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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0025 

ALAN  Çevre sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre sağlığı teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Bitkisel gıdalar ve satıĢ yerleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Tahıl ve baklagillerin iĢleme ve satıĢ yerlerinin, sebze ve 

meyvelerin depo ve satıĢ yerlerinin,  yağların üretim ve 

satıĢ yerlerinin sağlığa uygunluğunun kontrolü ile ilgili 

bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Bitkisel gıdalar ile satıĢ yerlerinin sağlığa uygunluk 

iĢlemlerini yürütmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Mevzuat doğrultusunda, bitkisel gıdalarla ile satıĢ yerlerinin 

sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tahıl ve baklagillerin, iĢleme ve satıĢ yerlerinde sağlık 

yönünden kontrolünü yapabileceksiniz.  

2. Sebze ve meyvelerin, iĢleme ve satıĢ yerlerinde sağlık 

yönünden kontrolünü yapabileceksiniz 

3. Yağların, üretim ve satıĢ yerlerinde sağlık yönünden 

kontrolünü yapabileceksiniz 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Kağıt, kalem, tutanak,  gıda ruhsatlandırılması 

ile ilgili mevzuat, slayt, projeksiyon makinesi, kaynak 

kitaplar, fotoğraflar, formlar ve yazıĢma evrakları, numune 

alma ekipmanı, matbu form ve evrak, bilgisayar 
Ortam: Derslik, teknik laboratuvar, çevremizde bulunan 

gıda iĢletmeleri vb 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanların biyolojik faaliyetlerini devam ettirmeleri için çeĢitli gıdalara ihtiyaçları 

vardır. Bu ihtiyaçların karĢılanması bölgesel farklılık gösterse de en fazla bitkisel gıdalar 

tüketilmektedir. Ġnsan sağlığı açısından bitkisel gıdaların üretim, hasat,  taĢıma, depolama ve 

dağıtım süreci içindeki uygulamaların sağlığa uygun teknolojik koĢullarda yapılmasına özen 

gösterilmelidir. 

Bitkisel gıdalar sağlığa uygun olarak üretilip tüketilmez ise tüketici sağlığı ve 

ekonomisi ile ulusal ekonomi zarar görür. Devlet; insanların sağlığını korumak, 

aldatılmasına engel olmak, uluslar arası pazarda yer edinebilmek, gıda maddelerinin kaybını 

önleyip daha fazla faydalanabilmek gibi amaçlar ile gıda kontrol sistemleri kurup 

görevlendirdiği kurum ve kuruluĢlardaki yetkili elamanlarca denetim görevini yaptırır. 

Ülkemizde bu hizmetler sağlık bakanlığı ile tarım bakanlığınca müĢtereken yürütülür.  

 

Bu modülde öğreneceğiniz bilgiler doğrultusunda denetim hizmetlerinde görev 

alacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Tahıl ve baklagillerin, iĢleme ve satıĢ yerlerinde sağlık yönünden kontrolünü 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 
 YaĢadığınız bölgede yetiĢen tahıl çeĢitlerini araĢtırınız. 

 YaĢadığınız bölgede tahılların yetiĢtirilme koĢullarını araĢtırınız. 

 Beslenmede en çok yararlanılan tahıl ürünlerini araĢtırınız. 

 YaĢadığınız çevrede, tahılların saklanma yöntemlerini araĢtırınız. 

 YaĢadığınız çevrede, tahılların saklanma koĢullarını araĢtırınız. 

 YaĢadığınız bölgede yetiĢen baklagil çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Beslenmede en çok yararlandığımız baklagil ürünlerini araĢtırınız. 

 YaĢadığınız çevrede yetiĢen baklagillerin saklanma koĢullarını araĢtırınız. 

 Yaptığınız çalıĢmalar sonucunda elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında 

paylaĢınız. 

 

1. TAHIL VE BAKLAGĠLLER 
 

Tahıl, buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, yulaf ve darı gibi otsu bitkilerin olgunlaĢmıĢ 

taneleridir. Tahıllar oldukları gibi tüketilmeyip bazı teknolojik uygulamalardan geçirildikten 

sonra embriyo ve kabuk gibi bölümlere ayrılarak tüketilir. Tahıllar karbonhidrat, yağ, 

protein, vitamin ve mineral maddeler içerir. 

 

1.1. Tahıllar ve ÇeĢitleri 
Tahıllar serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

 Serin iklim tahılları; buğday, arpa, yulaf, çavdar. 

 Sıcak iklim tahılları;  pirinç, mısırdır. 
 

Tahılların serin ve sıcak diye iki gruba ayrılma nedeni ürünlerin sıcaklık isteklerinin 

farklı olmasındandır.  
 

Tahıl tanesi diğer canlılarda olduğu gibi hücrelerden oluĢmuĢtur. DıĢ kısmı kaplayan 

kabuk kısmı, tanenin %14,5’ini oluĢturur. ÖğütülmüĢ tahıllarda bu kısım kepek olarak 

ayrılır. Kepeğin yapısında selüloz, hemiselüloz, fitik asit (bir çok bitki hücresinde depo 

halinde bulunan fosfor)  ve lignin (bitkide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluĢturan 

madde) bulunur. Bu kısım, tanenin dıĢ etkilere karĢı korunmasını sağlar. Endosperm, tanenin 

%83’ünü oluĢturur. Tanenin enerji deposudur. Embriyo, tanenin %2,5’ini oluĢturur ve 

taneden yeni bitki oluĢmasını sağlayan bölümdür. Ġçeriği protein, lipit, vitamin ve 

minerallerden oluĢur.             

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.1. Serin Ġklim Tahılları 
 

 Buğday 

 

Ġnsanların beslenmesinde en çok tüketilen tahıl çeĢididir. Buğday tanesi çeĢide bağlı 

olarak; sarı, açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renktedir. Buğday tanesinin kimyasal yapısı; 

karbonhidratlar, protein, lipit, enzimler, vitaminler, mineral maddeler ve sudan oluĢur.  

 

Resim 1.1: Buğday 

 Arpa 
 

Ülkemizde buğdaydan sonra ikinci sırada üretilen, hayvan yemi ve malt bira 

sanayinde kullanılan tahıl ürünüdür. 

 

Resim 1.2: Arpa 
 

 Çavdar  
 

Soğuğa en dayanıklı tahıldır. Kök sistemi kuvvetli ve derin olduğundan kuraklıktan 

etkilenmez. Genellikle hayvan yemi olarak kullanılır. Son yıllarda buğday ile birlikte insan 

beslenmesinde de kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.3: Çavdar 
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 Yulaf  

 

Hayvan yemi olarak kullanılan yulaf, günümüzde bisküvi ve bebek mamalarının 

üretiminde de kullanılır. 

 

Resim 1.4: Yulaf 

 

1.1.2. Sıcak Ġklim Tahılları 

 

 Mısır  

 

Çoğunlukla insan gıdası olarak tüketilen yağ yönünden zengin tahıl grubudur. Son 

yıllarda hayvan beslenmesinde ve sanayide de kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.5: Mısır 
 

 Pirinç  
 

Çeltik; harmandan sonra kavuzu (baĢakcıkları veya çiçeği saran kabuk) soyulmamıĢ 

tanedir. Dünya nüfusunun temel besin maddesidir. Protein yönünden oldukça zengindir. 

Tahıllar içerisinde öğütülmeden kullanılan tek besin maddesidir 
 

Pirinç kendine has tad ve kokuda olmalıdır. Gözle görünür küflü tane, böcek ve böcek 

parçaları ile kalıntıları, hayvansal atık ve kalıntıları bulunmamalıdır. 
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Pirinçin ve kırık pirinçin rutubet miktarı %14,5 geçmemelidir. Farklı özellikteki 

pirinçler karıĢtırılarak satıĢa sunulamaz. 

 

Pirinç içerisindeki kırık tane oranı, en fazla %5 olmalıdır.  

 

Resim 1.6: Pirinç 

 

1.1.3. Tahılların Beslenmedeki Yeri ve Önemi 
 

Tahıllar, ülkemizde özellikle ekonomik ve aynı zamanda coğrafi olarak üretim 

alanının geniĢ olması sebebi ile temel besin grupları arasında yer alır. Bireyin günlük 

enerjisinin %55-60’ı tahıllardan karĢılanır.  

 

Tahıllar, içerdikleri protein ve yağ miktarları bakımından farklılık gösterir. Örneğin, 

pirinç protein bakımından zengin, yağ bakımından fakir iken mısır pirince göre yağ 

bakımından zengin ama protein açısından fakirdir. 

 

Tahıllar, özellikle B grubu vitaminleri açısından zengindir. Bu vitaminler çoğunlukla 

tahılların kabuk ve embriyo kısmındadır. Embriyoda tahılların yağ içeren bölümü bulunur. 

Tahıl embriyosunda trigliseritler, fosfolipitler ve steroller vardır. Tahılda bulunan 

proteinlerin baĢlıcaları ise prolamin, glutelin, globülin, albümindir. 

 

1.1.4. Tam Tahılların Hastalıklar Üzerindeki Etkisi  
 

Kabuğundan ayrılmamıĢ buğday, pirinç mısır, çavdar, yulaf gibi besinler tam tahıl 

olarak adlandırılır. 

 

Tam tahılların hastalıklar üzerine etkileri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 ġeker Hastalığı Riskini Azaltır  

 

Tam tahıllar, posa bakımından oldukça zengindir. Tam tahıllardaki çözünebilir posa, 

karbonhidratların emilimini ve sindirimini yavaĢlatarak vücudumuzun insülin ihtiyacını 

azaltır.  
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Yine tam tahıllarda bulunan çözünemez posa sayesinde besinlerin bağırsaklardan 

geçiĢ süresi kısalır, karbonhidratların emilimi için yeterli zaman yaratır. Yapılan 

çalıĢmalarda, tam tahıl tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığı tespit edilmiĢtir. 

 

 Kalp ve Damar Hastalığı Riskini Azaltır 

 

Yapılan araĢtırmalarda tam buğday ekmeği, çavdar ürünleri ve tam tahıllı kahvaltılık 

tüketiminin kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiĢtir. Ġngiliz vejetaryenleri 

üzerinde yapılan bir çalıĢmada, tam tahıllı ekmek tüketimi ile kalp damar hastalıklarından 

ölüm oranının azaldığı belirlenmiĢtir.  

 

 Kanser Riskini Azaltır 

 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda, tam tahıl tüketiminin kanserden koruyucu etkileri de 

bulunmuĢtur. Tam tahıllı ekmek veya makarna, elenmemiĢ undan yapılmıĢ ekmek veya 

kahverengi ekmek tüketenlerde kolon-rektum kanserleri, mide kanserleri gibi sindirim 

sistemi kanserleri ile endometriyum ve pankreas kanserlerinin daha az görüldüğü 

bildirilmiĢtir.  

 

 Obezitenin Tedavisinde Etkilidir  

 

Obezite tedavisinde bol miktarda posa alınması gerekir. Posalı besinler, çok çiğnemeyi 

gerektirir. Bu nedenle yemek yeme zamanını uzatır; midedeki sindirimi ve midenin boĢalma 

hızını yavaĢlatarak tokluk hissini artırır. Tam tahıllı ürünler, özellikle insülin direnci olan 

obezite hastalarında, içerdikleri posa nedeniyle tokluk hissi sağlayarak insülin duyarlılığını 

attırır ve kilo kaybında önemli rol oynar.  

 

1.1.5. Beslenmede Tam Tahıllarla Ġlgili Öneriler  
 

 Tam tahıl ürünleri tüketerek kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabiliriz. 

 Tam tahıl ürünlerinde tüketilecek miktar, ağırlığınıza ve bedensel çalıĢma 

durumunuza göre değiĢir. Az hareketli, obez kiĢilere günde 3-4 ince dilim 

ekmek (75-100 g) yeterli iken, zayıflar, büyümekte olan çocuklarla gençler ve 

ağır iĢte çalıĢanlar bunun 3-5 katını yiyebilirler. 

 Tam tahıllı ürünler, protein ve vitamin içeriğini arttırmak için diğer besinlerle 

(kuru baklagiller, süt ve ürünleri) birlikte günde en az 6 porsiyon tüketilebilir.  

 AlıĢveriĢ yapılırken, tam tahıl ürünleri tercih edebiliriz.  

 

1.1.6. Tahılların Üretimde Kontrolü 
 

Tahıl üretiminde ve tüketime sunulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar;   

 

 Gıdalara, kabul edilemez düzeylerde zararlı madde taĢıma ihtimali bulunan 

alanlarda üretim yapılamaz. 

 Tahıl ürünlerine; endüstriyel, evsel ve zirai atıkların bulaĢmaması gerekir.  

 Tahıllar, sağlığa zararlı maddeler içeren sularla sulanamaz. 
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 Tahıllar, üretiminden iĢleme noktasına gelinceye kadar fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik bulaĢanlardan korunur. 

 Tahılların üretiminde kullanılan alet, ekipman ve taĢıyıcılar sağlığa zararlı 

olmamalıdır. 

 Ġnsanlar tarafından tüketilmeyen maddeler, tahıllardan ayrılarak hijyenik 

kurallara uygun bir biçimde ortamdan uzaklaĢtırılır. 

 Tahılların taĢınmasında kullanılan araçların temiz olmasına dikkat edilir ve 

gerektiğinde dezenfekte edilir. 

 

1.1.7. Tahılların ĠĢlenmesi ve SatıĢ Yerlerindeki Kontrolü 
 

Tahıllar, değiĢik biçimlerde iĢlenerek gıda maddeleri haline dönüĢtürülür. Ülkemizde 

tahıllardan üretilen gıda maddelerinin baĢlıcaları; un bulgur, makarna, bisküvi, tarhana, 

niĢasta, pirinç ve ekmektir.  

 

Tahılların iĢlenmesi ve satıĢ yerlerindeki kontrollerinde aĢağıdaki kurallara dikkat 

edilir. 

 Ham madde, yardımcı madde ve katkı maddeleri ayıklama, hazırlama, iĢleme 

sırasında bozuk ya da yabancı maddeler, parazitler, mikroorganizmalar veya 

bunların toksinleri açısından kabul edilebilir düzeye indirilmedikçe iĢletmeye 

alınır.  

 Ham madde, yardımcı madde ve katkı maddeleri üretim hattına alınmadan önce 

denetimden ve sınıflamadan geçirilir; gerekiyorsa laboratuvar testleri uygulanır. 

 Ham madde, yardımcı madde ve katkı maddeleri bozulmanın ve bulaĢmanın 

önlenebileceği, zararın en az indirilebileceği koĢullarda depolanır.  

 Stoklanan ham madde, yardımcı madde ve katkı maddeleri depoya giriĢ sırasına 

göre kullanılır. 

 Gıdaların iĢlenmesinde çalıĢan personel, bulaĢtırma riski açısından gerek 

görüldüğünde, üretimin değiĢik basamaklarında tüm koruyucu kıyafetlerini 

değiĢtirir, ellerini yıkar ve gerekirse dezenfekte eder. 

 Ambalajlama dahil üretimin bütün aĢamalarında iĢlemlerin, teknolojinin 

gerektirdiği süreleri aĢmamasına, bozulmaya ve patojenik mikroorganizmaların 

geliĢmemesine dikkat edilir. 

 Tüm ambalaj maddeleri, hijyenik Ģartlarda ve temiz yerlerde depolanır. 

Paketleme veya dolum alanında sadece hemen kullanılacak olan ambalaj 

materyalleri bulundurur. 

 Tahıllar, hasar ve bozulmanın en aza indirilebildiği koĢullarda depolanır. 

 Gıda üretiminin tüm basamaklarında; yetiĢtirmeden baĢlayarak iĢleme, imalat, 

dağıtım ve tüketim noktasına ulaĢıncaya kadar oluĢabilecek tehlikeler 

belirlenerek etkili tedbirler alınır. 

 

1.1.8. Tahıl ve Tahıl Ürünleri Depolarının Özellikler 
 

Tahıl ve tahıl ürünleri depolarında istifler arasında en az 1 metre geçit bırakılmalı ve 

çuval içinde bulunan maddeler ızgara üzerine konulmalıdır. Kuru yemiĢ depolarında 

ahĢapdan yapılmıĢ yazıhane veya asmakat bulunmamalıdır. 
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 Tahılların Depolanmasında Dikkat Edilen Kurallar 

 

 Depolanacak tahılların nem içeriği düĢük olmalı, gerekirse kurutulur. 

 Tahıllar kırık, hasar görmüĢ taneler ile yabancı tohumlardan arındırılır. 

 HaĢere ile enfekte olmuĢ tane içeren tahıl kitleri, kapalı bir ortamda (belli 

bir ısıda ve belli miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde (fumigant ) 

verilir ve belli bir süre gazı ortamda tutma iĢlemi ile (fumigasyon) 

ilaçlanır. 

 Depolama iĢlemi ve depo seçiminde tahılın ve yöre ikliminin özellikleri 

iyi bilinir. 

 Depolanan tahılların ve depo havasının nem ve sıcaklığı düzenli kontrol 

edilir. 

 Tahıl depolarına zararlıların girmesini önleyecek tedbirler alınır. 

 

Hatalı depolanan tahıllarda kızıĢma, küflenme, çimlenme, çürüme, yanma, ekĢime, 

alkol kokusu, tutukluk meydana gelebilir. KızıĢma; tahıl kitlesinin su içeriğinin ve 

sıcaklığının artmasıdır. Küflenme; küf mantarlarının geliĢmesi ve çoğalmasıdır. Çürüme; 

tanenin kahverengi renk almasıdır. Tutukluk; tanelerin birbirine yapıĢmıĢ halidir. EkĢime 

ve alkol kokusu anaerop bakterilerin etkinliği ile meydana gelir. Bunların engellenmesi için 

tahılların depolanmasındaki kurallara dikkat edilmelidir. 

 

 Hububat Saklama ġekilleri 

 

Tahılların uzun süre dayanıklılığını sağlamak için belirtilen saklama kurallarına 

uyulur. Saklama:  

 

 Çuvallarda saklama, 

 Dökme Ģeklinde saklama, 

 Silolarda saklama Ģeklindedir. 

 

1.2. Baklagiller 
 

Leguminous bitkilerinin olgunlaĢmıĢ tohumlarına, kuru baklagiller denilir. Bu bitki 

ailesinin kökleri havadaki azotu biriktirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle ekilmiĢ oldukları 

toprakları zenginleĢtirir. Ġnsan yiyeceği olarak en sık kullanılan baklagiller Ģunlardır; nohut, 

mercimek, fasulye, bakla, soya fasulyesi, bezelye ve börülcedir. Yapılarının iki önemli öğesi 

protein ve karbonhidratlardır. Tanelerin kabuklarında selüloz; iç kısımlarında niĢasta 

bulunur. Baklagiller, protein yönünden çok zengin kaynaklardır. Özellikle, hayvansal 

kaynaklı proteinlerin bulunmadığı dönemlerde kuru baklagillerin beslenmedeki yeri 

arttırılarak insanların günlük protein gereksinimi karĢılanabilinir; ancak baklagiller protein 

miktarı bakımından zengin olmalarına karĢın, içerdikleri protein çeĢitlerinin kalitesi 

bakımından fakirdir. Baklagillerin belli oranda tahıllarla karıĢtırılmasıyla hazırlanan besin 

maddelerinde protein kalitesi yükselir. Baklagiller, kalsiyum, demir ve B vitaminleri 

yönünden zengindir. 

 

http://www.saglik.im/baklagiller/
http://www.saglik.im/protein/
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1.7: Baklagiller 

 

1.2.1. Baklagil ÇeĢitleri  
 

En çok tüketilen baklagil çeĢitleri Ģunlardır: 

 

 Fasulye; protein, yağ, selüloz ve karbonhidratça zengindir. BileĢiminde 

bunlardan baĢka kalsiyum, fosfor, demir gibi madensel tuzlarla beraber B 

kompleks vitaminleri de bulunur. Et ve yağ ilâvesiyle piĢirildiği zaman besin 

değeri daha da fazlalaĢır. Soya fasulyesi besin değeri bakımından değeri en 

yüksek olandır.  

 

1.8: Kuru fasulye 

 Nohut; protein ve madensel madde bakımından fasulye den sonra gelen besin 

maddesidir. Lezzet ve besin değeri piĢirilme Ģekillerine göre artar.  

 

1.9: Nohut 
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 Mercimek; sindirimi daha kolaydır. BileĢimindeki demir dolayısı ile çocuklara 

ve anemiklere önerilen besin maddesidir. 

 

1.10: Kırmızı ve yeĢil mercimek 

 

 Bakla; bileĢiminde fazla miktarda protein fosfor bulunur. ÇeĢitli Ģekillerde 

tüketilir.  

 

1.11: Bakla 

 

 Bezelye; protein, niĢasta, fosfor ve B vitaminleri bakımından zengindir. 

Sindirimi kolay, lezzetli bir besin maddesidir. 

 

1.12: Bezelye 
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 Börülce; protein, niĢasta ve vitamin bakımından zengindir.  

 

  

1.13: Börülce 

 

1.2.2. Kuru Baklagillerin Saklanması  
 

Kuru baklagiller; nem oranı fazla olmayan, kuru bir ortamda, 10-20 oC arasında, 

havadar yerlerde, ya da hava alabilen kaplar içinde saklanmalıdır. Saklama yerleri temiz 

tutulmalıdır. Nemli ortamda, küflenme ve böceklenme olacağından, iklim koĢulları uygun 

olmayan yerlerde sürekli kontrol edilmelidir. GüneĢ alabilen bölmeler saklama yeri olarak 

tercih edilmelidir. 

 

1.2.3. Baklagillerin ĠĢlenme ve SatıĢ Yerlerindeki Kontrolü 
 

Gıda maddeleri satıĢ ve toplu tüketim yerlerinde denetim ve numune alma iĢlemi, en 

az iki yardımcı denetim elemanından oluĢan ekip ile yapılmalıdır. Gerekli hallerde ise 

denetim elemanı ve yardımcı denetim elemanından oluĢan en az iki kiĢilik ekip tarafından 

yapılır. Denetimler, önceden bir uyarı olmaksızın, özel durumlar hariç çalıĢma saatleri içinde 

yapılır. 

 

Baklagil kuru tanelerinden (kuru fasulye, nohut, börülce, bakla, mercimek, bezelye) 

250 gram numune alınır. 

 

Tahıl ve baklagil unları, irmikten 250 gram numune alınır. 1 kilograma kadar olan 

orijinal ambalajlardan 1 adet alınması tercih edilir. 

 

1.3. GDO Ürünler 
 

GDO; Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmadır. Genetik değiĢimi, istenen bir özelliği elde 

etmek için, gen ilavesi veya genin değiĢtirilmesi yoluyla yapılır. Dünyada GDO’lu ürünlerin 

%99’nu soya, mısır, kanola ve pamuk oluĢturmaktadır. Bunların dıĢında patates, domates, 

pirinç, buğday, ay çiçeği, bal kabağı ve yer fıstığı gibi gıdalarda GDO’lu üretilmektedir. 

Ayrıca muz, çilek, kiraz, ahududu, ananas, kavun ve karpuz gibi ürünler üzerinde de 

çalıĢmalar yapılamaktadır. 

http://lezzetler.com/bakla-tarifleri.html
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Gıda ürünlerin GDO’lu üretimde amaç; verimi artırılmıĢ gıdaların bollaĢması ile aç 

insanların doyurulması ve hammaddeden iĢlenmiĢ maddeye kadar olan zincirde çevreye daha 

az zararlı besleyici değeri daha yüksek, raf ömrü daha uzun ürünler elde etmek. 

 

GDO’lu ürünler ile ilgili bilim adamlarının bir kısmının ileri sürdüğü sakıncalar; 

bağırsak sistemimizi olumsuz etkilenmesi, baĢta alerjik hastalıklar, hipertansiyon, kanser 

gibi hastalıkları tetiklemesi, antibiyotiklere karĢı direnç sağlaması. 

 

1.3.1. GDO Ürünlerin Denetim ve Kontrolü 
 

 GDO ürünlerin denetim ve kontrolleri yönetmelik hükümleri ile birlikte veteriner 

hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa göre bakanlıkça(Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı) yapılır. 

 GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, kurul kararında belirtilen 

koĢullara uyulup uyulmadığı bakanlık tarafından kontrol edilir ve denetlenir.  

 

1.3.2. GDO Ürünlerden Numune Alma ve Analizi  
 

 GDO ve ürünlerinden Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanununa göre numune alınır ve analizi yapılır.  

 Analiz iĢlemleri, ilgili bakanlık tarafından belirlenen laboratuvarlar tarafından 

gerçekleĢtirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Tahıl ve baklagillerin, iĢleme ve satıĢ yerlerinde sağlık yönünden kontrolünü yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tahıl üretimi yapılan yerlerin 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Tahıl üretim yerlerine giderek 

üretiminde kullanılan alet, ekipman ve 

taĢıyıcıların sağlığa uygun olup 

olmadığını inceleyiniz. 

 Tahılların üretiminden iĢleme noktasına 

gelinceye kadar fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik bulaĢanlardan korunup 

korunmadığını inceleyiniz. 

 Tahılların iĢleme ve satıĢ yerlerinin 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Tahılların iĢleme ve satıĢ yerlerine 

giderek, ham madde, yardımcı madde ve 

katkı maddelerinin; üretim hattına 

alınmadan önce denetimden ve 

sınıflamadan geçirilip geçirilmediğini 

inceleyiniz. 

 Gerekli durumlarda laboratuvar 

testlerinin yapılıp yapılmadığını 

inceleyiniz.  

 Tahıl depolarının uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Çevrenizde bulunan tahıl depolarına 

giderek fiziki koĢullarının uygunluğunu 

inceleyiniz. 

 Depo havasının nem ve sıcaklığının 

uygunluğunu inceleyiniz. 

 Çevrenizde yetiĢen ya da satılan baklagil 

türlerini tespit ediniz. 

 Çevrenizde baklagil üretimi ve satıĢı 

yapılan yerlere giderek inceleme 

yapınız.  

 Baklagillerin iĢlenme ve satıĢ yerlerinin 

uygunluğunu kontrol ediniz 

 Çevrenizde bulunan baklagil iĢleme ve 

satıĢ yerlerine giderek fiziki koĢullarının 

uygunluğunu inceleyiniz. 

 Tahıllar ve baklagiller ile ilgili yapılan 

kontrol sonuçlarını raporlayarak ilgili 

kurum ve kuruluĢlara gönderiniz. 

 Kontrol sonucu ilgili evrakları dikkatli 

düzenleyiniz. 

 Düzenlenen evrakları, ilgili kurum ve 

kuruluĢlara zamanında iletiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, serin iklim tahıllarından değildir? 

A) Buğday 

B) Mısır 

C) Arpa 

D) Çavdar 

E) Yulaf 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, tahılların içerdiği besin öğesidir? 

A) Karbonhidrat 

B) Yağ 

C) Protein 

D) Vitamin 

E) Hepsi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, tahıl üretimi yapılan yerlerin sağlık açısından taĢıması 

gereken özelliklerdendir? 

A) Tahılların üretiminde kullanılan alet, ekipman ve taĢıyıcılar sağlığa zararlı 

olmamalıdır. 

B) Tahıllar kanalizasyon suları ile sulanabilir. 

C) Tahılların taĢınmasında kullanılan araçlar dezenfekte edilmemelidir.  

D) Tahıllar, hasar ve bozulmanın en aza indirilebildiği koĢullarda depolanmalıdır. 

E) Gıdalara kabul edilemez düzeyde zararlı madde taĢıma ihtimali bulunan alanlarda 

üretim yapılmalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, tahılların depolanmasında dikkat edilmesi gereken 

kurallardan değildir? 

A) Depolanacak tahılların nem içeriği düĢük olmalı, gerekirse kurutulmalıdır. 

B) Depolanan tahılların ve depo havasının nem ve sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir. 

C) HaĢere ile enfekte olmuĢ tane içeren tahıl kitleri fumigasyon yöntemi ile 

ilaçlanmalıdır. 

D) Tahıllar kırık, hasar görmüĢ taneler ile yabancı tohumlardan arındırılmamalıdır  

E) Tahıl depolarına zararlıların girmesine olanak vermeyecek önlemler alınmalıdır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, baklagillerin iĢlenme ve satıĢ yerlerinin kontrolü sırasında 

kuru baklagillerden (kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye vb.) alınan numune 

miktarıdır? 

A) 100 gr 

B) 350 gr 

C) 250 gr 

D) 500 gr 

E) 1 kg 
 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

 
 

 

Sebze ve meyvelerin, iĢleme ve satıĢ yerlerinde sağlık yönünden kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde yetiĢen meyve çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Bölgenizde yetiĢen sebze çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Bölgenizde yetiĢen meyvelerin depolanma koĢullarını araĢtırınız. 

 Bölgenizde sebzelerin depolanma koĢullarını araĢtırınız. 

 Bölgenizdeki sebze ve meyvelerin raf ömürlerini uzatmak amacı ile saklama 

yöntemlerini araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz verilerden bir dosya oluĢturup sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

2. SEBZE VE MEYVELER 
 

Çiçekten yapısında tohum bulunduran bitkisel unsurlara meyve, çeĢitli vejatatif 

kısımlarından (kök, sap, yaprak, vb.) gıda olarak yararlanılan bitkisel dokulara da sebze 

denir. 

 

Sebze ve meyvelerin bileĢimi; karbonhidratlar, azotlu maddeler, lipitler, vitaminler, 

mineraller, su, enzimler, fenolik maddeler, renk maddeleri, lezzet maddeleri, asitler, bitkisel 

kökenli doğal toksik maddelerden meydana gelmiĢtir. Sebze ve meyvelerin aynı çeĢitlerinde 

bileĢim farklılığı görülebilir. Bunun nedenleri;  

 

 Ürünün yetiĢtirildiği yörenin ekolojik koĢulları, 

 Toprak niteliği, 

 Varyete,  

 YetiĢtirme tekniği, 

 Kültürel önlemler, 

 Olgunluk düzeyi, 

 TaĢıma ve depolamadır. 

 

Sebzelerin bileĢimi; 

 

 % 90-95 su, 

 % 1-3 azotlu maddeler, 

 % 1’den daha yağ, 

 % 3-7 karbonhidrat, 

 % 1-2 mineral maddelerdir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Meyvelerin bileĢimi; 

 

 % 80-85 su, 

 % 0,2-1 azotlu maddeler, 

 % 0,1-0,3 yağ, 

 %3-18 karbonhidrat, 

 % 0,3-0,8 mineral maddelerdir. 

 

Taze sebze ve meyveler; özellikle vitamin, mineral ve selüloz gibi sindirilmeyen 

karbonhidratlar yönünden iyi kaynaktır. Sebze ve meyveler, günlük enerji ve protein 

gereksinmesine çok az katkıda bulunur. C vitamini ihtiyacı, yalnız bu gruptaki besinlerle 

karĢılanır. Koyu yeĢil yapraklı sebzeler, vitamin C bakımından turunçgiller kadar zengindir.  

 

YeĢil, sarı ve turuncu sebze ve meyveler A vitamini, folik asit ve potasyum 

bakımından zengindir. Bunun yanında mineral ve vitaminler ile hücreyi oksidasyon 

stresinden koruyan antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca, barsak faaliyetlerine 

yardımcı olur.  

 

Hasat edilmiĢ sebze ve meyveler uygun koĢullarda depolanınca, taze haldeki 

niteliklerini bir süre korur. Uygun koĢullar, sıcaklık ve bağıl nemin ayarlanması ile sağlanır. 

Her sebze ve meyvenin, en iyi Ģekilde depolanabildiği belli bir sıcaklık ve bağıl nem söz 

konusudur. Hatta, aynı sebze veya meyvenin optimum (uygun değer) depo koĢulları, çeĢide 

ve yetiĢtirildiği ekolojik koĢullara bağlı olarak da değiĢebilir.  

 

Taze sebze ve meyvelerin muhafazasında soğuğun etkisinden yararlanılır. Soğukta 

depolamada en önemli faktör, depo sıcaklığıdır. Genel bir ilke olarak, depolamadaki sıcaklık, 

depolanan sebze ve meyvenin donma noktasından 1-2 oC yüksek olmalıdır. Bu durumda, 

depolamada ürün asla donmaz. Dondurarak muhafaza ile soğukta muhafazanın en önemli 

farklılığı da budur. 
 

 Sebze ve Meyve SatıĢ Yerlerine Ait Tanımlar  
 

 Toptancı hal: YaĢ sebze ve meyvelerin toptan alımı ve satımının 

yapıldığı yer.  

 Belediye Toptancı Hali: Belediyelerce kurulan toptancı halleri. 

 Üretici: Ticaret konusu her türlü yaĢ sebze ve meyveyi üretenler.  

 Komisyoncu:  Toptancı halde yaĢ sebze ve meyvelerin toptan satıĢı 

amacıyla kendi adına, müvekkili hesabına komisyon esası üzerinden 

çalıĢan, kendilerine iĢyeri tahsis edilen meslek mensupları. 

 Mal: Ticaret konusu her türlü madde (yaĢ sebze ve meyve). 

 Pazar Yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan 

üretici ve semt pazarları. 

 Pazarcı: Semt pazarlarında belediyece müsaade edilen gıda, giyim ve 

ihtiyaç maddelerini doğrudan tüketicilere perakende olarak satan kiĢi. 

 Semt Pazarı: Her türlü yaĢ sebze ve meyvelerin üretici olmayanlar 

tarafından perakende satıĢının yapıldığı, belediyeler tarafından kurulan 

yerler. 
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 Üretici Pazarı: Her türlü yaĢ sebze ve meyvelerin üreticilerince 

perakende satıĢının yapıldığı, belediyelerce kurulan yerler. 
 

2.1. Sebze ve Meyve ÇeĢitleri 
 

Sebzeler bitkiden elde edildikleri kısımlara göre aĢağıdaki gibi gruplandırılır. 
 

 Yumruları Yenen Sebzeler: Patates, yer elması. 

 Kökleri Yenen Sebzeler: ġalgam grubu, havuç, kereviz, pancar. 

 Soğan ve Sürgünleri Yenen Sebzeler: Pırasa, soğan, sarımsak. 

 Sürgünleri Yenen Sebzeler: KuĢkonmaz. 

 Yaprakları Yenen Sebzeler: Lahana, ıspanak, marul, semizotu, pazı v.b. 

 Çiçek ve Çiçek Tablası Yenen Sebzeler: Enginar, karnabahar, bamya. 

 Meyvesi Yenen Sebzeler: Domates, patlıcan, biber, hıyar, kabak. 

 Meyve ve Tohumları Bir Arada Yenen Sebzeler: Taze fasulye, bezelye. 

 

Resim 2.1: Sebzeler  
 

Meyveler ise yapılarına göre gruplandırılabilir. 
 

 Eriksi Meyve: Ortasında bir tane çekirdek bulunan, derimsi bir kabukla örtülü 

yumuĢak ve etli meyvelere denir. ( örn. erik, kayısı, Ģeftali…) Böğürtlen, 

ahududu gibi meyveler ise çok sayıda eriksi meyvenin bir araya toplanmasıyla 

oluĢmuĢtur.  

 Üzümsü Meyve: Birden çok tohum içeren ve tohumları etli bir özün içinde 

gömülü olan meyvelere denir.(örn. üzüm, muz, vb.)  

 Yalancı Meyve: Meyvelerin çiçek sapının ucundaki çiçek tablasının, örtü 

yapraklarının ya da bürgülerin geliĢmesiyle oluĢan meyvelere denir. (örn. çilek, 

kuĢburnu, dut, elma, armut) 

 

Resim 2.2: Meyveler 
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2.2. Sebze ve Meyvelerin Saklama Yöntemleri 
 

Sebze ve meyveleri, tarım ürünleri arasında fiziki ve kimyasal yapısı bakımından en 

kolay bozulanlardır. Bu nedenle sebze ve meyveler kısa sürede tüketilmeli ya da dayanıklı 

hale getirilmelidir. 

 

Sebze ve meyvelerin raf ömürlerini uzatmak amacı ile çeĢitli saklama yöntemleri 

geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemler;  

 

 Soğutma, 

 Dondurma, 

 Konserve, 

 Asitlerde saklama (turĢu), 

 Kurutma, 

 Reçel. 

 

2.2.1. Soğutma (Soğukta Depolama) 
 

Bu yöntemde taze olarak saklanacak meyvelerin bulunduğu ortamın ısısı, madde 

içindeki fizyolojik olayları yavaĢlatacak dereceye getirilir. Sebze ve meyvelerde bulunan su 

düĢük ısılarda bile uçarak buruĢma, pörsüme ve Ģekil bozukluklarına neden olur. Ortamın 

nemi % 85-90 civarında olması bu durumu önler. 

 

Bu amaçla soğuk hava depoları denilen tesisler oluĢturulur. Bu tesislerde ısı ve nem 

düzeyleri istenilen düzeyde tutulduğu ve küf mantarlarının faaliyetleri önlendiği için gıdalar 

uzun süre saklanabilir. 

 

Depolamadaki koĢullar ne kadar iyi sağlanırsa sağlansın her sebze ve meyvenin belirli 

bir süre dayanma olanağı vardır. Her ürüne göre bu süre değiĢiklik gösterir. Her durumda bu 

süre sonunda depolanmıĢ olan ürün kalitesini hızla kaybeder. Depolamada dikkat edilmesi 

gereken noktalardan biri depo sıcaklığıdır. Bu derece, ürünün donma noktasının 1-2 derece 

üstündeki değerdir. 

 

Resim 2.3: Soğuk hava deposu 
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Sebze ve meyvelerin depolanmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, 

deponun temizliği ve dezenfeksiyonudur. Ürünlerin depolanmasından önce deponun 

temizlenip her türlü mikroorganizma ve küflerden arındırılmıĢ olması gerekir. Bu amaçla 

depoya formaldehit gazı verilerek bu Ģekilde 3-4 gün kendi haline bırakılır. Daha sonra 

havalandırılarak dezenfekte edilmiĢ olur. 

 

Bazı sebze ve meyvelerin depolama sıcaklık, nem ve süreleri;  

 

 Domates; 0-2 derecelerde,% 85 bağıl nemde, 5-6 gün,  

 Sivri biber; 4-5 derecede, % 90-95 bağıl nemde, 2 ay, 

 Maydanoz; 1-2 derecede, % 95 bağıl nemde, 2 ay, 

 Elma; 0-5 derecede, % 90-95 bağıl nemde, 2-7 ay, 

 Portakal; 6-8 derecede, % 85-90 bağıl nemde, 5 ay depolanabilir. 

 

Sonuç olarak soğukta depolamada ilke; sebze ve meyvelerin metabolizma 

faaliyetlerini durdurmadan, gerekli nem ve sıcaklıkta, belli bir süre dayanıklılığını 

sağlamaktır. 

 

2.2.2. Dondurma 
 

Dondurarak saklama yöntemi, kaliteyi en fazla koruyan yöntemdir. Bu yöntemde ham 

madde kalitesi önem taĢır. Bu yüzden hasat edilmiĢ ham madde hemen iĢlenmeye alınır. 

Öncelikle tesise gelen ürün metabolizmasının yavaĢlaması için soğutmaya alınır; ancak bu 

süre çok kısadır. 

 

Sebze ve meyvelerin dondurarak saklanması yönteminde uygulanan iĢlemler Ģunlardır;  

 

 Meyvelerde; ayıklama, yıkama, sınıflandırma, doğrama, kabuk soyma, çekirdek 

çıkarma, 

 Sebzelerde; haĢlama, soğutma yapılan ön iĢlemlerdir.  

 

Bu yapılan ön iĢlemler, bütün saklama metotlarında genel olarak uygulansa da 

dondurma yönteminde daha fazla ön plana çıkar. Soğuk hava ile dondurma iĢleminde; -15 ile 

-30 derece aralığındaki soğuk oda içinde raflara yerleĢtirilmiĢ ürünlerin durgun veya 

hareketli soğuk hava ile temas ettirilmesi esasına dayanır.  

 

Yapılan ön iĢlemlerden sonra soğuk hava ile indirekt kontakt, daldırılarak ve 

kriyojenik sıvılar ile dondurma metodu uygulanır. 

 

 Ġndirekt Kontakt Metodu: Dikdörtgen prizması Ģeklinde hazırlanmıĢ 

ambalajlanmıĢ ürünlerin, içten soğutulan iki plaka arasına yerleĢtirilerek 

dondurulması iĢlemidir. 

 Daldırılarak Dondurma Metodu: AmbalajlanmıĢ olan ürünlerin düĢük 

derecede soğutulmuĢ sıvıya daldırılarak ya da sıvının püskürtülmesi ile 

yapılan dondurma iĢlemidir. 
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 Kriyojenik Sıvılarla Dondurma Metodu: Kriyojenik sıvılar ile -60 

derecelerde yapılan hızlı dondurma iĢlemidir. Kriyojenik sıvı; kaynama 

noktası çok düĢük olan sıvılaĢtırılmıĢ gazdır. Bu amaç için günümüzde 

azot kullanılır; ama her ürüne uygulanan bir yöntem değildir. Daha çok 

dilimlenmiĢ domates, mantar, çilek gibi ürünlere uygulanır. 

 

Hücre içinde hızlı dondurma ile küçük buz kristalleri oluĢur. Bu nedenle hücre fazla 

zedelenmez. Mikroorganizmaların faaliyetlerinin tamamen durması nedeni ile bozulma 

ihtimali ortadan kalkmıĢ olur. 

 

Sebze ve meyvelere uygulanan ön iĢlemler ve hızlı dondurma iĢlemlerinden sonra bu 

koĢulların devamlılığının sağlanması gerekir. Üretim deposu, transit deposu ve perakende 

depolarında -18, -20 derece aralığının korunması önemlidir.  

 

Ürünler, ambalajlandıktan sonra dondurulur ya da dondurulduktan sonra ambalajlanır. 

Kullanılan ambalajda bazı özellikler istenir. Bunlar;  

 

o Ġçerdiği gıdaya renk, tat, koku vermemesi,  

o Ambalajın düĢük derecelerde kırılgan olmaması, esnek olması,  

o Mekanik hasarlardan ve ıĢıktan korunması gibi özelliklerde olması 

istenir. 

 

2.2.3. Konserve  
 

Konserve; besinlerin, besin değerlerini kaybetmeden saklaması için geliĢtirilen bir 

yöntemdir. Konserve üretimi sebze ve meyvelerin ön iĢlemlerden geçirilerek teneke veya 

cam kavanozlara yerleĢtirilmesi, hava almayacak Ģekilde kapatılması ve ısıl iĢlemlere tabi 

tutulmasıdır. Konserve kaplarına alınan sebze ve meyveler üzerine dolgu sıvısı konulur. 

Dolgu sıvısı meyvelerde Ģeker Ģurubu, sebzelerde salamuradır. Dolgu sıvısının görevi; 

konserve kabındaki sebze ve meyvelerin aralarındaki boĢlukları doldurmak, ısıl iĢlemlerde 

ısı iletimini sağlamak ve ürüne tat vermektir. Aynı zamanda konserve kabı içindeki havanın 

yerini alarak bozulmayı engeller. 

 

Resim 2.4: Konserveler 
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Doldurma iĢlemi yapıldıktan sonra kutu içerisindeki hava çıkarılır. Hava çıkarma 

iĢlemi; termik yöntem, sıcak dolum, mekanik ve tepe boĢluğuna buhar enjeksiyonu ile 

yapılır.  
 

 Termik yöntemde; taĢıyıcı bant üzerine yerleĢtirilen ağızları açık veya yarı 

kapatılmıĢ olan konserve kapları, 80-90 0C ki buhar tünelinden geçirilerek hem 

havası çıkarılmıĢ hem de ısıl iĢleme hazır hale getirilmiĢ olur. 

 Sıcak dolumda; dolum sıcaklığı ürünün özelliğine göre farklılık gösterse de 80-

90 0C de dolum sıvısı ile ısıtılması iĢlemi ile hava çıkarılır.  

 Mekanik yöntemde; doldurulmuĢ konserve kaplarının vakumlu kapama 

makineleri kullanılarak kapatılması ile sağlanır.  

 Tepe boĢluğuna buhar enjeksiyonunda; konserve kavanozlarının tepe boĢluğuna 

yüksek sıcaklıkta sıcak buhar verilerek buradaki gaz uzaklaĢtırılıp hemen 

ağızları kapatılarak yapılır. 
 

Konserve kutuları, dolum ve hava alması iĢlemlerinden sonra hermetik olarak 

kapatılır. Hermetik kapama, kutu içeriğini dıĢ ortamla temasının tamamen kesilmesidir.  

 

Konserve kutuları kapatıldıktan sonra pastörizasyon ya da sterilizasyon iĢlemleri 

uygulanır. Pastörilizasyon iĢleminde; 100 dereceye kadar yapılan ısıl iĢlem sonrasında 

soğutma iĢlemini kapsar. Sterilizasyon iĢleminde; 100 derecenin üzerinde, basınç altında 

yapılan ısıl iĢlemler sonrasında soğutma iĢlemi uygulanır.  

 

2.2.4. Asitlerle Saklama 
 

Sebze ve meyvelere uzun süreli dayanıklılık veren bir yöntem değildir. Sebze ve 

meyvelere belli oranda verilen tuz ile laktik asit fermantasyonunun gerçekleĢmesi sağlanır. 

OluĢan laktik asit ve tuz, birçok mikroorganizmanın faaliyetini durdurmuĢ olur. Ancak bir 

süre sonrasında maya ve küf oluĢumu gerçekleĢir. Bunu engellemek için yapılan ürünün 

hemen tüketilmesi ya da pastörize edilmesi gerekir. Laktik asit üretimi beklenmeden asetik 

(sirke) ilavesi ile de mikroorganizma üremesi engellenebilir. 

 

Bu yöntem çok uzun süre dayandırma özelliği olmamasına rağmen ülkemizde kıĢ 

mevsiminde en fazla uygulanan yöntemlerden biridir. 

 

Resim 2.5:TurĢu 
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2.2.5. Dehidrasyon (Kurutma) 
 

Gıdaların kurutularak dayandırma iĢlemi eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. 

Kurutma iĢlemlerinde de öncelikle ham madde ön iĢlemlerden geçirilir. Bunlar; ayıklama, 

sınıflandırma, yıkama, kabuk soyma, bölme, dilimleme, doğrama, çekirdek çıkarma 

iĢlemleridir. Ayrıca, bu iĢlemlere ek olarak kükürtleme iĢlemi yapılır. Kükürtleme iĢlemi, 

meyvelerde enzimatik faaliyetlerin durdurulması amacıyla yapılır. En fazla yapılan kükürt 

dioksit uygulamasıdır. Kükürt dioksitin korozif etkisinden dolayı kuru meyvelerde 

kükürtleme iĢleminin çok dikkatli yapılması gerekir. 
 

Sebzelerde de kurutulmadan önce; ayıklama, yıkama, kabuk soyma, doğrama, 

haĢlama, soğutma gibi ön iĢlemler uygulanır. Sebzelerde, enzimatik faaliyetlerin 

durdurulması için haĢlama iĢlemi, renk değiĢimini engellemek için kükürtleme iĢlemi 

uygulanır. 
 

Kurutma iĢlemi doğal olarak güneĢte yapılabileceği gibi yapay olarak da yapılabilir. 

GüneĢte kurutma iĢlemi her sebze ve meyveye uygulanamaz. Kurutma iĢlemi ister güneĢte 

doğal olarak ister yapay olarak yapılsın her iki yöntemde de gıdadaki su bozulmasına olanak 

vermeyecek Ģekilde azaltılmıĢtır. Kurutma yöntemleri aĢağıdaki gibi yapılır. 
 

 Konveksiyon Kurutma: Suyun buharlaĢması için gerekli ısı hava ile taĢınarak 

kurutulacak malzeme içerisinden veya arasından geçirilerek yapılır. 

 Kontakt Kurutma: Kurutma yapılacak ham madde hareketli veya hareketsiz 

kalarak ısıtılmıĢ yüzeye değdirilerek ısıtılır. Madde doğal olarak kurumuĢ olur.  

 Dondurarak Kurutma: (Freeze- drying): Kurutulacak olan üründeki su, 

öncelikle dondurma metodu ile buz haline getirilir. DondurulmuĢ ve – 30 

dereceye soğutulmuĢ olan ürün dondurularak kurutma cihazında oluĢan buzun 

süblime ( katı maddeyi sıvılaĢtırmadan buharlaĢtırma ya da gaz haline getirme 

iĢlemi) edilmesi ile kurutulmuĢ olur. 
 

2.2.6. ġeker Ġçeriğini Arttırma 
 

Meyvelerin Ģeker oranının arttırılarak dayanıklı hale getirilmesidir. Bu yöntemle 

meyveler reçel, marmelat, jöle gibi ürünler Ģeklinde hazırlanır.  
 

 Reçel: ġeker ile kaynatarak bir veya birkaç çeĢit meyve pulpu (Meyvelerin suyu 

ayrılmaksızın; soyularak veya bütün olarak, yenilebilen kısımlarının ezilmesi ile 

elde edilen fermente olmamıĢ, ancak fermente olabilen bölümüdür) veya 

püresinin uygun jel kıvamına getirilmiĢ halidir.  

 

Resim 2.6: Reçel çeĢitleri 
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 Jöle: Bir veya birkaç çeĢit meyve suyu ve meyvenin sulu ekstratları ile 

Ģekerlerin jelleĢmiĢ karıĢımına denir. 

 Marmelat: Su, Ģekerler ve turunçgillerin bir veya birkaç çeĢidinden elde edilen 

pulp, püre, meyve suyu, sulu ekstralarının ve kabuklarının uygun jel kıvamına 

getirilmiĢ karıĢımına denir.  

 

Diğer saklama yöntemlerinde olduğu gibi meyve, ön iĢlemlerden geçirilir. Bu 

iĢlemler; ayıklama, yıkama, çekirdek çıkarma, sap ayırma, doğrama veya pulp elde etme 

iĢlemleridir. Ön iĢlemlerden geçirilmiĢ olan ürünler reçel olarak,  dondurularak, ısı 

uygulayarak ve koruyucu maddelerle taze halini koruyacak Ģekilde saklanır. 

 

Reçel yapılırken meyve ve Ģekerin dıĢında pektin, glikoz Ģurubu, sitrik asit ve su 

kullanılır. PiĢirme iĢleminden sonra soğutularak ambalajlanır.  

 

2.3. Sebze ve Meyvelerin Saklanmasının Yararları 
 

 Mevsimlik olan ürünlerin, mevsimin dıĢında da tüketilmesinin sağlanması, 

 Üretilen ürünün, bölge dıĢında da tüketiminin sağlanması, 

 Ürün kayıplarının azaltılması ve faydalarının artırılması, 

 Ürün yetiĢtiriciliğinin sürekli kılınması, 

 Yeni ve farklı iĢ sahaları açılması, 

 Ürünlerin uzun süre muhafazasının sağlanması ile mevsimsel farklılıklara karĢı 

tüketicilerin korunması, 

 Ürünleri çeĢitlendirerek ve tüketimi sürekliliğinin sağlamasıdır.  

 

2.4. Sebze ve Meyve ĠĢleme ve SatıĢ Yerlerinin Kontrolü 
 

Gıda maddeleri satıĢ ve toplu tüketim yerlerinde denetim ve numune alma iĢlemi, en 

az iki yardımcı denetim elemanından oluĢan ekip tarafından yapılır. Gerekli durumlarda ise 

denetim elemanı ve yardımcı denetim elemanından oluĢan en az iki kiĢilik ekip tarafından 

denetlenir. Denetimler önceden bir uyarı olmaksızın, özel durumlar dıĢında çalıĢma saatleri 

içinde yapılır. 

 

Numune, bakanlıkça hazırlanacak numune alma rehberine göre alınır. Analizleri 

yapılmak üzere alınacak numuneler için herhangi bir bedel ödenmez. ÇalıĢma izni ve 

denetim iĢlemleri ile ilgili itirazlar en geç 7 gün içinde yapılır ve 1 ay içinde sonuçlandırılır. 

 

Gıda kontrol laboratuvarlarının analiz sonucuna itiraz, sonucun iĢyeri sahibi/ 

yöneticisine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde yapılır. 

 

Analiz sonucunda yapılan itiraz üzerine, Ģahit numune, analiz edilmek üzere yetkili 

laboratuvara gönderilir. 

 

Konservelerden her biri en az 250 gr olmak üzere 2 adet numune alınır. Numunelerin 

kapaklarının açılmamıĢ olmasına dikkat edilir. 
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ġeker ve Ģekercilik ürünlerinden (çay Ģekeri, glikoz, akide Ģekeri, fondan, badem 

Ģekeri ġekerleme, badem ezmesi, reçel, marmelat, Ģurup, pelte vb.) 250 gr olacak Ģekilde 

orijinal ambalajı ile numune alınır. 

 

Pektin, jelâtin; 50 gr numune alınır. 

 

Kuru meyveler; 100 gr numune alınır. 

 

DondurulmuĢ ürünler; sebze ve meyveler, hamur çeĢitleri, kırmızı ve beyaz etler, balık 

ve süt ürünleridir. Sebze ve meyveler ile hamur çeĢitlerinden 100gr diğerlerinden 250 gr 

numune alınır.  

 

Pazar yerlerinde sebze ve meyve satıĢı yapan pazarcılar gerekli sağlık Ģartlarını 

taĢımak zorundadırlar. 

 

Resim 2.7: Pazar yeri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Sebze ve meyvelerin, iĢleme ve satıĢ yerlerinde sağlık yönünden kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sebze ve meyve çeĢitlerini tespit 

ediniz. 

 Bölgenizde bulunan hal, sebze ve meyve 

pazarlarına giderek ürün çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 Sebze ve meyvelerin raf ömrünü 

uzatmak için saklama yöntemlerini 

tespit ediniz. 

 Bölgenizde bulunan sebze ve meyveleri 

soğukta depolama ünitelerini inceleyiniz. 

 Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak 

için kullanılan dondurma yöntemini 

inceleyiniz. 

 Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak 

için kullanılan konserve yöntemini 

inceleyiniz. 

 Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak 

için kullanılan asitlerle saklama 

yöntemini inceleyiniz. 

 Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak 

için kullanılan kurutma yöntemini 

inceleyiniz. 

 Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak 

için kullanılan Ģeker içeriğini artırma 

yöntemini inceleyiniz. 

 Sebze ve meyvelerin iĢleme yerlerinin 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Sebze, meyve denetimi için gerekli 

donanım ve malzemeleri hazırlayınız. 

 Çevrenizde bulunan sebze, meyve iĢleme 

ve satıĢ yerlerine giderek fiziki koĢulların 

uygunluğunu inceleyiniz. 

 Hal ile sebze ve meyve pazarlarının 

uygunluğunu kontrol ediniz.  

 Sebze, meyve denetimi için gerekli 

donanım ve malzemeleri hazırlayınız. 

 Kontrol için hal ile sebze ve meyve 

pazarlarına giderek sağlığa uygunluğunu 

inceleyiniz. 

 Yapılan kontrol sonuçlarını rapor 

haline getirerek ilgili kurum ve 

kuruluĢlara gönderiniz. 

 Kontrol sonucu ile ilgili gerekli evrakları 

dikkatli düzenleyiniz. 

 Kontrol sonucu ile ilgili gerekli evrakları 

ilgili kurum ve kuruluĢlara zamanda 

iletiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 27 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Çiçekten yapısında tohum bulunduran bitkisel unsurlara genel olarak aĢağıdaki hangi 

isim verilmektedir? 

A) Sebze 

B) Tahıl  

C) Meyve 

D) Baklagil 

E) Hububat 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, sebze ve meyvelerin aynı çeĢitlerindeki bileĢim farklılığı 

nedenlerinden değildir?  

A) Toprak niteliği. 

B) Ürünün yetiĢtirildiği yörenin ekolojik koĢulları . 

C) YetiĢtirme tekniği. 

D) Ürünün yetiĢtirildiği yörenin sosyal koĢulları. 

E) Varyete. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, eriksi meyve çeĢitlerindendir? 

A) Kayısı 

B) Muz 

C) Armut 

D) Çilek  

E) Üzüm 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak amacı ile saklama 

yöntemlerindendir? 

A) Kurutma 

B) Dondurma 

C) Konserve 

D) Soğutma  

E) Hepsi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, sebze ve meyve iĢletme ve satıĢ yerlerinin kontrolünde 

konservelerde alınan numune miktarıdır? 

A) 50 gr  

B) Her biri en az 250 gr olmak üzere 2 adet  

C) 100 gr 

D) 1000gr 

E) 2000gr 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

 

 
 

Yağların, üretim ve satıĢ yerlerinde sağlık yönünden kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Bölgenizin yağ tüketim alıĢkanlıklarını araĢtırınız. 

 Tüketilen yağlar ile kalp damar hastalıkları arasındaki iliĢkiyi araĢtırınız. 

 Bitkisel ve hayvansal yağların kimyasal yapılarını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz verilerden bir dosya oluĢturup sınıf ortamında paylaĢınız. 
 

3. YAĞLAR 
 

Yağlar; bir molekül gliserolle yağ asitlerinin yapmıĢ olduğu esterlerdir. Vücudumuza 

aldığımız yağların çoğu trigliseritlerdir. Trigliseritler; bir molekül gliserole üç molekül yağ 

asidinin eklenmesi ile oluĢur.  
 

Yağların kimyasal formül aĢağıda verilmiĢtir. 
 

H2  C-OH                                                                   H2 C―OOCR    

        |                                                                                | 

H―C―OH                      R―COOH                      H C―OOCR    

        |                                    yağ asidi                               | 

H2  C―OH      H2 C OO CR    

   gliserol           trigliserid 

                                              
 

Yağlar insan vücudunun enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar yağlara göre daha az enerji 

verir. 1 gr yağ 9 kalorilik enerji verirken, 1 gr karbonhidrat 4 kalorilik enerji verir. Yağlar 

insanlara sadece enerji vermekle kalmaz. Aynı zamanda midede tokluk hissi verir, organları 

dıĢ etkenlerden korur, vücut ısısının kontrolünü sağlar ve yağda eriyen A, D, E, K 

vitaminlerinin taĢınmasını sağlar.  
 

Yağlar elde ediliĢlerine göre; hayvansal yağlar ve bitkisel (nebati) yağlar olarak ikiye 

ayrılır. 
 

Yağların yapısında bulunan yağ asitleri, doymuĢ veya doymamıĢ yağ asitleri olarak 

ikiye ayrılır. DoymamıĢ yağ asitleri oda ısısında sıvı özellik, doymuĢ yağ asitleri oda ısısında 

katı özellik taĢır. Bitkisel sıvı yağlar içerisinde doymamıĢ yağ asitleri bulunur. Hayvansal 

yağlarda; doymuĢ yağ asitleri oranı yüksek, doymamıĢ yağ asidi oranı düĢüktür ve bu 

nedenle katı halde bulunur. 
 

Ülkemizde bitkisel yağ; ayçiçeği, zeytin, soya, susam, mısır, fındık, kanola, yer fıstığı 

ve çiğit (pamuk tohumu) bitkilerinden elde edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Zeytinyağı Fındık yağı Kanola çiçeği 

 
 

 

Mısır yağı Susam yağı Soya yağı 

Resim 3.1: Bitkisel yağ çeĢitleri 

 

 Yağlar ile Ġlgili Tanımlar 

 

 Yenilebilir Bitkisel Yağlar: Doğal yapısı gereği az miktarda fosfatidler 

gibi diğer lipidleri, sabunlaĢmayan bileĢenleri ve serbest yağ asitlerini 

içerebilen, sadece bitkisel kaynaklardan elde edilen temel olarak yağ 

asitleri gliseridlerinden oluĢan yağlardır. 

 Sızma Yağlar: Yağın yapısını değiĢtirmeksizin mekanik yöntemle ve ısı 

uygulaması ile elde edilen, saflaĢtırmak amacı ile sadece su ile yıkama, 

çöktürme, filtrasyon ve santrifüj iĢlemleri yapılan yağlardır. 

 Soğuk PreslenmiĢ Yağlar: Isıl iĢlem olmaksızın sadece mekanik 

yöntemle elde edilen yağlardır. 

 Rafine EdilmiĢ Yağlar: Doğal trigliserid yapısında değiĢikliğe yol 

açmadan rafine edilen yağlardır. 

 Aspir Yağı: Aspir bitkisinin (Carthamus tinctorious L.) tohumlarından 

elde edilen yağdır. 

 Yüksek Oleik Asitli Aspir Yağı: Yüksek oleik asitli yağ içeren aspir 

bitkisinin (Carthamus tinctorious L.) tohumlarından elde edilen yağdır. 

 Ayçiçek Yağı: Ayçiçek bitkisinin (Helianthus annuus L.) tohumlarından 

elde edilen yağdır. 
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 Yüksek Oleik Asitli Ayçiçek Yağı: Yüksek oleik asitli yağ içeren 

ayçiçek bitkisinin (Helianthus annuus L.) tohumlarından elde edilen 

yağdır. 

 Hindistancevizi Yağı: Hindistan cevizi (Cocos nucifera) meyvesinden 

elde edilen yağdır. 

 Mısır Yağı: Mısır bitkisi (Zea mays L.) tanelerinin embriyolarından elde 

edilen yağdır. 

 Pamuk Yağı: ÇeĢitli Pamuk (Gossypium spp) kültürlerinin 

tohumlarından elde edilen yağdır. 

 Palm Çekirdeği Yağı: Palm (Elaeis guineensis) meyvesinin 

çekirdeğinden elde edilen yağdır. 

 Kanola-DüĢük Erusik Asitli Kolza Yağı: DüĢük erusik asitli yağ içeren 

Brassica napus, L. Brassica campestris L. ve Brassica juncea L.'nin 

tohumlarından elde edilen yağdır. 

 Soya Yağı: Soya fasulyesinden (Glycine max (L.) Merr.) elde edilen 

yağdır. 

 Susam Yağı: Susam bitkisinin (Sesamum indicum L.) tohumlarından 

elde edilen yağdır. 

 Üzüm Yağı: Üzüm bitkisinin (Vitis vinifera L.) çekirdeklerinden elde 

edilen yağdır. 

 Yerfıstığı Yağı: Yerfıstığından (Arachis Hypogaea L.) elde edilen 

yağdır. 

 

3.1. Yağ Üretimi 
 
Ülkemizde bitkisel yağ sanayi açısından yağ üretiminde yararlanılan baĢlıca ham 

maddeler; zeytin, ayçiçeği ve çiğittir. Bunun yanında fındık ve kanola gibi bitkilerden de yağ 

üretimi yapılmaktadır.  

 

3.1.1. Ham Maddeden Yağ Üretim AĢamaları 

 
 Yağ ham maddelerinin depolanması 

 Ham maddelerin temizlenmesi 

 Kabuk kırma ve ayırma 

 Yağ ham maddelerinde boyut küçültme 

 UfaltılmıĢ ham maddenin piĢirilmesi ve kavrulması 

 Ham yağın sızdırılması 

 Yağ tohumlarının preslenmesi 

 Yağ tohumlarından yağın ekstraksiyonu (Yağın tohum dıĢına 

çıkartılması) 

 

3.1.2. Ham Yağın Rafinasyon AĢamaları  
 

 YapıĢkan maddelerin alınması (Degumming) 

 Asitliğin giderilmesi 
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 Nötralizasyon 

 Destilasyon 

 Renk açma (Dekolorizasyon) 

 Koku alma (Deodorizasyon) 

 Soğuk suya dayanıklı hale getirme (Vinterizasyon) 

 

3.1.3. Margarin Üretim AĢamaları 
 

 Katı yağların elde edilmesi 

 Sıvı yağların hidrojenasyonu 

 Ġnteresterifikasyon 

 

 Katı yağların margarine iĢlenmesi 

 Emülsifiye etme ve kristalizasyon 

 

3.2. Bitkisel Yağ ÇeĢitleri 
 

Ġnsan gıdası olarak kullanılan bitkilerin tane ve meyvelerinin çeĢitli Ģekillerde 

ezilmeleri sonrası elde edilen yağlara, bitkisel yağlar adı verilir. Bunlar; zeytin yağ, susam 

yağ, pamuk yağı gibi çıkarıldıkları nebatın(bitkinin) ismi ile adlandırılarak satılırlar 

  

Bitkisel yağlar elde ediliĢlerine göre; 

 

 Doğrudan doğruya ve süzüldükten sonra elde edilen nebati yağlar 

 Rafine nebati yağlar 

 Hidrojenle sertleĢtirilmiĢ nebati yağlar 

 Margarinler olarak dörde ayrılır. 

 

3.2.1. Doğrudan Doğruya ve Süzüldükten Sonra Elde Edilen Nebati Yağlar 
 

Olgun zeytin tanelerinden sızma veya basınçla çıkarılan santrüfüjleme, dinlendirme ve 

süzme gibi yalnız fiziksel ve mekanik iĢlemlere tabi tutulan ve hiçbir kimyasal iĢlem 

görmeyen zeytinyağlarına, doğrudan doğruya elde edilen nebati yağ veya natürel zeytinyağı 

denir. 

 

Natürel zeytin yağı dörde ayrılır; 

 

 Sızma (Ekstra) Zeytinyağları: Kendine özgü üstün tat ve kokuda, serbest yağ 

asitleri % 1’i geçmeyen natürel zeytinyağlarıdır. 

 Ekstra-Ekstra (Fine) Zeytinyağları: Ekstra zeytinyağı özelliğinde olup 

serbest yağ asitleri % 1,5’i geçmeyen natürel zeytin yağıdır. 

 Ekstra (Courante) Zeytinyağları: Normal zeytinyağı tadında olup serbest yağ 

asitlerini en çok % 3 olan natürel zeytin yağlarıdır. (Bu asidite % 10 tolerans 

kabul edilir.) 

 Birinci Yemeklik Zeytinyağları: Normal yemeklik özelliğini kaybetmemiĢ ve 

serbest yağ asitleri % 45’i geçmeyen natürel zeytinyağlarıdır. 
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Resim 3.2: Zeytin yağı 

 

3.2.2. Rafine ( Rafinees) Zeytinyağı 

 
Natürel zeytinyağlarının nötrleĢtirme, ağartma ve koku giderme gibi iĢlemlere tabi 

tutularak arıtılması ile elde edilen zeytinyağlarıdır. Tortulu, bulanık, renkleri bozulmuĢ, 

lezzetleri acımıĢ veya kokuları ağırlaĢmıĢ nebati yağların, çeĢitli iĢlemlerle bozukluklarının 

ortadan kaldırılması ile elde edilen yağlara rafine nebati yağlar denir. 

 

Bu iĢlemlerde kullanılan maddeler ile metotlar sağlığa zararlı olmamalıdır. 

 

Tip (Huiles pures d’olive) zeytinyağı; tüzükte kabul edilen natürel zeytinyağlarının 

rafine zeytinyağları ile karıĢtırılması sureti ile elde edilen zeytinyağlarıdır. 

 

Tip zeytin yağlar 3 ayrılır; 

 

 Rivyera tipi zeytinyağları; serbest yağ asitleri %1’i geçmeyen tip 

zeytinyağlarıdır. 

 A tipi zeytinyağları; serbest yağ asitleri  %1,5’i geçmeyen tip zeytinyağlarıdır. 

 B tipi zeytinyağları; serbest yağ asitleri %2.5’i geçmeyen tip zeytinyağlarıdır. 

 

Resim 3.3: Zeytinyağı 

 

Bu yağlar üretildiği bitkinin adı ile satıĢa sunulmak zorundadır. 
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3.2.3. Hidrojenle SertleĢtirilmiĢ Nebati Yağlar 

 
Hidrojenasyon; yağların yapısında yer alan doymamıĢ yağ asitlerindeki çift bağların 

karbon atomlarına, hidrojenlerin bağlanarak tekli bağ haline getirilmesidir. 

 

Adi derecede sıvı halinde bulunan nebati yağların rafine edildikten sonra özel bir 

teknik ile hidrojene edilerek kıvamlarının sertleĢtirilmesi ile elde edilen katı yağlara 

hidrojene edilmiĢ nebati yağlar denir. Bu yağlar üretildikleri bitkinin adı ile satıĢa 

sunulmalıdır. 
 

SertleĢtirilmiĢ nebati yağlar adi derecede beyaz renkte, katı kıvamda, yapıldığı ham 

yağın özel koku ve lezzeti giderilmiĢ olmalı ve eritildikleri zaman tamamı ile berrak, 

tortusuz, renksiz veya çok açık renkli homojen bir sıvı yağ halini almalıdır. Ġçerdikleri safi 

yağ miktarı % 98’den aĢağı ve asit dereceleri, rafine nebati yağlar için kabul edilen 

miktardan fazla olmayacak, erime derecesi 37 oC’yi geçmeyecektir. 
 

Hidrojenli sertleĢtirilmiĢ nebati yağlar hiçbir kimyasal madde içermemelidir. 
 

3.2.4. Margarinler 
 

Tamamı ile rafine edildikten ve hidrojenle sertleĢtirildikten sonra normal veya yağı 

alınmıĢ pastörize sütlerle veya krema ile karıĢtırılarak lezzet, görünüĢ, kıvam bakımından 

tereyağı vasıflarını içerecek Ģekilde iĢlenmiĢ yüksek kaliteli nebati yağlara nebati margarin 

denir. 
 

Bu yağlara lesitin, A ve D vitaminleri de eklenebilir. Margarinler görünüĢ, renk, lezzet 

ve kıvam bakımından tereyağı özelliklerini taĢımalı ve erime dereceleri 36 0C’yi 

geçmemelidir. 

 

Resim 3.4: Margarin 
 

Bunlar;  
 

 Kahvaltılık margarin; Ġçinde %80 yağ, %16 su içeren, süt ve diğer katkı 

maddelerinden oluĢan margarinlerdir. Ayrıca tuzlu (en çok %2), tuzsuz (% 0,2) 

olarak üretilir. 

 Mutfak (yemeklik) margarini; en az % 99 yağ, kalan % 1’i de katkı 

maddeleridir. 

 Gıda sanayi margarini; içerdiği yağ miktarına göre tip 1 (en az % 99 yağ 

içeren) ve tip 2 (en az % 80 yağ içeren) olmak üzere ikiye ayrılır. 
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Yağ çeĢitleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

 
YAĞ 

BĠTKĠSEL HAYVANSAL 

 Zeytinyağı 

 Ayçiçeği yağı 

 Soya 

 Kanola 

 AraĢit(yer fıstığı) 

 Pamuk yağı 

 Mısırözü 

 Fındık yağı 

 Defne tohumu yağı 

 Kako yağı 

 Koko (Hindistan cevizi) 

yağı 

 Hurma yağı (yarı katı) 

 Pirinç kepeği yağı 

 Tereyağı 

 Ġç yağı 

 Balık yağı (sıvı) 

Tablo 3.1: Yağ çeĢitleri 

 

3.3. Bitkisel Yağ Üretim Yerlerinin Özellikleri 
 

Bitkisel yağ yapım yerlerinde bulunması gereken özellikler Ģunlardır; 

 

 Kagir ve müstakil binalarda; 

 Ham madde saklama deposu, 

 Ayıklama ve temizleme, 

 Ham yağ elde etme,  

 Rafine etme, 

 Kutulama ve ambalaj, 

 Ürün muhafaza kısımlarını içermelidir. 

 

 Muhafaza yeri, soğuk hava sistemine sahip olmalı, raflar ve kaplar kolay 

temizlenebilir, paslanmaz maddelerden yapılmıĢ olmalı ve ispirtolu bir 

termometre bulunmalıdır. 

 Temizleme ve ayıklama yerleri, duvarlar tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar 

mermer, fayans, mozaik vb. maddelerden yapılmıĢ olmalı. Diğer kısımlar ve 

tavanı plastik badana veya yağlı boya olmalı, burada bulunan yıkama havuzları 

ve tezgâhlar mermer ya da paslanmaz çelikten yapılmıĢ olmalıdır. 

 Ayıklama sonunda çıkan atıklar kapalı, sızmaz, madeni veya plastik kaplara 

konulmalı ve kokmalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır. 

 ĠĢçiler, iĢ elbisesi, baĢlık, lastik çizme giymeli ve su geçirmez önlük takmalıdır. 

Ayıklama, hazırlama, piĢirme ve kutulara koyma yerinde çalıĢan iĢçiler maske 

takmalıdır.  
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3.4. Bitkisel Yağ Dolum Yerlerinin Özellikleri 
 

Bitkisel yağ dolum yerlerinin özellikleri Ģunlardır; 

 

 Bu yerler; depo, ĢiĢe yıkama, doldurma ve etiketleme kısımlarını içerir ve 

birbirinden kagir bölümlerle ayrılmıĢ olur. 

 Doldurma yerlerinde bitkisel yağların özelliklerini bozmayan, üstü sıkıca kapalı 

bir hazne bulunur, bu haznede doldurma musluğuna kadar sabit ve yağın 

niteliğini bozmayacak borular kullanılır.  

 Bu yerlerde; ĢiĢeler sıcak ve sodalı sularla fırçalanıp yıkandıktan sonra Ģehir 

suyundan geçirilir ( ġiĢe kullanılmayan yerlerde bu bölme ve Ģartları aranmaz). 

 ÇalıĢan iĢçiler, iĢ kıyafeti ve bone giyip, kauçuk veya plastik önlük takarlar. 

 

3.5. Yağda Yapılan Hileler 
 

Yağ üretiminde maliyeti düĢürüp daha fazla kazanç sağlamak amacı ile çeĢitli 

usulsüzlükler yapılmaktadır. Bu usulsüzlükler: 

 

 Üzerlerinde etiketlerinin bulunmaması, özelliklerin belirtilmemesi, fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinin uygun olmaması, 

 Yemeklik yağlar ve hayvansal yağların diğer rafine ve natürel yağlarla 

karıĢtırılması, 

 Yağların içeriğinde izin verilen maddelerin dıĢında baĢka kimyasal maddelerin 

kullanılması, 

 Eritildiğinde bulanıklık ve tortu oluĢması yağlarda yapılan hilelerin 

göstergesidir.  

 

3.6. Yağlarda Görülen Bozukluklar 
 

Yağ bozulduğunda; tadında acıma, renk değiĢikliği, koku ve kıvam gibi fiziksel 

özelliklerinde değiĢiklikler olmaktadır. 

 

Rafinasyon iĢleminde yağların tat, koku, görünüĢ ve stabilitelerini bozan her türlü 

maddenin ayrılması sağlanır. Bu maddeler; protein, zamklar, reçineler, fosfatidler ve renk 

maddeleridir.  

 

Yağlı tohumların hasat ve nakilleri sırasında hasara uğraması, tohumlardaki sıcaklık 

ve nem artıĢı üretilecek yağda bozukluklara neden olur. 

 

Ham yağların depolama süresi kısadır. Depolama sırasında oksidasyon gerçekleĢir ise 

yağlarda, özellikle renginde bozulmalar geliĢir. 

 

OlgunlaĢmamıĢ tohumlardan elde edilen yağların renk stabilitesi daha zayıf olur. 

 

Elde edilen ham yağın kısa sürede süzülmesi gerekir. Eğer süzülme iĢlemi yapılmaz 

ise altta oluĢan tortu bölümü içeriğindeki su, yağın hidrolize olmasına neden olur. 
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3.7. Yağların Kontrol Yöntemleri 
 

Yağ numunesi alınırken 500 ml veya orijinal ambalajı ile alınır. Etiketler üzerinde 

yağın hangi kaynaktan elde edildiği belirtilmelidir. Üretilen yağ içerisinde boya veya 

yabancı madde bulunmamalıdır. Alınan numunelerde tortu olup olmadığına bakılır. Eğer 

tortu var ise bulanık olarak değerlendirilir. Ayrıca laboratuvarda iyot sayısı tayini, peroksit 

tayini yapılır. 

 

Laboratuvarda yapılan kalitatif ve kantitatif testlerle yağlardaki hileler anlaĢılabilir.  

 

Kalitatif testler renk oluĢturma reaksiyonlarına dayanır. Örneğin; susam yağı, pamuk 

yağı, hint yağı gibi yemeklik yağlara katıĢması uygun olmayan yağ çeĢitlerinin anlaĢılması 

mümkündür. Bu Ģekilde susam yağı, pamuk yağı aranması yapılabilir. Kantitatif testlerde, 

erime-donma sıcaklığı, refraktometre ile kırılma indisi ölçümleri, polarimetre ile optik 

çevirme açısı ölçülebilir. 

 

3.8. Yağların Beslenme Açısından Önemi 
 

Özellikle bitkisel sıvı yağların insan sağlığına etkileri Ģunlardır; 

 

 Beyin hücrelerinin geliĢimi,  

 Kan kolesterol düzeyinin korunması,  

 Hipertansiyonun önlenmesi,  

 HDL kolesterol düĢüĢünün önlenmesi,  

 Trigliserit düzeyinin korunması,  

 Ġnsülin direncinin azalması,  

 Ġltihabi rahatsızlıklarda yararlı etkiler görülmesi,  

 Görme ve kanın pıhtılaĢması ile ilgili etkileri vardır.  

 

Yiyecek hazırlamada kullanılan yağlar lezzet, renk, görünüm ve gevreklik 

kazandırırlar. Çırpılma özelliğinden dolayı kuru ve yaĢ pasta hazırlamada, krema 

yapımında homojen bir yapı kazandırmak için kullanılır. Yağların besin değerini 

yitirmemesi ve sağlık bozucu olmaması için yemeklerde yakılmadan kullanılmalıdır. Yağlar 

midede uzun süre kaldığından tokluk duygusu oluĢtururlar.  

 

Isı ve enerji veren yağlar en ekonomik enerji kaynağıdır. Vücuda ihtiyaçtan fazla 

alınan yağ, organların etrafında ve deri altında depo edilir. A ve D vitaminleri tereyağında 

doğal olarak bulunurken margarinlere sonradan eklenmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Yağların üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yağları özelliklerine göre sınıflandırınız. 

 Yağları fiziksel özelliklerine göre 

inceleyiniz. 

 Yağları kimyasal özelliklerine göre 

inceleyiniz. 

 Yağlarda yapılan hileleri tespit ediniz. 

 Yağ üretimi ve satıĢı yapılan yerlerdeki, 

yağın ambalajındaki etiket bilgilerini 

inceleyiniz. 

 Yemeklik yağları ve hayvansal yağları 

diğer rafine, natürel yağlar ile 

karĢılaĢtırınız. 

 Yağların içersisinde bulunmasına izin 

verilen maddelerin neler olduğunu 

inceleyiniz. 

 Yağlarda görülen bozuklukları tespit 

ediniz. 

 Yağların bozulma nedenlerini 

inceleyiniz. 

 Yağların bozulmasını önlemeye yönelik 

yapılan çalıĢmaları inceleyiniz 

 Bitkisel ve hayvansal yağ üretim 

yerlerinin sağlığa uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Yağların denetimi için gerekli donanım 

ve malzemeleri hazırlayınız. 

 Bölgenizde bulunan yağ üretim 

ünitelerinin sağlığa uygunluğunu 

inceleyiniz 

 Yağların iĢleme ünitelerinde çalıĢanların 

sağlık Ģartlarına uygunluğunu 

inceleyiniz. 

 Bitkisel ve hayvansal yağ satıĢ yerlerinin 

sağlığa uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Yağ satıĢı yapılan yerlerin sağlığa 

uygunluğunu inceleyiniz 

 Yağların satıĢ ünitelerinde çalıĢanların 

sağlık Ģartlarına uygunluğunu 

inceleyiniz. 

 Yağların beslenmedeki önemini tespit 

ediniz. 

 Yağların çeĢitlerine göre kalori 

değerlerini inceleyiniz. 

 Yağların fazla kullanımın sağlık üzerine 

olumsuz etkilerini inceleyiniz. 

 Yağların insan sağlığına olan olumlu 

etkilerini inceleyiniz. 

 Yapılan kontrol sonuçlarını raporlayarak 

ilgili kurum ve kuruluĢlara gönderiniz 

 Kontrol sonucu ile ilgili gerekli evrakları 

düzenleyiniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına uyunuz 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, bitkisel yağ çeĢitlerinden değildir? 

A) Zeytinyağı 

B) Kanola yağı 

C) Tereyağı 

D) Fındık yağı 

E) Ayçiçeği yağı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, yağların hileli yağ olarak değerlendirilmesinde göz önünde 

bulundurulacak hususlardan değildir? 

A) Üzerlerinde etiketlerinin bulunmaması,  

B) Ġçersisinde izin verilen maddelerin dıĢında baĢka kimyasal maddelerin kullanılması 

C) Eritildiğinde bulanıklık ve tortu oluĢması 

D) Fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygun olması  

E) Yemeklik yağlar ve hayvansal yağların diğer rafine ve natürel yağlarla 

karıĢtırılması 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, bitkisel yağ dolum yerlerinin özelliklerindendir? 

A) Bu yerler; depo, ĢiĢe yıkama, doldurma ve etiketleme kısımlarını içermeli ve bu 

yerler birbirinde kagir bölümlerle ayrılmıĢ olmalıdır. 

B) Doldurma yerlerinde bitkisel yağların özelliklerini bozmayan, üstü sıkıca kapalı bir 

hazne bulunmalı, bu haznede doldurma musluğuna kadar sabit ve yağın niteliğini 

bozmayacak borular bulunmalıdır.  

C) Bu yerlerde; ĢiĢeler sıcak ve sodalı sularla fırçalanıp yıkandıktan sonra Ģehir 

suyundan geçirilir (ġiĢe kullanılmayan yerlerde bu bölme ve Ģartları aranmaz). 

D) Bu yerlerde çalıĢan iĢçiler iĢ kıyafeti ve bone giymelidir. Kauçuk veya plastik 

önlük takmalıdırlar. 

E) Hepsi  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, bitkisel yağ yapım yerlerinin taĢıması gereken özelliklerden 

değildir? 

A) Muhafaza yeri, soğuk hava sistemine sahip olmalıdır. 

B) Duvarlar tabandan 5 metre yükseklikte olmalıdır. 

C) Ayıklama sonunda çıkan atıklar kapalı sızmaz, madeni veya plastik kaplara 

konulmalıdır. 

D) ĠĢçiler, iĢ elbisesi ile baĢlık ve lastik çizme giymeli ve su geçirmez önlük 

takmalıdır. 

E) Ayıklama, hazırlama, piĢirme ve kutulara koyma yerinde çalıĢan iĢçiler maske 

takmalıdırlar. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, yağ üretimi yapılan kagir ve müstakil binalar da bulunması 

gereken kısımlardan değildir? 

A) Ürünün müĢteriye sunulduğu kısım. 

B) Ham madde saklama deposu. 

C) Ayıklama ve temizleme bölümü. 

D) Ham yağ elde etme ve rafine etme kısmı. 

E) Kutuluma ve ambalajlama ile ürün muhafaza kısmı. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, hatalı depolanan tahıllarda meydana gelen bozukluk 

belirtilerinden değildir? 

A) Küflenme 

B) Çürüme 

C) Yanma 

D) Alkol kokusu 

E)  Kuruluk  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, tahıl ve tahıl ürünleri depolarının taĢıması gereken 

özelliklerden değildir? 

A) İstifler arasında geçit bırakmamalı, 

B) Çuval içinde bulunan tahıllar ızgara üzerine konulmalı, 

C) Tahıl çuvalları havalandırmayı sağlayacak özellikte olmalı, 

D) Kuru yemiş depoları, ahşaptan yapılmış yazıhane veya asmakat bulundurmamalı, 

E) Tahıl depoları, haşere ve kemiricilerin girişini engelleyecek nitelikte olmalı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, en çok kullanılan baklagil çeĢitlerindendir? 

A) KuĢburnu 

B) Kayısı 

C) Mısır 

D) Mercimek 

E) Buğday 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, kökleri yenen sebzelerdendir? 

A) Havuç 

B) Patates 

C) Kereviz 

D) Pancar 

E) ġalgam grubu 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, sebze ve meyvelerin saklanmasının yararlarından değildir? 

A) Ürün kayıplarının azaltılması ve faydalığının artırılması. 

B) Mevsimli ürünlerin mevsimin dıĢında da tüketilmesini sağlanması. 

C) Ürünleri çeĢitlendirmek ve tüketimi sürekli kılmaktır. 

D) Ürünlerin bölge dıĢında da tüketimini sağlanması. 

E) Ürün yetiĢtiriciliğini sürekli kılmanın sağlanması. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, sebze ve meyvelerin dondurularak muhafazasında 

kullanılacak ambalajların özelliklerinden değildir? 

A) DüĢük derecelerde kırılgan olmaması. 

B) Esnek olması. 

C) Gıdaya renk ve tad vermesi. 

D) Mekanik hasarlara dayanıklı olması. 

E) Gıdaya koku vermemesi. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 A 

4 D 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 E 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 E 

4 B 

5 A 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 D 

4 B 

5 E 

6 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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