini
önleyebilmektedir. Yağ asitleri, beyaz ve sarı balmumu, şellak gibi maddeler parlatma ajanı
olarak örnek verilebilir. Bunlar turunçgillerde, şekerlemeler, et ürünleri ve peynir gibi
ürünlerde parlatma ajanı olarak kullanılmaktadır.

3.5.20. Sıkılaştırıcı Ajanlar
Konserve gibi işlemlerde meyve ve sebzelerin dokularnı sıkılaştıran ve jelleştirme
ajanlarıyla etkileşerek jel oluşumu ve jelin sağlamlaşmasını sağlayan maddelere sıkılaştırıcı
ajanlar denir konserve edilmiş domates, patates ve dilimlenmiş elmalarda işlem sonrasında
yumuşama görülmektedir. Bu gibi durumlarda kalsiyum klorür katılarak sertliklerinin
korunması sağlanmaktadır. Kalsiyum sitrat, kalsiyum fosfat, kalsiyum sülfat gibi maddeler
sıkılaştırıcı ajanlara örnek verilebilir.

3.5.21. Stabilizatörler
Gıda içerisinde iki veya daha fazla birbiri ile karışmayan maddelerin düzenli bir
şekilde dağılmasını sağlayan maddelerdir. Doğal kaynaklardan, kimyasal olarak modifiye
olmuş, doğal kaynaklardan ve sentetik ürünlerden olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Doğal
kaynaklara örnek olarak gam arabik, pektin, agar, kök ve yumru nişastaları, soya proteni,
jelatin örnek verilebilir. Kimyasal yolla modifiye edilmiş doğal kaynaklara dekstranlar,
çapraz bağlı nişastalar örnek verilebilir. Sentetik stabilizatörlere ise polivinilalkoller,
karboksivinil polimerler örnek verilebilir. En çok kullanılan stabilizatörler ise gamlar ve
modifiye olmuş nişastadır. Unlu mamullere düzgün şekil vermek, şekerli ürünlerde
homojenliği sağlamak, kakao partiküllerini paketin dibine çökmesini engellemek donmuş
gıdalarda buz kristallerinin büyüklüğünü ayarlamak ve dokuyu geliştirmek gibi işlevlerde
kullanılır.

Resim 3.6: Modifiye edilmiş nişasta
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3.6. Katkı Maddeleri İle İlgili Kurumlar ve Mevzuat
Gıda katkı maddelerinin kullanımı ile ilgili olarak uluslararası ve ulusal düzeyde
çeşitli kuruluşlar görev almaktadır.

Şekil 3.11: Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) logoları



Uluslararası kuruluşlar:

CAC (Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonu): Birleşmiş Milletler
bünyesindeki Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütünün
(WHO) ortak çalışmaları sonucu Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonu
oluşturulmuştur. Bu komisyon bünyesinde iki tane alt çalışma grubu
mevcuttur.
o

o




JECFA (Gıda katkıları üzerine birleşik uzman komitesi):
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından gıda maddeleri alanındaki bilgili ve
deneyimli üyelerden oluşan JECFA, gıda katkı maddeleri için tanı
ve saflık spesifikasyonları konularındaki bilgileri bildirmekle
görevlidir. Uzmanların bu değerlendirmeleri FAO veya WHO’nun
raporlarında yayınlanmaktadır. JECFA gıda katkı maddelerinin
tanı ve sağlık spesifikasyonları çalışmalarını 1957 yılından beri
sürdürmektedir.
CCFAC (Gıda Katkıları ve Kontaminantları Kodeks
Komitesi): Katkı maddelerini ilgilendiren tüm konularda öneri ve
tavsiyeler veren kuruluştur. Bu kuruluşun sorumlulukları: Gıda
katkıları ile ilgili sınırlamalar getirmek ve gıdalarda bulunabilecek
maksimum miktarları belirlemek, JECFA tarafından toksikolojik
değerlendirmeleri yapılacak olan katkı maddelerinin listesini
belirlemek, gıda katkı maddeleri le ilgi tanı ve spesifikasyonları
hazırlamak, katkı maddelerinin analizleri ile ilgili yöntemleri
geliştirmektir.

SCF (Avrupa Birliği Gıda Bilimsel Araştırma Komisyonu): Bu komisyon
gıda güvenlik testlerinden geçmiş ve tüm spesifikasyonları belirlenmiş
katkı maddelerine E kodunu verir.
FDA (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi): Tüm kuruluşlar içerisinde en eski
olanıdır. Her ne kadar ABD’nin ulusal kuruluşu olsa da tüm dünya
ülkeleri tarafından referans kabul edilmektedir.
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Ulusal kuruluşlar:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Gıda, gıda katkı maddeleri ve
gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve
pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik
esasları belirlemek. Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta
bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara
ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt
işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış
yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmaktır.

Şekil 3.12: Katkı maddelerinin düzenlenmesinde yer alan ulusal ve uluslararası kuruluş logoları

Ülkemizde gıda katkı maddelerinin kullanılması ile ilgili çeşitli mevzuatlar vardır.


Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği: Gıda katkı
maddeleri ile ilgili olarak 1983, 1984, 1990, 1997 ve 2011 yıllarında
çeşitli resmi mevzuatlar uygulanmıştır. Günümüzde hâlen geçerli olan
yönetmelik 30.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin
amacı, tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında
adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz
önünde bulundurarak;
o
Gıda katkı maddelerinin listesini,
o
Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve
gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin
kullanım koşullarını,
o
Gıda katkı maddelerinin etiketleme kurallarını belirlemektir.
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Bu yönetmelikte gıda katkı maddelerinin listesi, yeni maddelerin listeye dâhil edilmesi
ve kullanılması ile ilgili koşullar, saflık kriterleri, kullanımı, etiketlenmesi gibi konular yer
almaktadır. Bu yönetmeliğin dışında çeşitli resmi mevzuatlarda katkı maddeleri ile ilgili
düzenlemelerde mevcuttur.
Günümüz teknolojisi gün geçtikçe hızlanmakta ve gıdaların üretim tekniği
değişmektedir. Bunlara bağlı olarak gıda çeşitliliği, ve içerikleri artmaktadır. Olaya tüketici
açısından bakıldığında bu gıda maddelerinin sağlığa zarar vermeyen nitelikte olması
önemlidir. Bu nedenle mevcut mevzuatın uygulanması nem kazanmaktadır.




Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında
Yönetmelik: Hayvanların insan beslenmesinde gıda olarak kullanılmasında
dolayı öenm kazanmaktadır. Çünkü hayvan beslemede kullanılacak katkı
maddelerinin herhangi bir olumsuz etkisi insan sağlığını etkileyecektir. 2013
yılında yayınlanan yönetmelik yem katkı maddelerinin kullanımı onaylanması
ile ilgili remi hükümleri içermektedir.
Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve
Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği: Bu
tebliğin amacı, gıdalarda kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki
katkı maddelerinin saflık kriterlerini belirlemektir. Tebliğ 2012 yılında
yayınlanmıştır.

Resim 3.7: Bazı gıdalarda yer alan katkı maddeleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Et ve et ürünleri sektöründe üretilecek bir ürün için katkı maddesi seçimi sürecini
planlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bir et işletmesinde üretilebilecek
ürünlerin neler olduğunu belirleyiniz.

 Et ürünleri için iş akış şemalarına
bakabilirsiniz.

 Et ürünlerinde hangi amaçlarla katkı
maddesi kullanımına gerek vardır?

 Mikrobiyal bozulmayı hatırlayınız.

 Katkı maddeleri yönetmeliğinden uygun
katkı maddelerini seçiniz.
 Katkı maddelerini terazi yardımıyla
 Ürüne konulacak katkı maddesi miktarları
tartabilirsiniz.
belirleyiniz.
 Et numunesinden uygun miktarda örnek
alınız.
 Örneği ikiye bölünüz.

 Örnekleri bir kap içerisine koyunuz.

 Örneklerden birinin üzerine uygun
miktarda nitrat tuzu ilave ediniz.
 Diğerine herhangi bir madde ilavesi
yapmayınız.

 Örnekler 1-2 gün boyunca oda
sıcaklığında bekletiniz.

 İki ürün arasında bir fark var mı?
 Varsa bu farklar nelerdir? Gözlemleyiniz.

 Öncelikle renk değişimi var mı?
 Herhangi bir koku oluşumu var mı?
 Görünüş açısından bir değişim var mı?

Gözlem süresince sabırlı ve dikkatli olunuz.
Sonuçlarınızı raporlayıp arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı maddeleri ile ilgili kuruluşlardan biri
değildir?
A) FAO
B) WHO
C) Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
D) UNESCO
E) JECFA

2.

Aşağıdakilerden hangisi katkı maddesi kullanımının yasak olduğu gıdalardan
biri değildir?
A) Bal,
B) Pastörize ve steril süt,
C) Aromalandırılmış, doğal fermentasyonu durdurulmamış süt
D) Şeker
E) Un

3.

Aşağıdakilerden hangisinde renklendirici katkı maddelerinin E kodu aralığı
verilmiştir?
A) E 100-E 181
B) E 200-E 290
C) E 296-E 385
D) E 400-E 495
E) E 500-E 585

4.

Aşağıdakilerden hangisi doğal antioksidanlardan biri değildir?
A) Tokoferoller
B) BHT
C) Askorbik asit tuzları
D) Askorbil palmitat
E) Glikoz oksidaz

5.

Aşağıdakilerden hangisinde PH cetveli ile ilgili ifade doğru verilmiştir?
A) Sağdan sola gittikçe bazlık artar.
B) Sağdan sola gittikçe asitlik azalır.
C) Soldan sağa gittikçe bazlık artar .
D) Soldan sağa gittikçe asitlik artar.
E) pH 7’de asitlik en fazladır.
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6.

Aşağıdakilerden hangisinde doğal bir emülgatör olan fosfotidilkolinin ticari adı
doğru verilmiştir?
A) Lesitin
B) Askorbik asit
C) Sitrik asit
D) Nişasta
E) Guar Gum

7.

Aşağıdakilerden hangisinde dondurmada kıvam artırıcı olarak kullanılan madde
doğru verilmiştir?
A) Askorbik asit
B) Sodyum aljinat
C) Guar Gum
D) Agar-agar
E) Lesitin

8.

Aşağıdakilerden hangisinde –statik etkinin karşılığı doğru verilmiştir?
A) Öldürücü
B) Büyümeyi durdurucu
C) Büyümeyi artırıcı
D) Büyümeyi teşvik edici
E) Büyümeye herhangi bir etkide bulunmayan
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

9.

……………………. mikroorganizmaların enzim aktivitelerini veya temel yapı
taşlarının üretilmesini engelleyerek antimikrobiyal etki gösterirler.

10.

Dünyada en çok bilinen ve kullanılan lezzet maddesi …………………….tır.

11.

……………………. doğala özdeş tatlandırıcılar arasında tadı ve kokusuyla sakaroza
en yakın tatlandırıcıdır.

12.

Ambalaj gazı ve itici gaz olarak en çok ………………….ve ………………… gazları
kullanılır.

13.

Gıda katkı maddeleri ile ilgili olarak FAO ve WHO’nun birlikte oluşturduğu
uluslararası kuruluş ……………………………………………………..dur.

14.

Rop hastalığının görüldüğü gıda maddelerinde birisi ……………tir.

15.

E 200 ve E 296 arasındaki katkı maddeleri …………………………………dır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak gıda ambalaj maddelerini ayırt
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Günlük aktivitelerinizde aldığınız ürünler ne tip ambalajlarda bulunmaktadır?
Araştırınız.
Ambalajların çevre için olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Araştırınız.
Geri dönüşüm neden önemlidir ve nasıl yapılmaktadır? Araştırıp gözlemleyiniz.
Sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Herhangi bir gıda ambalajı üzerinde yer alan işaretler ne ifade etmektedir?
İnceleyip araştırınız.

4. AMBALAJ
Ambalaj, içine konan malları dış etkenlerden koruyan ve bir arada tutan; taşıma,
depolama, dağıtım, tanıtma gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran çeşitli maddelerden
yapılan dış örtülerdir. Ambalajın sağladığı en önemli hizmet gıdayı dış etkilerden koruma ve
gıdanın niteliklerini korumadır.
Ambalaj seçimi kendisinden beklenilen göreve göre 4 temel işlevi yerine
getirmektedir. Bu işlevler aşağıdaki şekilde (Şekil 4.1) belirtilmiştir.

İçerme:
• Ürünün kullanılma amacına
uygun durumda tutulması
• Ürüne hareket sağlanması

Performans
• Depolamada kolaylık
• Taşımada kolaylık
• Dağıtımda kolaylık
• Kullanmada kolaylık

Koruma:
• Klimatik etkilerden koruma
• Mekanik etkilerden koruma
• Böcek, bakteri, parazit gibi
zararlı organizmalardan
koruma
Bilgilendirme
• Ürünün bileşimi hakkında bilgi
• Ürünün kullanımı hakkında bi,gi
• Tüketici motivasyonu
• Mevzuatın gereklilikleri

Şekil 4.1: Gıda ambalajlarının temel işlevleri
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Bir gıda ambalajının seçimi yapılırken aşağıdaki faktörler göz önünde
bulundurulmalıdır:

Gıda maddelerinin özellikleri

Ambalaj malzemesi ve ürünün birbiri ile olan uyumluluğu

Ambalajın ürün hakkında bilgi vermesi

Ambalajın pahalı olması

Ambalajın tasarımı

Resim 4.1: Gıda ambalajı

4.1. Gıda Ambalajının Fonksiyonları
Ambalajların temel fonksiyonları koruma, depolama, taşıma, kantite, reklam, bilgi
verme pazarlama ve çevre sağlığı ile ilgilidir.

Koruma
Çevre
sağlığı ile
ilgili

Pazarlam
a

Depolama

Gıda ambalajının
fonksiyonarı

Bilgi
verme

Taşıma

Kantite
Reklam

Şekil 4.2: Gıda ambalajlarının temel fonksiyonları
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4.1.1. Koruma
Ambalajın bu klasik fonksiyonu bir yandan ürünün çarpma, ıslanma, zedelenme gibi
fiziki bakımdan olduğu kadar diğer yandan ürünün kalitesinin bozulmaması gibi (ekşime,
bozulma, çürüme vb.) kimyasal koruma fonksiyonunu da kapsamaktadır.


Çeşitli ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonunu yerine
getirmediğini incelemek için şu hususlar göz önüne alınmalıdır:






getirip

Ambalaj malzemesinin nötrlüğü: Doldurulan ürün ile ambalaj
malzemesinin kimyasal özelliklerinin birbirine tesir etmemesini ifade
eder. Nötrlük konusunda cam, gıda maddelerinin kimyevi özelliklerini ve
lezzetini bozmadığından en iyi ambalaj materyalidir.
Ambalajı yapılan gıdanın özellikleri belirli bir süre sonunda yine
korunmuş olmalıdır.
Ambalaj taşınabilmeli ve depolanabilmelidir.
Ambalaj malzemesi çarpma, zedelenme, ısı, ışığa karşı dayanıklı
olmalıdır.

4.1.2. Depolama
Ürünün stoklandığı depo ile ambalaj arasında sıkı bir ilişki vardır. Eğer depo serin ve
kuru ise, kalın cidarlı bir ambalaja gerek yoktur. Karton ve mukavva ambalajlar az yer
tuttukları ve üst üste yığılmalarındaki kolaylıklarına, avantajlarına rağmen, ince çeperli
oluşları nedeniyle cama nazaran daha az avantajlıdır.

4.1.3. Taşıma
Ambalajın koruma fonksiyonu ile birlikte ele alınmalı, özellikle ambalajın ağırlığı ile
birlikte düşünülmelidir. Ürünü korurken, taşıma masraflarını en aza indirmelidir. Bu açıdan
en elverişsiz ambalaj malzemesi camdır.

4.1.4. Kantite
Ambalajın büyük olması ünite basma ambalaj masraflarını düşürür. Fakat bazı
durumlarda büyük tercih edilmez. Sebebi ambalajın içindeki gıdanın bir defada
tüketilmemesi ve artığın muhafazası zorluğu ya da büyük ambalajdaki ürünün satın
alınmasındaki zorluktur.

4.1.5. Reklam
Ambalajdaki reklamın amacı, girişimcinin ürününe ilgi uyandırmak ve duyulan ilgiyi
artırmaktır.
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4.1.6. Bilgi Verme
Tüketici ambalajı ile yapılan gıda arasında bir bağ kurabilmek ancak ambalajın bilgi
verme fonksiyonu sayesinde mümkündür. Bu ilişki dışarıdan görünmeyi sağladığı ölçüde
cam ambalajda en iyi şekilde gerçekleşir.

4.1.7. Pazarlama
İşletmelerin ürünlerinin piyasada tutunup yaşayabilmeleri doğru ve tesirli ambalaj
materyali seçimi ile güzel hoş görünücü, çekici paketlerin üzerine ahenkli renk, yazı, grafik
yapmasına bağlıdır.

4.1.8. Çevre Sağlığı ile İlgili
Ambalaj malzemesi biyolojik açıdan güven sağlamalı, yani toksik olmamalıdır.
Kullanıldıktan sonra atılan ambalajlar çok büyük bir çevre sorunu yarattığı için ambalaj
atıkları ve çevre arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle günümüzde ambalaj
malzemelerinin hem çevre sorunu yaratmaması hem de atım nedeniyle ciddi çalışmalar
yapılmakta veya ambalaj malzemesinin çevre sorunu yaratan fonksiyonu üzerinde önemle
durulmaktadır.

Şekil 4.3: Geri kazanılabilir ambalaj işareti ve geri dönüşümden yapılmış ürün işareti

4.2. İyi Bir Ambalaj Materyalinde Olması Gereken Özellikler


İyi bir ambalaj materyalinin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:








Ürünü temiz tutmalı, kirlilik ve diğer kontaminantların gıdaya
bulaşmasına engel olmalıdır.
Besin kayıplarını en alt seviyede tutmalıdır.
Ambalajın dizaynı taşıma, dağıtım ve rafta tutulması sırasında koruyucu
olmalı ve elle rahatlıkla tutulabilir şekilde olmalıdır.
Ambalajın şekli, büyüklüğü ve ağırlığı önemlidir. Gıdanın orijinal şeklini,
büyüklüğünü ve ağırlığını muhafaza etmelidir.
Ambalaj materyali gıdayı kimyasal ve fiziksel tehlikelere karşı
korumalıdır (Örneğin; oksidasyon, ışık, mekaniksel darbe vb.).
Ambalaj materyalinin üzerinde gıdanın içeriği, en uygun kullanım ve
saklama koşullarını belirten bir etiket bulunmalıdır.
Ambalaj materyali albeniyi arttırıcı biçimde, ürünü en iyi şekilde temsil
edecek şekilde tasarlanmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.
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4.3. Ambalaj Tipleri ve Ambalaj Malzemeleri
Ambalajlar kullanıldıkları malzemenin özelliğine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir
(Şekil 4.4):

Ambalaj
malzemeleri
Kağıt esaslı
ambalajlar

Metal esaslı
ambalajlar

Cam esaslı
ambalajlar

Plastik esaslı
ambalajlar

Çok katlı
kombinasyonlar

Şekil 4.4: Ambalaj malzemelerinin özelliğine göre sınıflandırılması

4.3.1. Kâğıt Esaslı Ambalaj Maddeleri
Kâğıt, karton ve mukavva kâğıt, gıda paketlemede sık kullanılan materyallerdendir.
Kahve ve çay poşetleri gibi çok hafif ve erimez tabaka formundan, taşıma işlemlerinde
kullanılan ağır tabakalara kadar farklı tiplerde kullanılabilen bir materyaldir. Kâğıt ve karton,
ürünlerin üretildiği, dağıtımlarının veya satışlarının yapıldığı ve kullanıldığı her yerde
bulunmaktadır. Toplam paketleme materyallerinin de yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır. Bu
maddeyi paketleme kaplarına dönüştürecek yeni teknolojilerin hızlı gelişimiyle kullanım
yerleri de oldukça fazladır.


Kullanıldığı temel kategoriler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Kuru gıda ürünleri (bisküviler, ekmek ve fırın ürünleri, çay, kahve,
tahıllar, şeker, un, kuru gıda karışımları vb.)

Dondurulmuş gıdalar, soğutulmuş gıdalar ve dondurma

Sıvı gıdalar ve içecekler (meyve suları, süt ve süt ürünleri)

Çikolata ve şekerlemeler

Ayaküstü yenen yiyecekler (Fast food)

Taze ürünler (meyveler, sebzeler, balık ve et)

Yazılabilir, kesilebilir, katlanabilir, biçim verilebilir, yapıştırılabilir vb. özellikleri
paketleme açısından son derece kullanışlıdır. Ayrıca geniş bir sıcaklık aralığında (donmuş
gıdalardan kaynar sıcaklıktaki gıdalara kadar) kullanılabilir bir materyaldir.

Resim. 4.2: Karton ambalaj
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4.3.2. Metal Esaslı Ambalaj Maddeleri
Metal Kutular, dünya pazarındaki yıllık metal kutu miktarı yaklaşık 410 milyar
ünitedir. Bunların yaklaşık 320 milyarını içecekler ve 75 milyarını işlenmiş gıda kutuları
oluşturur. Kalanlar aerosoller ve diğer amaçlarla üretilen metallerdir.


Gıda ürünleri için kullanılacak metal paketler belirli temel fonksiyonları yerine
getirebilmelidir. Bunlar:

Ürünü korumalı,

Ürünün kimyasal aktivitelerine karşı dirençli olmalı,

Taşıma ve işleme şartlarına dayanıklı olmalı,

Dış çevresel faktörlere karşı dirençli olmalı,

Geri dönüşebilir materyalden yapılmış olmalı,

Kolay açılır olmalı ve ürün kullanımını kolay kılmalı,

Tüm bu özelliklerini en az raf ömrü bitene kadar korumalıdır.

Resim. 4.3: Metal içecek kutusu

4.3.3. Cam Esaslı Ambalajlar
Cam ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal
oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur.
Genellikle görünümü şeffaftır ancak bileşenlerine göre değişkenlik gösterebilir.
Gıda paketlemede 2 ana tip cam kap kullanılmaktadır: şişeler ve kavanozlar. Cam
kaplar içinde paketlenmiş çok farklı gıdalar bulunmaktadır. Hazır kahve, kuru karışımlar,
baharatlar, işlenmiş bebek gıdaları, süt ürünleri, reçeller ve marmelatlar, şuruplar, işlenmiş
meyveler, sebzeler, balık, et ürünleri, vb. Bu yiyecek ve içecek kategorileri arasında kuru toz
ve granül formundan sıvılara, basınç altında paketlenmişlerden ısı ile steril edilenlere kadar
çok farklı tipler bulunmaktadır. Son zamanlarda şişe sütlerin yerini plastik ya da karton
malzeme ile paketlenen sütler alsa da sektör alkollü içkiler alanında genişlemiştir.

Resim. 4.4: Cam şişe ve kavanozlar
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Cam ile paketlemenin getirdiği bazı avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:














Kalite imajı: Markaların tüketiciler üzerine yaptıkları araştırmaları
göstermektedir ki, tüketiciler cam ile paketlenmiş ürünlerin yüksek
kalitede olduğuna dair bir algıya sahiptir.
Şeffaflığı: Birçok durumda (işlenmiş meyve ve sebzeler gibi)
müşterilerin ürünü görebilmesi çok bir avantaj oluşturur.
Yüzey yapısı: Çoğu cam düzgün bir yüzey ile üretilirken başka şekillerde
(buz gibi görünmesini sağlayan efektler ya da spesifik yüzey dizayn ve
kabartmaları) ihtimal dâhilindedir.
Renk: Farklı renklerde üretim hammadde tipine bağlı olarak
mümkündür.
Dekoratif kullanım: Seramik baskı, farklı renklendirmeler, etiketleme
opsiyonları ile dekoratif kullanıma imkân sağlar.
Geçirgen olmaması: Geçirgen olmamaları nedeniyle tüm pratik amaçlar
için kullanılabirler.
Kimyasal bütünlüğü: Cam kimyasal olarak hem katı hem de sıvı tüm
gıdalara karşı dirençlidir ve kokusuzdur.
Dizayn potansiyeli: Ürün ve marka tanınmasını sağlamak ya da bunu
arttırmak amacıyla genellikle ayırıcı şekiller kullanılır.
Isı ile kullanılabilirliği: Gıda ürünlerinin ısı ile sterilizasyonu ya da
pastörizasyonunun kap içinde yapılmasını mümkün kılar.

Mikrodalga ile kullanılabilirliği: Mikrodalgaya uygundur ve gıdalar cam
kaplar içinde ısıtılabilir.
Kolay açılabilir: Kabın katılığı nedeniyle kapakları kolay açılır ve plastiklerde
görülen uyumsuz kapak riski bunlarda yoktur.
UV koruma: Amber camlar ürün için UV koruması sağlarlar.

4.3.4. Plastik Esaslı Ambalaj Maddeleri
Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da
inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü
gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi
ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.
Günümüzde, düşük maliyetleri ve fonksiyonel servis özellikleri nedeniyle plastik
paketleme materyalleri gıda paketleme endüstrisinde geniş çapta kullanılmaktadır. Metal ve
cam ile kıyaslandığında plastik kaplar çok daha hafiftir. Bu nedenle de üretim, dönüşüm ve
taşıma aşamalarında daha az enerji gereksinimleri vardır.


Plastiklerin paketleme
özetleyebiliriz:


materyali

olarak

kullanılma

sebeplerini

şöyle

Uygun şartlarda akıcı ve kalıplanabilir olmaları ile tabakalar, farklı
şekiller ve yapıların yapımında uygundurlar.
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Genellikle kimyasal olarak etkin değildirler, geçirimsiz olmaları
gerekmez • Pazar ihtiyaçları açısından maliyetleri uygundur.
Şeffaf, renkli, ısıyla kapatılabilir, ısı dirençli ve bariyer olma özellikleri
açısından çok seçenek sağlarlar.
Çok hafiftirler.
Avrupa’daki gıdaların yaklaşık olarak %50’si plastik materyal ile
paketlenmektedir.

Şekil .4.5: Plastik ambalajlar



Gıda paketlemede kullanılan plastik tiplerinden bazıları şunlardır:













Polietilen (PE)
Polipropilen (PP)
Polyesterler
iyonomerler
Etilen vinil asetat
Poliamidler (PA)

Polivinil klorid (PVC)
Polivinilidin klorid (PVdC)
Polistiren (PS)
Selüloz bazlı materyaller
Polivinil asetat (PVA)

4.3.5. Çok Katlı Kombinasyonlar (Kompozit)
Kompozit ambalajlar en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile
elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak,
esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir.


Kompozit (çok katlı kombinasyonlar) ambalajlar:

Plastik-alüminyum kompozit ambalajlar

Karton-polietilen kompozit ambalajlar

Kâğıt-Polietilen kompozit ambalajlar

Plastik-kâğıt-alüminyum kompozit ambalajlar

Kâğıt-alüminyum kompozit ambalajlar
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Şekil .4.6: Plastik-aliminyum kompozit ambalaj

4.4. Ambalaj Maddelerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri


Gıda ambalaj maddelerinin olumlu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ambalaj korur.

Ambalaj bozulmayı önler.

Ambalaj maliyeti azaltır.

Ambalaj ürünün kurcalanmasını önler.

Ambalaj koruyucu tedbirdir.

Ambalaj hayatı kolaylaştırır.

Tüketiciye ulaşmış nihai ürünün (son ürün) kullanılmasından sonra oluşan tekrar
kullanılabilir nitelikte olan çevreye atılmış veya bırakılmış çeşitli nitelikteki ambalajlara
ambalaj atığı denir. Bu atıkların kontrolsüz ve gelişi güzel çevreye atılması olumsuz etkilere
sebep olmaktadır.

Resim 4.5: Kullanılmış ve gelişi güzel atılmış ambalaj atıkları
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Ambalaj atıklarının kontrolsüz bir şekilde birikmesinin oluşturacağı ilk ve çmeli
sorunlardan biri katı atık kirliliğidir. Genellikle oluşan atıkların ağırlıkça %20’sini,
hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Bu atıkların kontrolsüz birikimini
önlemek için ambalaj atık yönetimi uygulanmalıdır. Ambalaj atık yönetimi, evsel,
endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen plastik,
metal, cam, kâğıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve
bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır.
Birçok olumlu özelliği olmasına rağmen ambalajların olumsuz etkilerini geri dönüşüm
ile azaltmak mümkündür. Geri dönüşüm, ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde
orijinal amacı veya başka bir amaç için organik geri dönüşüm dâhil, enerji geri kazanımı
hariç olmak üzere yeniden işlenmesine denir. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü Ülkemizde
ambalaj atıklarının geri dönüşümü, 2011 yılında yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Şekil. 4.7: Geri dönüşüm aşamaları

Yapılan geri dönüşüm sonucu kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıkları yeniden
değerlendirilmek üzere ilgili tesislere gönderilerek aynı veya farklı ürünlere
dönüştürülmektedir. Örneğin kompozit özellikteki bazı içecek kutuları yapısına göre çeşitli
aşamalardan geçerek farklı son ürünlere dönüştürülebilmektedir. Örneğin şekil x’de yer alan
kompozit içecek kutusu hamurlaştırılarak farklı kâğıt ürünlerine veya yakılarak içerisindeki
alüminyum çimento yapımında kullanılabilir.
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Şekil.4.8: Kompozit malzemelerin geri dönüşümü

Geri dönüşüm olayı gıda işletmeleri gibi diğer işletmelerin çevreye karşı sorumluluğu
olup mevcut doğal kaynakların tükenmeden sürdürülebilir olmalarını sağlamak
zorundadırlar. Bunun için gıda işleme süreçleri sonunda oluşan geri dönüştürülebilir tıkların
ayrılması gerekmektedir. Bunun için belirlenmiş olan bazı kurallar ile mümkün olmaktadır.
Geri dönüşüm olayında kullanılacak toplama araçlarında kâğıt ürünler için mavi renk, cam
için yeşil renk, metal için sarı renk ve plastik için kırmızı renk belirlenmiştir.

Resim 4.6: Geri dönüşüm kutuları (Mavi: kâğıt, Yeşil: Cam, Sarı: metal, Kırmızı: Plastik
atıklar için)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak standart bir ambalajlama işlemi yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışma kıyafetinizi giyiniz.

 Bone, maske, eldiven gibi
kontaminasyon önleyici malzemeleri
giyiniz.

 Temizlik ve hijyene özen gösteriniz.

 Ellerinizi dezenfektan maddelerle siliniz.

 Verilen talimatlara ve yönlendirmelere
göre hareket ediniz.

 Çalışma ortamına uyum sağlayınız.

 Ön ve ya son işlemlerden gelen ürünü
banttan alınız.

 Bunun için çalışma hızınızı iyi
ayarlayınız.

 Aldığınız ürün için belirlenen ambalaj
paketlerini kullanınız.

 Ürün için belirlenen standart ambalaj
paketlerini kullanınız.

 Ambalajı ürünle doldurunuz.

 Ürünün kontaminasyona maruz
kalmamasına dikkat ediniz.
 Ambalajı tartı üzerine koyarak tartımını
yapınız.
 İstenen miktarda dolum için miktar
ayarlaması yapınız.
 Uygun kapatıcı malzeme ile ambalajı
kapatınız.
 Etiket makinesinden alınan etiketi
ambalaj üzerine yapıştırınız.

 Ambalajı gramajlayınız.

 Ambalajı kapatınız ve etiketleyiniz.

 Ambalajı uygunca istifleyecek dağıtım
veya sevkiyat bölümüne iletiniz.

 Zamanınız iyi kullanınız ve iş
güvenliğine dikkat ediniz.
 FIFO kuralını uygulayınız.

 İş bitiminde ortamı temizleyiniz.

 Dezenfektan maddeler kullanarak ortamı
mikroorganizmadan arındırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

………………. içine konan malları dış etkenlerden koruyan ve bir arada tutan; taşıma,
depolama, dağıtım, tanıtma gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran çeşitli
maddelerden yapılan dış örtülerdir.

2.

Ambalajların yerine getirdikleri temel işlevler: ………, ………., ………, ……… dir.

3.

Gıda paketlemede 2 ana tip cam kap kullanılmaktadır: ………. ve ………dır.

4.

Avrupa’daki

gıdaların

yaklaşık

olarak

%50’si

……………

materyal

ile

paketlenmektedir.
5.

……………………….. ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı
veya başka bir amaç için organik geri dönüşüm dâhil, enerji geri kazanımı hariç olmak
üzere yeniden işlenmesine denir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.

Aşağıdakilerden hangisi gıda ambalajlarının sahip olduğu temel işlevlerden
değildir?
A) Koruma
B) İçerme
C) Satış
D) Performans
E) Bilgilendirme

7.

Aşağıdakilerden hangisi ambalaj seçimi yaparken göz önünde bulundurulması
gereken özelliklerinden biri değildir?
A) Ambalaj malzemesi ve ürünün birbiri ile olan uyumluluğu
B) Ambalajın ürün hakkında bilgi vermesi
C) Ambalajın pahalı olması
D) Ambalajın tasarımı
E) Ambalaj içerisindeki ürünün lezzeti

8.

Aşağıdakilerden hangisi ambalajların temel fonksiyonlarından biri değildir?
A) Depolama
B) Pazarlama
C) Bilgi verme
D) Geri dönüştürülememe
E) Taşıma
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9.

“ ” yandaki işaret aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?
A) Geri kazanılabilir ürün
B) Çevreye zararlı ürün
C) Geri dönüşümden yapılmış ürün
D) Çevre dostu ürün
E) Tehlikeli ürün

10.

Aşağıdakilerden hangisi cam ambalajların ham maddesi doğru verilmiştir?
A) Silisyum
B) Oksijen
C) Karbon
D) Azot
E) Hidrojen

11.

Aşağıdakilerden hangisinde kâğıt atıkların geri dönüşümü için kullanılan renk
doğru verilmişti?
A) Yeşil
B) Sarı
C) Turuncu
D) Kırmızı
E) Mavi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1

Gıda işleme sektörünün genel özelliklerini açıklayabildiniz mi?

2

Gıda işleme sektörünün sorunlarını açıklayabildiniz mi?

3

Gıda sektörünün diğer sektörlerden farkını açıklayabildiniz mi?

4
5

İşletme kuruluş yeri seçiminin önemini ve seçime etki eden faktörler
açıklayabildiniz mi?
Gıda işletmelerinin fiziki yapısını açıklayabildiniz mi?

7

İşletmede yer alan meslek grupları ve hiyeraraşik yapısının şematik
olarak gösterebildiniz mi?
İşletme – çevre ilişkilerini açıklayabildiniz mi?

8

Gıda işleme sektörünün genel özelliklerini açıklayabildiniz mi?

9

Gıda işleme sektörünün sorunlarını açıklayabildiniz mi?

6

10 Gıda hammaddelerini ve yardımcı maddeleri sınıflayabildiniz mi?
11

Gıda hammaddeleri
açıklayabildiniz mi?

ve

yardımcı

maddelerin

özelliklerini

12 Alım ve toplama merkezlerinin özelliklerini sıralayabildiniz mi?
13 Satın alma şekillerini sıralayarak açıklayabildiniz mi?
14 Nakil araçları ve özelliklerini açıklayabildiniz mi?
15 Nakil gereçleri ve özelliklerini açıklaya bildiniz mi?
Boşaltım işlemlerinin yapılışını ve kullanılan araç gereçleri
açıklayabildiniz mi?
Tartım işlemlerinin yapılışını ve kullanılan araç gereçleri
17
açıklayabildiniz mi?
Gıda hammaddelerini ve yardımcı maddeleri sınıflayarak
18
özelliklerini açıklayabildiniz mi?
16

19 Alım ve toplama merkezlerinin özelliklerini sıralayabildiniz mi?
20 Satın alma şekillerini sıralayarak açıklayabildiniz mi?
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Hayır

21 Nakil araçları ve özelliklerini açıklayabildiniz mi?
Gıda katkı maddesi tanımını yapıp, kullanım
açıklayabildiniz mi?
23 Katkı maddesi ingredient farkını açıklayabildiniz mi?
22

amacını

Katkı maddelerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları
açıklayabildiniz mi?
Katkı maddelerini sınıflandırıp özelliklerini ve kullanım yerlerini
25
açıklayabildiniz mi?
26 Katkı maddelerinin sağlığa etkilerini ifade edebildiniz mi?
24

27 Katkı maddelerinin etki mekanizmasını açıklayabildiniz mi?
28 Katkı madde ilgili kurumlar ve mevzuatı belirtebildiniz mi?
Güvenli gıda üretimi için kullanılacak katkı maddelerini ifade
edebildiniz mi?
30 Yönetmeliklere uygun hareket edebildiniz mi?
29

31 Verilen talimatlara uygun davranabildiniz mi?
32 İlgili formları doldurabildiniz mi?
33 Gıda etiketinden kullanılan gıda katkılarını tespit edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
C
B
A
E
D
Gıda işleme
Tarladan çatala
Rüzgar ve güneş enerjisi
Çevre kanunu
Muhasebe, halkla ilişkiler ve Ar18.
ge
19.
Personel yönetimi
20. Çevresel ve ekonomik faktörler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
E
B
A
B
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D
E
A
B
C
A
B
B
Antibiyotik
Mono sodyum glutamat
Aspartam
Karbondioksit ve azot
Uluslararası gıda kodeksi
komisyonu
Ekmek
Koruyucu

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ambalaj
Koruma, içerme, performans,
bilgilendirme
Kavanoz ve şişe
Plastik
Geri dönüşüm
C
E
D
C
A
E
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