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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0062 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Sebze ve Meyve ĠĢleme/Sebze ve Meyve ĠĢleme Operatörü 

MODÜLÜN ADI Konserve Üretimi 1  

MODÜLÜN 

TANIMI 

Bu modül, konserve üretimi yapma becerisi kazandıran bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
“Sebze ve Meyvelerin ĠĢletmeye Kabulü”, “Sebze ve 

Meyvelerde Ön ĠĢlemler” modüllerini baĢarı ile tamamlamıĢ 

olmak 

YETERLĠK Konserve üretmek  

MODÜLÜN  

AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, Türk Gıda Kodeksi ve 

tekniğine uygun konserve üretiminde yapılan ön iĢlemleri 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sebze ve meyve konserve üretimi için gerekli hazırlıkları 

yapabileceksiniz. 

2. Sebze ve meyve konserveleri için ısıl iĢlem öncesi iĢlemleri 

(dolum, dolgu sıvısı hazırlama ve doldurma, hava çıkarma ve 

kapama) yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM 

ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:ĠĢletme ,üretim atölyesi,teknolojik sınıf 

 

Donanım: ham madde, bıçaklar, sap, çekirdek çıkarma, kabuk 

soyma, yıkama, haĢlama makineleri, taĢıma bantları, su, dolgu 

sıvısı hazırlama tankları, pompalar, su, Ģeker, tuz, katkı 

maddeleri, terazi, spatula, boĢ ambalaj temizleme (yıkama, buhar 

püskürtme makinesi, ürün dolum makineleri, terazi, Ģurup-

salamura dolum makinesi (Ģuruper), devirdaim pompası, egzoster, 

teneke ve kavanoz kapama makineleri, konveyör 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠR

ME 

Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları ölçmek 

amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile 

değerlendirileceksiniz.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

ElveriĢli iklim özelliklerine sahip yurdumuzda tüm meyve ve sebze çeĢitleri bol olarak 

yetiĢtirilmektedir. Ancak meyve ve sebze çeĢitleri kıĢ aylarına aktarılamadığında tek taraflı 

beslenme sorunuyla karĢılaĢılmaktadır. Konunun çözümü için geliĢtirilen teknolojilerden biri 

de konserveciliktir. 

 

Ġyi konserve yapımı için konserve ham maddelerinin çok iyi seçilmiĢ olması gerekir. 

Sebze, meyve ve etler çok taze olmalıdır. Meyveler ağaçlarında olgunlaĢmalıdır. Ham iken 

koparılmıĢ meyvelerle konserve yapılamaz. Sebzeler de konserveye uygun çeĢitlerden taze 

ve körpe olmalıdır. BekletilmiĢ bayat ve kart sebzelerden normal ve iyi kaliteli konserve elde 

edilemez. Meyve ve sebze konservesi için ĢaĢmaz bir kaide vardır: “Bahçeden kavanoza iki 

saat.” Bu demektir ki meyve ve sebze bahçeden koparıldıktan sonra iki saat içinde veya çok 

kısa bir süre içinde konserve yapılmalıdır.   

 

Bu modülü baĢarı ile bitirdiğiniz takdirde konserve sektörünün temeli olan, konserve 

üretimi, ön iĢlemler hakkında gerekli bilgilere sahip olabileceksiniz. Ayrıca sektörde kalifiye 

eleman olarak iĢ imkanı bulabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Sebze ve meyve konserve üretimi için gerekli hazırlıkları yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Konserve ambalaj ve kapak çeĢitlerini araĢtırarak rapor hazırlayınız. 

 

1. KONSERVE  
 

1.1. Konservenin Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Konserve, ham maddenin bir takım ön iĢlemlerden sonra, teneke kutulara, cam 

kavanozlara veya amaca uygun benzer kaplara doldurulması, kapların hava almayacak 

Ģekilde (hermetikli) kapatılması ve ısıl iĢlemlerle (pastörizasyon veya sterilizasyon) bozulma 

yapabilen mikroorganizmaların öldürülmesi yoluyla üretilen dayanıklı bir üründür.  

 

Kısaca hermetikli kaplarda (hava girmeyecek Ģekilde kapatılmıĢ) pastörizasyon veya 

sterilizasyon yolu ile muhafaza edilen gıdalara konserve adı verilmektedir. Konserve 

çeĢitleri: 

 

 Sebze konserveleri 

 Meyve konserveleri  

 Hazır yemek konserveleri 

 HaĢlanmıĢ kuru baklagil konserveleri 

 Salata ve meze konserveleri ayrıca reçel-marmelat, turĢu, meyve suyu vb. 

gıdalara da konserve iĢlemi uygulanmaktadır.  

 

Resim 1.1: KavrulmuĢ ıspanak konservesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Konserve Teknolojisinin Tarihçesi 
 

Konservecilik gıda muhafaza yöntemleri arasında yeni sayılabilecek bir teknolojidir. 

Ġlk kez 1745’te yaĢamın canlılardan mı (biogenesis) yoksa cansızlardan mı (abiogenesis) 

oluĢtuğu araĢtırılırken Ġngiliz bilim adamı John Needham içinde et suyu bulunan ve ağzını 

hava almayacak Ģekilde kapattığı cam kabı, ısı banyosunda ısıl iĢleme tabi tutarak belki de 

modern konserveciliğin ilk adımlarını atmıĢtır. Gıda maddelerinin bu iĢlem sonucu daha 

dayanıklı hale geldiği anlaĢılmıĢtır. Fakat birkaç hafta sonra gıda maddesi bozulmuĢtur. 1765 

yılında Ġtalyan bilim adamı Lazzaro Spallanzani aynı deneyi ısıyı ve süreyi biraz daha 

arttırarak tekrar etmiĢ ve gıdanın dayanma süresinin arttığı gözlemiĢtir. 

 

Gerçek anlamda konservecilik 1795 yılında Fransız halkının doğru ve sağlıklı 

beslenmesi amacıyla yapılan yarıĢmaya katılan Nicholas Appert çalıĢmaya baĢlamıĢ ve 

“gıdaların muhafazası yöntemi” ile 1804 yılında ödülü kazanmıĢtır. 1810 yılında da 

“Bitkisel ve hayvansal maddelerin uzun zaman dayandırılması sanatı” kitap halinde 

yayınlanmıĢtır.  

 

Fransız hükümeti tarafından görevlendirilen Gay-Lussac gıdaların bozulmasında 

konserve içinde kalan havanın etken olduğunu saptamıĢ ve havanın çıkarılması ile 

bozulmaların önlenebileceğini açıklamıĢtır. 1860 yılında Pasteur’un çalıĢmaları ile gıdaların 

bozulmasına mikroorganizmaların neden olduğu kesin olarak anlaĢılmıĢtır.  

 

Appert çalıĢmalarının temel prensiplerini bilmemekle beraber ortaya koyduğu esaslar 

bugün dahi modern konserve teknolojisin temelini oluĢturmaktadır. Appert konserve 

edilecek gıdaların çok temiz olması gerektiğini ve kapların ağızlarının çok iyi kapatılmasının 

önemli olduğunu vurgulamıĢtır. Bugün de gıdaların mikroorganizma yükünü azaltacak 

Ģekilde yıkanarak sterilizasyonun kolaylaĢtırılması ve kapak kontrolü konserveciliğin temel 

noktalarındandır.  

 

1810 yılında Ġngiltere’de Peter Durand adında bir tenekeci konservecilikte kavanoz 

yerine teneke kutuların kullanılabileceğini ileri sürerek patentini almıĢ ve ilk kez konserve 

sanayinde teneke kutu kullanılmıĢtır. 1810 yılından sonra Ġngiltere’de yaygın olarak teneke 

kutuda konserve üretimi yapılmıĢtır. 

 

1860 yılında Ġsac Salmon konservelerin sterilizasyonları sırasında suyun içine CaCl2 

ilave ederek suyun kaynama noktasını 115ºC’ye yükseltmiĢ ayrıca sterilizasyon süresini de 

5-6 saatten 25-45 dakikaya indirmiĢtir. 

 

1874 yılında Shriver tarafından otoklav icat edilmiĢ böylelikle konservelerin bozulma 

riski azalmıĢ ayrıca üretim daha da artmıĢtır.    

 

Konserveciliğin Türkiye’de ilk ne zaman baĢladığı kesin olarak bilinmemekle beraber 

ilk konserve fabrikasının 1904 yılında Selanik’te kurulduğu 1907 ve 1910 arasında Ġstanbul 

ve Ġzmir’de konserve fabrikalarının kurulduğu söylenmektedir. 
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1.3. Konserve Yapılacak Ham Maddede Aranan Özellikler 
 

Kaliteli bir ürün elde etmenin ilk kuralı, amaca uygun kaliteli ve taze ham madde 

kullanılmasıdır. Genel olarak sebzeler çok körpe haldeyken, meyveler ise tam olarak 

olgunlaĢıp, renk ve aromalarının tam olarak geliĢtiği, fakat yumuĢamadığı aĢamada hasat 

edilmelidir. Hasadı takiben meyve ve sebzeler yaralanıp, ezilmeden fabrikaya uygun bir 

Ģekilde nakledilmelidir. 

 

MEYVELER ÜRÜN TARĠHĠ SEBZELER ÜRÜN TARĠHĠ 

ÇĠLEK : Mayıs-Haziran BĠBER : Ağustos-Ekim 

ġEFTALĠ : Temmuz-Ağustos PATLICAN : Ağustos-Eylül 

ARMUT : Temmuz-Ağustos KABAK : Temmuz-Ağustos 

AYVA : Ağustos-Kasım 
TAZE 

FASULYE 
: Temmuz-Eylül 

VĠġNE : Haziran-Temmuz DOMATES : Haziran -Temmuz 

KĠRAZ  : Haziran-Temmuz BAMYA               : Ağustos 

KAYISI : Haziran-Temmuz 

BEZELYE 

 

MISIR 

: Mayıs-Haziran 

 

:Eylül-Ekim 

Tablo.1.1:Konserveye iĢlenecek bazı sebze ve meyvelerin hasat takvimi. 

 

1.4. Konserve Ambalaj Materyali 
 

Konserve sanayinde çeĢitli büyüklük ve tipte kaplar kullanılır. Ġdeal bir konserve kabı 

aĢağıdaki özellikleri içermelidir. 

 

 Ġstenilen tip ve büyüklükte ve hermetikli kapatılabilecek bir Ģekilde 

yapılabilmeli. 

 Ġçinde muhafaza edilecek gıda maddesine toksik etki yapmamalı ve gıda 

maddesinin özelliğini değiĢtirmemeli. 

 Ham maddenin konserveye iĢlenmesi sırasında/veya taĢıma sırasında 

kırılmamalı ve bunun için de sağlam materyalden yapılmıĢ bulunmalı. 

 Sterilizasyon ısısına dayanabilmeli ve bu sıcaklıkta kabın Ģeklinde, biçiminde 

veya tabiatında herhangi bir değiĢiklik olmamalı. 

 Hafif olmalı ve imali kolay olmalı. 

 Kullanıldıktan sonra atılabilecek kadar ucuz olmalı. 

 GörünüĢü hoĢ olmalı ve içeriği alıcı tarafından görülebilmelidir. 

 

Bu özellikleri karĢılamak üzere konserve kapları teneke, cam, alüminyum ve 

polietilenden yapılmaktadır.  
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1.4.1. Kavanoz ÇeĢit ve Özelliği 
 

Cam çok eskiden beri bilinmektedir. Milattan önce 1600 senelerinde muhtemelen kum 

ve külün karıĢtırılması ve üzerinin kille kaplanarak kızgın ocaklarda ısıtılması ile cam imal 

edilmiĢtir. 1880 senesinde ĢiĢe makineleri icat edilmiĢ ve bu Ģekilde de insanlar tarafından 

yapılan üfleme yerine basınçlı hava ile üretim yapılmıĢtır. 
 

 Camın gıda ambalajı olarak baĢlıca olumlu özellikleri Ģunlardır: 

 Cam, kimyasal açıdan inert bir maddedir, gıda ile herhangi bir tepkimeye 

girmesi ve korozyona uğraması söz konusu değildir. 

 Cam, içini gösterdiği için tüketici nasıl bir ürün aldığını görebilir.Gaz 

geçirmez, UV ıĢığı (ultraviyole=güneĢ ıĢığı) geçirmez. Ancak normal 

yeĢil camın UV geçirgenliğinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. 

 Gıda maddesinde oluĢan bir bozulma kolaylıkla görüldüğünden üreticinin 

bunları ayırdıktan sonra piyasaya sunma, tüketicinin de böyle 

konserveleri almama Ģansı vardır. 
 

 Cam kapların olumsuz özelliklerinden bazıları Ģöyledir: 

 Ġçini gösterdiğinden, üreticinin ayıklama, sınıflandırma ve doldurma gibi 

iĢlemlerde çok titiz davranması, üretimde zorlanması gerekmektedir. 

 Ağır oluĢu taĢımada sorunlar oluĢturmaktadır. 

 Darbe, termal Ģok ve aĢırı iç basınç gibi etkilerle kolaylıkla kırılması, 

camın kullanımını sınırlamaktadır. Konserve üretimi sırasındaki 

kırılmalar, bazen iĢlenmekte olan gıda içine cam kırıklarının karıĢma 

olasılığı gibi önemli bir sakınca doğmasına da neden olmaktadır. 

 Camın ıĢık geçirmesi nedeniyle bazı reaksiyonlar hızlanmakta ve gıdanın 

renginin bozulmasına neden olmaktadır. 
 

Cam kapların özellikle hızlı dolum bantlarında darbe ile kırılması, üzerlerinin özel 

mum ve silikonlardan ibaret değiĢik maddelerle kaplanması yoluyla önlenebilmektedir. Bu 

yolla birbirlerine hızla değen kavanoz veya ĢiĢeler arasında ince esnek, tampon bir tabaka 

oluĢturularak kırılma önlenebilmektedir. 
 

Konserve sanayinde çok değiĢik boyutlardaki kavanozlar kullanılmakla birlikte daha 

çok; 370, 580, 720, 1000, 1700 ml. hacimli kavanozların çeĢitli tipleri kullanılmaktadır. 

 

ġekil 1. 1: Kavanozun çeĢitli bölümleri ve bunlara iliĢkin terimler 
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ġekil 1.2. 720 ml.lik bir kavanoza ait teknik veriler  

 

Resim 1.2: Kavanoz çeĢitleri 
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1.4.2. Kavanoz Kapağı ÇeĢit ve Özelliği 
 

 Kavanoz kapakları: Birçok teneke üretici firma günümüzde sahip olduğu 

yüksek konserve teknolojisi birikimi ve en son teknoloji ürünü makine parkı ile 

kavanoz kapağı üretiminde de mükemmel kaliteye ulaĢmıĢtır. Kavanoz 

kapakları talebe göre baskılı veya baskısız, sterilizasyona veya pastörizasyona 

uygun Ģekilde üretilmektedir. Bu kapaklar konserve, reçel, turĢu, zeytin, bal ve 

her türlü kuru gıdanın ambalajlanmasında kullanılabilmektedir. Ülkemizdeki 

pek çok üretici firma, kavanoz kapak kalitesini diğer ambalaj ürünlerinde de 

olduğu gibi ISO 9002 kalite sistem belgesi ile perçinlemiĢtir. 

 

 Kavanoz kapak çeĢitleri: Sıklıkla kullanılan ve üretilen kapak  çeĢitleri  63, 

66, 70, 82 ve 100 mm çaplarda olanlardır. Kapakların içindeki sızdırmazlık 

contası değiĢik amaçlara ayarlanabilir. Bu Ģekilde kapaklar sıcak ve soğuk 

dolumlarda, pastörizasyon veya sterilizasyon  proseslerinde mükemmel bir 

kapatma sağlar. 

 

   

 
Resim 1.3: Altı tırnaklı bir kapağın değiĢik açılardan görünümü 

 

 Laklama ve baskı: Kavanoz kapaklarının iç tarafına korozyona karĢı koruyucu 

üç kat lak uygulanır. DıĢ yüzeye uygulanan lak veya baskı durumunda, müĢteri 

tarafından onaylanmıĢ numunelere göre üretim yapılır. Ayrıca kapaklardaki 

çizilme ve soyulmayı önleyici son kat silverlak tatbik edilmektedir. Kapak 

üzerlerine çeĢitli resim, logo, yazı uygulamaları yapılabilir. 

 

 

Resim 1.4: DeğiĢik renk ve ebatlarda kapaklar  
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1.4.3. Teneke Ambalaj ÇeĢit ve Özelliği 
 

Kalaylı teneke üretiminde kullanılan sacın önemli bir niteliği de temper derecesidir. 

Temper terimi, kalaylı tenekelerde, danecik iriliği, gerilim sınırı, gerilim verimi, uzama 

verimi, toplam uzama, sertlik, eğilip bükülmeye direnç gibi değiĢik mekaniksel özelliklerin 

toplu olarak tanımıdır. Bu açıdan temper yerine, çoğu zaman yapıldığı gibi sertlik terimini 

kullanmak tam olarak doğru değildir. ġu halde kalaylı tenekelerin temper derecesi, ona Ģekil 

ve form verebilme kolaylığının ölçüsüdür. Çeliğin temper derecesi, esas olarak çeliğin 

bileĢimi, tavlama ve valsten geçirme gibi üretim iĢlemlerine göre değiĢir. Bu iĢlemlerde 

yapılan değiĢik uygulamalar, saca değiĢik temper derecesi kazandırır. Temper derecesinin 

ölçülmesi; pratik olarak Rockwell-30 T sertlik değerlerini ölçmek ve ona göre temper 

guplarına ayırmak genellikle geçerli bir uygulamadır. Her temper grubundaki tenekenin 

kullanılma yeri ve amacı farklıdır. Konservecilikte kullanılan tenekeler için T1 ve T2 temper 

derecesindekiler çekme (sıvama) kutu imalinde, T3 ve T4 grubundakiler kutu gövdesi ve 

kapağı imalinde kullanılırlar. 

 

Ġçine konacak gıda maddelerinin korozif özelliğine göre, çelik tipi farklı olarak seçilir 

ve aynı Ģekilde her gıda için farklı miktarlarda kalayla kaplanmıĢ teneke seçilmek 

zorundadır. Aynı Ģekilde gıdalarda, kalayla kükürtün reaksiyonunu önlemek üzere, 

laklanmıĢ, üstelik “kükürt absorbe eden” bir lakla kaplanmıĢ teneke kullanılmalıdır. Bunun 

gibi kalayın kuvvetli indirgen etkisiyle rengi kısa sürede açılan ve böylece rengi adeta 

yıkanıp atılmıĢ gibi bir nitelik kazanan, viĢne gibi antosiyanin renk maddelerince zengin 

meyveler, mutlaka fazla miktarda kalay kaplanmıĢ ve kalay tabakası ayrıca uygun bir lakla 

kapatılmıĢ bir tenekede konserve yapılmalıdır. 

 

Kutuyu korozyondan tam olarak koruyabilmek için ayrıca kalay tabakasının, organik 

bir maddeyle de kaplanması gereklidir. Bu organik kaplama maddelerine genel olarak “lak” 

denir. Lak tabakası, kutunun metal yüzeyini gıda maddesinin içeriğinin etkisiyle oluĢan 

korozyondan korumakla kalmaz, gıdaya metal bulaĢmasını da önler. Metal bulaĢmaları, kutu 

içindeki gıdanın renk, aroma ve lezzetinin bozulmasına neden olur. Tenekelerin sadece kutu 

içine gelen yüzeyi değil, dıĢ etkilerden koruma ve dekorasyon amaçlarıyla kutunun dıĢı da 

laklanmaktadır. Böylece kutunun  dıĢ yüzü pasa karĢı korunmuĢ olur. Bazı ürünlerde 

mutlaka gövde ve kapaklar dahil tüm iç yüzeyi laklanmıĢ kutu kullanılma zorunluluğuna 

karĢın, bazılarında tümden laksız kutu kullanılması gerekmektedir. Turunçgil meyvelerinin 

konservelerinde tüm yüzeyin laklanmamıĢ olması gerekir. Bu ürünlerde kalayın indirgen 

etkisinden yararlanılarak, gıdanın rengi daha iyi korunabilmektedir. Bazı konservelerde ise 

kutu içinin tümden laklı veya tümden laksız oluĢu özellikle renk açısından bazı 

olumsuzluklara neden olmaktadır. ġeftali ve armut konserveleri tümden laklı kutulara 

konması halinde, renk kısa sürede esmerleĢmekte, buna karĢın gövde laksız, kapakları laklı 

kutularda renk daha iyi korunabilmektedir. 

 

Kalaydan tasarruf etmek amacıyla, konserve kutularında kullanmaya uygun “kalaysız 

teneke” üretmeye yönelik çalıĢmalar sonucunda bulunan TFS iĢaretiyle tanınan teneke 

çeĢidi, kalaylı tenekenin tüm mekaniksel özelliklerini taĢır ve sadece kalay kaplanmamıĢtır. 

Bunlarda yüzey çok ince bir krom veya krom oksit tabakasıyla kaplanmaktadır. 
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Anma Adı Yükseklik(mm) Hacmi ( cm
3
 ) 

73 x 1/4 59 240 

73 x 1/2 110 420 

83 x 1/2            A2 113,5 560 

99 x 1/2 63 425 

99 x 1/1 119 855 

99 x 3/2            A5 173 1.255 

99 x 2/1 226 1.700 

153 x 2/1 117 2.000 

153 x 5/2          A9 153 2.600 

153 x 3/1          A10 177,5 3.100 

153 x 5/1          A12 242 4.280 

215 x 9/1 243 8.500 

230 x 9/1 230 8.950 

230 x 10/1 259 10.000 

Tablo.1.2:Pratikte sıklıkla kullanılan kutu çeĢitleri. 

 

Resim 1.5: Teneke konserve kutuları 
 

Kutu üretimi konusu baĢlı baĢına bir sektör olup günümüzde konserve fabrikaları ileri 

teknolojilerle çalıĢan profesyonel kutu üreticilerine kutuyu ne maksatla kullanacaklarını, 

içine ne koyacaklarını beyan edip, gerekli sözleĢmelerle ihtiyaçlarını karĢılayacak miktar ve 

nitelikte kutu sağlamaktadırlar. Dolayısıyla bu konuda  çıkabilecek sorunlarla ilgili pek çok 

sorumluluğu da kutu üreticileri taĢımaktadır. Konserve fabrikaları  sadece kendi iĢlerine 

konsantre olup, konserve üretimiyle ilgilenmektedirler. 

 

Bu bölümde kutu sanayisinde kullanılan sözcüklerin ve terimlerin açıklaması 

yapılacaktır. Türkiye'de kutu ile ilgili sözcükler ve terimler fabrikadan fabrikaya 
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değiĢmektedir. Bu bölümün sonunda ise kullanılan sözcüklerle terimlerin piyasada kullanılan 

eĢ anlamlıları ve Ġngilizceleri gösterilmiĢtir. 

 

 Kutu ile ilgili terimler: 

 Boğmalı kutu (Necked-in can): Dip çapı normal gövde çapından ufak 

olan kutu. 

 Kordon (Bead): Günümüzde kısa boylu kutular hariç hemen hemen her 

boyutta konserve kutusuna uygulanan, gerek eksenel (dikey), gerekse 

yatay dıĢ ve iç basınçlara karĢı kutu gövdesinin dayanıklılığını arttıran 

halka Ģeklindeki motiflerdir. 

 Dip ve kapak (End): Kutunun alt ve üstünü kapatan, üzerinde bombaj 

halkaları olan pres hattında, kalıp ile üretilen parçalardır. 

 Yan dikiĢ veya kenet (Side seam) : Gövdenin iki ucunun birleĢtiği yer. 

 Kapak kenedi (Double seam): Kapağı gövdeye bağlayan çift kenettir. 

 Dip kenedi (Double seam) : Dibi gövdeye bağlayan çift kenettir. 

 Kutu çapı (Internal can diameter) : Kutunun iç çapıdır. 

 BirleĢme noktası (Juncture) : Kapak kenedi veya dip kenedinin yan 

kenetle veya dikiĢle birleĢtiği noktadır. 

 

 

Resim 1.6: Üç parçalı konserve kutusuna ait terimler 

 



 

 12 

 Kutunun gövdesi ile ilgili terimler:  

 Gövde eteği (Flange): Gövdenin iki tarafının dıĢa doğru ve ilerde gövde 

çengelini meydana getirecek olan uzantısıdır. Etek yatayla 3-6 derece açı 

yapar. 

 Gövde (Body): Kutunun boru Ģeklindeki genelde en büyük parçasıdır. 

 MantarlaĢmıĢ etek (Mushroom flange): Fazla kıvrılıp, mantar 

görünümümdeki gövde eteğidir. 

 Yan kenet (Side seam): Gövde iki ucunun kenetlenerek birleĢtiği 

bölgedir. 

 DikiĢ (Side seam): Gövde iki ucunun elektrik kaynağı ile birleĢtiği 

yerdir. 

 

 

ġekil 1.3: Kutunun gövdesi ile ilgili terimler 

 

 Dip-Kapakla Ġlgili Terimler: 

 Conta (Sealing compound): Kenet içindeki boĢlukları doldurup 

sızdırmazlığı sağlayan lastik esaslı malzemedir. 

 Kıvrım (Curl): Dip veya kapağın en dıĢındaki kıvrılmıĢ olan kısımdır. 

 

 

ġekil 1.4: Kapak ve dip ile ilgili terimler 
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 Kenet ile ilgili terimler: 

 Çift kenet (Double seam): Ġki kademeli bir operasyon sonucu kapak ve 

gövde elemanlarının birbirine kenetlenmesiyle oluĢur. Yeterli derecede 

sıkıldıklarında aradaki conta sayesinde gaz geçimine izin vermez. Bu 

yapıya "Hermetik" yapı denir. 

 Geçme (Overlap): Kapak çengeli ile gövde çengelinin temas 

uzunluğudur. 

 Kapak çengeli (End hook): Dibin çift kenet içinde kalan kısmıdır. 

 Gövde çengeli (Body hook): Gövdenin ucunda çift kenet içinde kalan 

tersine kıvrılmıĢ ucudur. 

 BoĢluk - sıkılık (Free space): Kenet eninde iki gövde teneke kalınlığı, üç 

kapak teneke kalınlığının çıkartıldıktan sonraki farkıdır. 

 Kenet boyu (Seam height): Kenetin kutu gövdesine paralel olan 

yüzünün uzunluğudur. 

 Kenet eni (Seam thickness): Kenet boyuna dik olan en geniĢ kenet 

ölçüsüdür. 

 Ġç derinlik (Countersink depth): Kenetin en üst kısmı ile dibin üst tabla 

radyusu altı arasındaki mesafedir. 

 Yalancı kenet (False seam): Dip ve gövde çengellerinin iç içe 

geçmediği hatalı kenettir. 
 KırıĢıklık (Wrinkle): Kapak çengelinin ucundaki dalgalı hâldir. 

 

 

ġekil 1.5: Kenet bileĢenlerinin ölçümleri 



 

 14 

 

ġekil 1.6: Kenet terimleri 

 

 Kapama makinesi ile ilgili terimler: 

 Kapama makinesi (Seamer : Closing machine): Çift kenedi yapan 

makinedir. 

 Kapama baĢlığı: Kapama makinesinin üst kısmında bulunan kapak 

kenedinin yapıldığı, üst tabla, birinci ve ikinci operasyon makaralarının, 

makara kollarının ve kamların olduğu, kapama makinesinin en önemli 

kısmıdır. 

 Kapama makaraları (Seaming rollers): I. ve II. operasyonlar 

esnasında, sırası ile kenet oluĢumu ve sıkma iĢlemlerini yapan özel 

profillere sahip makaralardır. 

 Alt tabla (Base plate): Kutunun dip veya kapağının monte edilmesi 

sırasında, kutunun dönmeden durmasını ve gövde çengeli oluĢumunu 

sağlayan pedala bağlı kapama makinesi parçasıdır. 

 Üst tabla (Chuck): Kapağın oturduğu, operasyonlar sırasında kutu 

gövdesini alt tabla yardımı ile tutan, kenet oluĢumunu ve yeterli sıkılığa 

ulaĢmasını sağlayan parçadır. 

 Alt tabla basıncı (Base plate load : Lifter pressure): Üst tabla ile alt 

tabla arasında sıkıĢtırılmıĢ kutuya alt tabla vasıtasıyla uygulanan 

kuvvettir. 

 Birinci operasyon (First operation): Ġki operasyon sunucunda meydana 

gelen çift kenedin ilk operasyonudur.  

 Ġkinci operasyon (Second operation): Çift kenetin son operasyonudur. 
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ġekil 1.7: Kapama makinesi terimleri                                          ġekil 1.8: Üst tabla terimleri 

 

 Kolay açılır kapak (Easy Open) ile ilgili terimler: Kolay açılır kapaklar son 

yıllarda küçük ambalajlarda (1 kg. ve altı ambalaj boyutlarında) oldukça yaygın 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kolay açılır kapaklara iliĢkin terimler aĢağıdaki 

resimler üzerinde gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Resim1.7: Kolay açılır kapak Resim 1.8: Kolay açılır kapak terimleri 

 

1.5. BoĢ Ambalaj Temizleme Sistemleri 
 

Konserve ambalajları üretimleri, taĢınma ve depolanmaları sırasında tozlanmakta ve 

kirlenmektedirler. Gıda maddeleri ambalajlara doldurulmadan önce boĢ ambalaj 

materyallerinin iyice yıkanması ve buharla temizlenmesi gerekir. Özellikle teneke kutuların 

üretimi sırasındaki bulaĢan maddeler yıkama ile uzaklaĢtırılmaktadır. Yapılan araĢtırmalar 

ısıya dayanıklı bakteri sporlarının bulunabileceğini ve bunların ambalaj materyalleri 

içersinde üreyerek konserve edilmiĢ ürünlerde bozulmalar yapabileceğini ortaya koymuĢtur. 
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Kutu ve kavanozların doldurulmadan önce yıkanması ve buharla teması ile gıda maddesine 

ambalaj kaynaklı bulaĢmalar önlenmektedir.  

 

Konserve kaplarının yıkanması için kabın yapıldığı materyalin cinsine göre farklı 

yıkama düzenekleri geliĢtirilmiĢtir. Bu düzenekler hemen meyve-sebze dolum ünitelerinin 

önüne yerleĢtirilmekte, böylelikle yıkanan kap temizlendikten sonra hemen dolum 

makinesine ulaĢmaktadır. Teneke kutu veya kavanozlar genel olarak önce sıcak su ile yıkanır 

ve buhar püskürtülerek dolum öncesi temizliği garanti altına alınmıĢ olur. 

 

Resim 1.9: Teneke yıkama makinesi 

 

 Tenekeler: Tenekeler büyük iĢletmelerde palet bozar (de-paletizer) makineler 

tarafından hatta beslenir (verilir). Tenekeler bir teneke çeviriciden (helis) 

geçerken teneke içine su püskürtülür, ikinci bir çeviriciden daha geçerken ise 

buhar püskürtülür, birkaç saniye süreyle ters konumda kalan teneke içinde su 

kalmaz ve teneke tekrar çevirici içinde çevrilerek düz konuma getirilir ve ham 

madde doluĢuna hazır hale gelmiĢ olur. 

 

 Kavanozlar: Tenekelerden farklı olarak kavanozlar önce bir döner tablaya el ile 

konur, daha sonra da kırılmamaları için düz bir zemin üzerinde çevirici bir 

plastik düzenek içinde çevrilerek içine sıcak su, sonra da buhar püskürtülerek 

içleri temizlenmiĢ olur. Tekrar kavanozların ağzı yukarı gelecek Ģekilde 

çevrilerek içine ham madde doldurulmaya hazır olur. 

 

Resim 1.10: Farklı ebatlardaki kavanozlar için döndürücü (twist-off)ler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek konserve üretimi için ambalaj materyali 

hazırlığını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamına uygun iĢ kıyafeti giyiniz. 

 Takılarınızı üretim alanına girmeden önce çıkartınız. 

 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç- gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Kullanılacak ekipmanı hazırlayınız. 

 Üretimi yapılacak konserve için 

kullanılacak makinelerin kurulmasını 

takip ediniz. 

 Konserve kutu ve kavanozlarını 

hazırlayınız. 

 Konserve üretiminde kullanılacak 

ambalaj materyali ve  kapak miktar 

kontrolünü yapınız. 

 Amaca uygunluk için kalite kontrol 

laboratuvar  kontrolünün takibini 

yapınız. 

 Depodan yeterli miktarda ambalaj ve 

kapak çıkarılarak üretim hattına yakın 

tutunuz. 

 Ambalaj materyali temizliğini yapınız. 

 Kavanoz yıkama hattının çalıĢmasını 

kontrol ediniz. 

 Kavanoz yıkamanın amaca uygunluğunu 

takip ediniz. 

 ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızın kontrollerini yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini iĢaretleyiniz. 
 

1. Konserveye iĢlenecek sebzeler hangi dönemde hasat edilmelidir? 

A) Çok körpe haldeyken 

B) Tam olgunlaĢtıktan sonra    

C) Dal üzerinde hepsi olgunlaĢtıktan sonra     

D) Renk ve aromalarının tam olarak geliĢtiği dönemde 

E) E)Hafif yumĢadığı dönemde 

 

2. Konserve ambalaj materyalinin özellikleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Hafif  ve imali kolay olmalı. 

B) GörünüĢü hoĢ olmalı ve içeriği alıcı tarafından görülebilmeli. 

C) Ġstenilen tip ve büyüklükte olmalı.  

D) Hermetikli kapatılabilmeli. 

E) E)Hepsi 

 

3. Konserve kutularına uygulanan lak tabakasının görevi aĢağıdakilerden hangisi 

değildir?  
A) Metal bulaĢmalarını engellemek 

B) B)Teneke kutuları korozyondan korumak 

C) Gıdanın renk, aroma ve lezzetinin arttırmak  

D) Kutunun dıĢ yüzeyini korumak  

E) E)Teneke kutu kullanımını sağlıklı hale getirmek 

 

4. Teneke kutularda vakum olup olmadığını anlamak için teneke kapağının hangi 

kısmına bakılır? 

A) Kapak kenedi 

B) Merkez paneli 

C) BirleĢme noktası 

D) Gövde 

E) Kordon 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi kapama makinesinin bölümlerinden değildir? 

A) Alt tabla 

B) Üst tabla 

C) Alt tabla basıncı 

D) Kapama baĢlığı 

E) Kapama makaraları 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Konserve ambalajlarını yıkamanın amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) A)Teneke kutuların üretimi sırasındaki bulaĢan maddeleri yıkama ile 

uzaklaĢtırmak. 

B) Isıya dayanıklı bakteri sporlarının yok edilmesini sağlamak. 

C) Toz ve kirlerin uzaklaĢtırılmasını sağlamak. 

D) Ambalaj kaynaklı bakterilerin yok edilmesini sağlamak.  

E) Hepsi 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar 

inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Teneke kutu temizliğini yapınız. Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre 

değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ yeri kurallarına uygun kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Konserve üretiminde kullanılacak amaca uygun teneke  

ambalajı seçtiniz mi? 
  

3. Miktar kontrolü yaptınız mı?   

4. Kapak kontrolü yaptınız mı?    

5. Teneke ambalaj yıkama sistemini kontrol ettiniz mi?   

6. ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?   

7. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

8. ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

9. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı 

Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
  

Sebze ve meyve konserveleri için ısıl iĢlem öncesi iĢlemleri (dolum, dolgu sıvısı 

hazırlama ve doldurma, hava çıkarma ve kapama) yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sebze ve meyve konserve çeĢitlerinin üretim aĢamalarını araĢtırarak rapor 

hazırlayınız. 

 ĠĢletme ziyaretinde bulunarak konserve üretim hattında kullanılan makineleri 

inceleyiniz. 

 

2. KONSERVE ÜRETĠM AġAMALARI 
 

2.1. Meyve ve Sebze Konserveleri Üretiminde Ön ĠĢlemler 
 

Hasat edildikten sonra sebze meyveler bekletilmeden iĢlenmelidir. Hasattan sonra 

geçen her süre kalite kaybı demektir. Sebze meyve iĢleme sanayisinde “daldan kutuya” ilkesi 

uygulanmaya çalıĢılmalıdır. Ancak çok zorunlu durumlarda özellikle hassas sebze ve 

meyvelerin (çilek, mantar, v.b.) iĢlenmesine kadar geçen sürede bekletilebilmesi için soğuk 

hava deposunun bulunması öngörülebilir. Genellikle sebze meyve iĢletmelerinin ham madde 

yetiĢtirme bölgelerinde kurulması, ham madde temini ve hasattan sonra en kısa sürede 

iĢlenmesi bakımından önemlidir.  

 

Sebze ve meyvelerin konserveye iĢlenmelerinde; ham maddenin yıkanması, 

ayıklanması, sınıflandırılması, gerektiğinde kabuklarının soyulması, çekirdeklerinin 

çıkarılması, doğranması gibi ön iĢlemler uygulanır. Bu iĢlemlerden yıkama, ayıklama, 

sınıflandırma her türlü ham maddeye uygulanan temel iĢlemlerse de kabuk soyma, çekirdek 

çıkarma gibi iĢlemler ham maddeye bağlı olarak gerektikçe uygulanır.  

 

 Yıkama: Fabrikaya gelen meyve ve sebzeler, üzerindeki toz, toprak, tarımsal 

ilaç ve benzeri yabancı maddelerin uzaklaĢtırılması ve mikroorganizma 

yükünün azaltılması için etkili bir Ģekilde yıkanmalıdırlar. Yıkama iĢlemi ön 

yıkama (yumuĢatma), yıkama ve durulama olmak üzere üç safhada 

gerçekleĢtirilir. ĠĢletmelerde ortalama olarak 1 kg. ürün için 3-5 kg. yıkama 

suyu kullanılmaktadır. Salatalık gibi ürünlerde fırçalı yıkama iĢlemi de 

uygulanır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Havalandırma ve duĢ tertibatı olan bir yıkama makinesi 

 

 Ayıklama ve sınıflandırma: Temizlenen meyve ve sebzelerin konserveye 

iĢlenmesinden önce seçilip ayıklanmaları gerekir. Bozuk, ezik, küflü ve 

çürümüĢ olanlar tamamen atılır veya sadece bozuk kısımları kesilip atılır. 

Meyve ve sebzeler, ayıklanmadan sonra kalite ve özelliklerine göre 

sınıflandırılırlar. Böylece konserve kabındaki ürün aynı nitelikte, tek düze olur. 

Bu durum, tüketiciyi etkilemesinin yanı sıra, standartlar açısından da 

zorunludur.  

 

Sınıflandırma ile ısıl iĢlem uygulamasının yeterli düzey ve etkinlikte 

yapılabilmesi de sağlanır. Meyve ve sebzelerin sınıflandırılması; irilik, renk, 

olgunluk ve Ģekle göre yapılabilmektedir. Renk, olgunluk, sertlik, Ģekil ve cins 

özelliklerine göre sınıflandırma, deneyimli kiĢilerce yapıldığı halde, iriliğe göre 

sınıflandırma, genellikle sınıflandırma makineleriyle yapılabilmektedir. 

 

Resim 2.2: Seçme, ayıklama bandı 
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ġekil 2.1:  Üst üste eleklerden oluĢan bezelye sınıflandırma makinesi                  

 

 Taneleme, uç kesme ve doğrama: Bu iĢlem, bütün ürünlerde kullanılmaz 

gerekli hallerde yapılır. Mesela fabrikaya kabuğu ile gelen bezelyelerde, 

taneleme; yeĢil fasulyelerde ise uç kesme ve doğrama uygulanır.  

 

Resim 2.3: Fasulye uç kesme makinesi 
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Resim 2.4: Fasulye doğrama makinesi 

 

 Kabuk soyma ve çekirdek çıkarma: Elma, patates, havuç, kereviz gibi meyve 

ve sebzelerin kabuklarının soyulması gerekir. Sebzelerde kabuklar, ham 

maddenin özelliğine göre haĢlamadan önce veya sonra soyulabilir. Kabuk 

soyma; elle, ısı uygulaması ile (sıcak suya daldırılarak veya kızgın buhar 

geçirilerek), kimyasal maddelerle (NaOH, CaCl2, Na2CO3) veya mekanik 

yöntemlerle yapılabilir. Birçok meyvenin konserveye iĢlenmesinde, çoğu kere 

çekirdeklerinin çıkarılması gerekir. Çekirdek çıkarmada özel bıçaklar veya özel 

aparatlar ve makinelerden yararlanılabilir. 
 

 

Resim 2.5: Kiraz, viĢne çekirdek çıkarma makinesi 
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 HaĢlama: HaĢlama, konserve teknolojisinde uygulanan temel iĢlemlerden 

biridir. HaĢlama genel olarak sebzelere uygulanır. BlanĢör denilen aletlerde, 

ürüne, iriliğe ve sıcaklığa (85-98ºC civarı) göre süresi değiĢmekle birlikte 2-8 

dakika arasında gerçekleĢtirilir. HaĢlama, suda veya buharda yapılır.  

 

Sebzeleri haĢlamakla; 

 Enzimler inaktif hale getirilir. Böylece sterilize oluncaya kadar ham 

maddenin enzimatik değiĢmeye uğraması önlenir. 

 Mikroorganizma yükü azaltılır. 

 Ispanak gibi bazı sebzelerde hacim azalması meydana getirildiğinden 

kolay dolum sağlanır. 

 Sebzelerin dokularındaki gazlar uzaklaĢtırılır. Böylece konserve kabında 

yeterli vakum oluĢması sağlanır. Ayrıca konserve kabındaki O2 gazının 

azalmasına neden olduğundan, konserve kabının korozyona uğraması 

önlenir. 

 Çiğ tat ve koku kısmen kaybolur ve örneğin bamyada yapıĢkanlık 

maddesi giderilir. 

 

Resim 2.6: HaĢlama (blanĢör) ve soğutma sistemi 

 

2.2. Dolum Yöntemleri 
 

Gerekli ön iĢlemlerden geçmiĢ sebze ve meyveler temizlenmiĢ konserve kaplarına 

doldurulur. Üzerine dolgu sıvısı ilave edilerek dolum tamamlanır. Konserve kabı tam olarak 

doldurulmaz, içerik ve kapak arasında boĢluk bırakılır. Buna tepe boĢluğu denir.  

 

Kutular, kutu hacminin yaklaĢık %10’u boĢ kalacak Ģekilde meyve veya sebzelerle 

doldurulur. Tepe boĢluğu; ısıl iĢlem sırasında konserve kabı içinde bulunan maddelerin 
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genleĢmelerini dengelemek ve vakum oluĢumu için bırakılır. Yeterince tepe boĢluğu 

bırakılmayan konserve kutularının taban ve kapak kısımlarında, sterilizasyon sırasında 

oluĢan basınç sonucu ĢiĢkinlik belirir. Tepe boĢluğu fazla bırakılırsa kutu içinde fazla vakum 

oluĢur. Taban ile üst kapak içe doğru çöker. Bu nedenle tepe boĢluğunun optimum nispette 

bırakılması gereklidir. 

 

Tepe boĢluğu miktarı gıda maddesinin cinsine kabın büyüklük ve Ģekli gibi değiĢik 

faktörlere bağlıdır. Uzun kutularda daha fazla tepe boĢluğu bırakılır. Uzun kutularda 

sterilizasyon sırasında oluĢan basınç gövdeye aĢırı yük binmesine neden olmaktadır. Bunun 

nedeni ise bu tip dar çaplı kutuların kapak esnekliklerinin daha az olması ve tüm yükün 

gövdeye binmesidir.  

 

Konserve kaplarına, doldurulması gerekli bulunan meyve ve sebze miktarı, dolgu 

sıvısı miktarı bunların birbirlerine oranı ve nihayet bunların toplamı olan “net ağırlık” meyve 

ve sebze çeĢidine ve hatta aynı meyve ve sebzenin irilik, olgunluk ve körpeliğine göre 

farklılık gösterir.   

 

Tüketicinin korunması amacıyla herhangi bir meyve ve sebzeden belli boyutlardaki bir 

kap içine konulması gereken miktarın sınırlandırılmasında da zorunluluklar vardır. Bu 

amaçla mevzuatta her çeĢit konserve için “süzme ağırlığı” ile ilgili sınırlayıcı hükümler yer 

almaktadır ve tüm konserve üreticileri bu hükümlere uymak zorundadır. 

 

“Süzme ağırlığı” konserve kabı içeriğinin, bir elek üzerinde kendi halinde 

süzülmesinden sonra, kalan kısmın ağırlığıdır. Süzme ağırlığı üzerinde baĢlangıçta konulan 

sebze ve meyve miktarı, olgunluğu, dolgu sıvısının konsantrasyonu ve ısıl iĢlem süresinin 

etkisi olduğu araĢtırmalarla saptanmıĢtır. Süzme ağırlığı Ģurup konsantrasyonu ile ters 

orantılıdır, eğer bir meyve yoğun Ģeker Ģurubu içinde konserve yapılırsa, süzme ağırlığı 

dolum ağırlığının altına iner. Uzun süreli ısıl iĢlem, süzme ağırlığının düĢmesine neden olur. 

Aynı Ģekilde daha olgun bir meyveden üretilen konservenin süzme ağırlığı da daha düĢük 

olur. Süzme ağırlığı üretimden belli bir süre sonra stabil hale gelir. 

 

Türk Standartlarında etiket üzerinde süzme ve net ağırlığın  yazılma zorunluluğu 

vardır. Ayrıca her konserve için süzme ağırlığının, net ağırlığının yüzde kaç olması gerektiği 

de belirlenmiĢtir.  

 

“Net ağırlık”  kap içindeki katı kısımlarla dolgu sıvısının  ağırlıklarının  toplamıdır. 

Yani bir konservenin brüt ağırlığından kabın darası düĢürülürse, geriye net ağırlık kalır.  

 

 Elle dolum: Küçük ve orta kapasiteli fabrikaların hakim olduğu ülkemizde, elle 

doldurma yöntemi yaygın olarak sürmektedir. Elle doldurmada dolum ağırlığı 

sürekli olarak kontrol edilmelidir.  

Hassas ve özellikli bazı ürünlerin elle doldurulması bilinen en uygun yöntemdir. 

 

 Makine ile dolum: Günümüzde çok çeĢitli tip ve çalıĢma sistemine sahip 

dolum makineleri vardır. Doldurulacak ürün çeĢidine göre farklı makinelerin 

kullanılması en uygun yöntemdir. Yaygın olarak bilinen ve halen kullanımı 

devam eden doldurma düzenleri, yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalıĢırlar. 
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Yarı otomatik düzenlerde, yuvarlak, döner bir dolum tablası vardır. 

Doldurulacak meyve ve sebze bu tablanın ortasına yığın halinde konur. 

Tablanın çevresi boyunca yan yana, yuvarlak dolum delikleri bulunur. 

YıkanmıĢ kutu veya kavanozlar bir bantla taĢınarak bu dolum tablasının altına 

muntazam bir Ģekilde verilirler. Her kutu ve kavanoz dolum tablasındaki bir 

dolum deliğinin tam altında yer alır. Dolum tablası ile bunun tam altındaki 

yuvarlak bir diğer tablaya yerleĢtirilmiĢ birçok kutu beraberce dönerler. Bu 

dönme sırasında tabla üzerindeki meyve veya sebzeler eldiven giymiĢ iĢçilerce 

dolum deliğine doğru çekilerek, kutuların dolması sağlanır. 

 

Resim 2.7: Vibrasyonlu yarı otomatik dolum makinesi 

 

Bu tip doldurma makinelerine dolum tablası altındaki kutu ve kavanoz taĢıyan düzen 

dolum boyunca taĢıdığı kaplara bir titreĢim hareketi vererek, parçacıkların kutu ve 

kavanozlara iyice yerleĢmesi sağlanır.  

 

Yukarıda tanımlanan yarı otomatik dolum makinesi ile katı kısmı doldurulan kaplar, 

daha sonra dolgu sıvısının ilave edildiği bir makine içinden veya önünden geçerler. Burada 

her kaba dolgu sıvısı otomatik olarak doldurulur. Sıvı maddelerin otomatik bir sistemle 

doldurulması daha kolay olduğundan çeĢitli ilkelere göre çalıĢan çok duyarlı sıvı doldurma 

makineleri vardır.  

 

Katı parçaların ve sıvıların kaplara doldurulmasında “taĢırma” ve “ön ölçmeli” olmak 

üzere iki farklı ilkeye göre çalıĢan doldurma makineleri kullanılır. TaĢırma ve ön ölçmeli 

doldurma makineleri sıvı ve püre halindeki gıdaların doldurulmasında çok yaygın olarak 

kullanılan sistemlerdir.   

 

Dolumda Ģu Ģekilde bir yol izlenir. Kutular veya kavanozlar bir bant yardımıyla önce 

dolum düzenine ulaĢtırılır. Bant dolum sırasında kapları kuvvetli bir titreĢim ile oynatırken 
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üstten fazlasıyla verilen katı parçacıklar kaplara dolar. Kaplara girmeden taĢanlar ise bir çark 

düzeniyle tekrar dolum haznesine taĢınırlar. Çark düzeni, içi bölmeli bir silindir Ģeklinde 

olup, doldurulacak kaplar, bantla bu silindirin içinden geçirilirken dolum gerçekleĢtirilir. 

 

 

Resim 2.8: Cam kavanozlara ham madde dolumu yapan bir makine 

 

2.3. Dolgu Sıvısı 
 

Sebze ve meyveler konserve kaplarına doldurulmadan önce içine konacak Ģurup ve 

salamuranın hazırlanmıĢ olması gerekir. Ön hazırlıkları tamamlanmıĢ sebze ve meyveler 

cam, teneke veya uygun nitelikte materyalden yapılmıĢ kaplara doldurulur. Her ürün ve her 

boyut ambalaj için doldurma miktarları farklıdır. Dolum standartlarda belirtilen normlara 

göre yapılır. Dolum yapıldıktan sonra üzerine sebze konservelerinde genellikle çeĢitli soslar 

veya salamura, meyve konservelerinde ise Ģurup veya sadece su ilave edilir. Dolgu sıvısının 

bileĢimi, ürün niteliğine ve tüketicinin isteğine göre değiĢebilir.  

 

 Sebze konservesi dolgu sıvısı:  Klasik anlamdaki sebze konservelerinde dolgu 

sıvısı olarak suyla beraber sadece tuz, bazı durumlar ve ürünlerde de asitlik 

düzenleyici, renk iyileĢtirici olarak sitrik asit, yapıyı korumak, kullanılan ham 

maddeyi diri tutmak amacıyla kodeksin izin verdiği miktarda CaCl2 kullanılır. 

Sebze konservelerinin dolgu sıvısına genel bir deyiĢ olarak “salamura” denir. 

Ancak bazı özel ürünler için ise çok daha değiĢik reçeteler hazırlanır. Bunlarda 

sirke, asetik asit, domates pulpü, çeĢitli soslar, çeĢitli esans ve aromalar, 

tatlandırıcılar, baharatlar kullanıldığı da olur. Hazırlanan reçete içeriği ısıtılarak, 
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karıĢtırıldıktan sonra genellikle 80ºC ve üzerindeki sıcaklıklarda ham maddenin 

içinde bulunduğu ambalaja doldurulur. 

 

 Meyve konservesi dolgu sıvısı: Klasik anlamdaki meyve konservelerinde 

dolgu sıvısı olarak suyla beraber sadece Ģeker, bazı durumlarda da sebze 

konservelerinde olduğu gibi sitrik asit, CaCl2 kullanılır. Meyve konservelerinin 

dolgu sıvısına genel bir deyiĢ olarak “Ģurup” denir. Ancak bazı özel ürünler 

için ise çok daha değiĢik reçeteler hazırlanır. Bunlarda çeĢitli esans ve aromalar, 

tatlandırıcılar, boyar maddeler kullanıldığı da olur. Hazırlanan reçete içeriği 

ısıtılarak, karıĢtırıldıktan sonra genellikle 75ºC ve üzerindeki sıcaklıklarda ham 

maddenin içinde bulunduğu ambalaja doldurulur. 

 

 

Resim 2.9: ġurup-salamura dolum makinesi 

 

Hazır yemek konservelerinde dolgu sıvısı olarak genellikle çeĢitli soslar kullanılır. 

Dolgu sıvısının bileĢimi, ürünün niteliğine ve tüketicinin isteğine göre değiĢebilir. Ancak 

bazı amaçlarla bazı meyve veya sebzeler herhangi bir dolgu sıvısı kullanılmaksızın da 

konserve yapılabilmektedir. Buna “kuru dolum” (solid pack) denir.  

 

Meyve konserveleri üretiminde farklı oranlarda Ģeker içeren “Ģeker Ģurubu” 

kullanılır. ġuruptaki Ģeker konsantrasyonu elde edilecek üründe istenen son briks derecesine 

bağlıdır. Her meyve konservesinde istenen son briks derecesi tüzük ve standartlarla 

belirlenmiĢtir.  

 



 

 30 

Bazı amaçlarla kullanılmak üzere bazı meyvelerin konservelerinde dolgu sıvısı olarak 

doğrudan su kullanılmaktadır ki buna “su içinde konserve” (water pack) denir. ViĢne gibi 

bazı meyvelerin kendi suyunun içinde konserve edilmesi de yaygın bir uygulamadır. Bunun 

gibi domates konservelerinde dolgu sıvısı olarak genellikle domates suyu kullanılır. 

 

Bazı sebze konservelerinde dolgu sıvısı olarak yalnızca % 1-2 yemek tuzu içeren su 

kullanıldığı halde, bazı sebze konservelerinde domates suyu veya sulandırılmıĢ salça veya 

sitrik asit eklenmiĢ tuzlu su kullanılmaktadır. 

 

Sebze konservelerinde dolgu sıvısı olarak kullanılan tuzlu su, belli miktarlardaki 

tuzun, gereğinde sitrik asit gibi bazı diğer maddelerin de ilavesinden sonra tanklar içinde 

çözündürülmesiyle hazırlamaktadır. Salamura hazırlamada kullanılan su ve tuzun temiz ve 

uygun nitelikte olması gerekir.  Ġçinde fazla miktarda demir ve bakır bulunan su ile 

hazırlanan dolgu sıvısı, sebze konservelerinde siyah renkli bir çökeltinin oluĢmasına veya 

sebzenin kararmasına neden olur. Üretilen konserve ve türüne bağlı olarak bu salamuraya 

bazı katkı maddeleri de eklenmektedir. Bezelye ve mısır konservesinde dolgu sıvısına ayrıca 

Ģeker, bamya ve enginar konservelerinde ise sitrik asit eklenmesi genel bir uygulamadır. 

Hatta ısıl iĢlemde yumuĢayıp dağılan bazı sebze konservelerinde dolgu sıvısına kalsiyum 

klorür eklenerek dokunun sertleĢtirilmesi sağlanmaktadır. 

 

Bazı uygulamalarda salamura yerine doğrudan tuz ve diğer katkıları birlikte içeren 

tabletler kullanılmaktadır. Tabletler mekanik bir cihazla her kutuya tek tek atılmakta ve 

üzerine dolgu sıvısı olarak sıcak su eklenmektedir. 

 

Salamura hazırlanmasında “bome” veya “salometre” olarak isimlendirilen 

areometreler kullanılır. Bome NaCl’nin ağırlık üzerinden çözeltideki yüzde miktarını verir. 

Bome derecesi 4 ile çarpılarak yaklaĢık salometre derecesi bulunur.  

 

2.3.1. Kullanım Amacı 
 

ġurup ve salamura meyve ve sebzelerin arasındaki boĢlukları doldurmak, ısıl iĢlem 

sırasında ısının kutu içerisinde iletimini kolaylaĢtırmak, kısmen hava çıkarmak suretiyle 

korozyonun önlenmesine yardım etmektedir. Ayrıca sebze ve meyvelerin aroma maddeleri 

yine Ģurup ve salamura ile tutulmaktadır. 

 

2.3.2. Dolgu Sıvısı Hazırlama Araçları 
 

Dolgu sıvıları paslanmaz malzemeden yapılmıĢ çeĢitli ebatlardaki tanklar içinde 

hazırlanır. Tanklara içerik yüklemesi el ile olabileceği gibi çeĢitli makineler - nakil araçları 

aracılığı ile de olabilir. Tank içindeki karıĢtırıcı homojen bir dağılım olmasını ve sıvı içinde 

her bölgede aynı değerlerin (asitlik, brix, tuzluluk, ph vs.) olmasını sağlar. Tank içindeki 

veya tankın iki çeperi arasındaki buhar serpantinleri de sıvının istenen sıcaklığa getirilmesini 

ve o sıcaklıkta tutulmasını sağlar. Tank üstündeki vanalar tanka su veya diğer içerik 

sıvılarının naklinde kullanılır. Tank altındaki vanalar ve pompa ise tankta hazırlanmıĢ olan 

dolgu sıvısını istenen hatta nakletmeye, bruser veya Ģuruperde ambalaj içine dolması için 

nakil iĢlemini gerçekleĢtirmeye yararlar. 
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Resim 2.10: Dolgu sıvısı hazırlama tankları ve ambalajlara dolum (Ģuruper) makinesi 

 

 

Resim 2.11: Serpantinli salamura hazırlık tankı 
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ġekil 2.2: Helezon buhar borulu Ģurup tankı 

karıĢtırıcı ile birlikte Ģurup kazanı 

ġekil 2.3: Çift cidarlı buhar ceketli Ģurup 

kazanı 

 

Sebzeler haĢlandıktan sonra meyveler ise haĢlanmadan kutulara konur. Ayrıca 

sebzelerde yaklaĢık %1’lik kaynar tuzlu su (salamura), meyvelerde ise çeĢide göre 

konsantrasyonu değiĢen Ģeker çözeltisi (Ģurup) kutuya konur. Kutular, kutu hacminin 

yaklaĢık % 8-10’u boĢ kalacak Ģekilde meyve veya sebzelerle doldurulur. Kutunun üstünde 

boĢ bırakılan kısma “tepe boĢluğu” denir. Tepe boĢluğu, ısıl iĢlem sırasında konserve kabı 

içinde bulunan maddelerin genleĢmelerini dengelemek için bırakılır. Yeterince tepe boĢluğu 

bırakılmayan konserve kutularının taban ve kapak kısımlarında, sterilizasyon sırasında 

oluĢan basınç sonucu ĢiĢkinlik belirir. Tepe boĢluğu fazla bırakılırsa kutu içinde fazla vakum 

oluĢur. Taban ile üst kapak içe doğru çöker. Bu nedenle tepe boĢluğunun optimum nispette 

bırakılması gereklidir. 
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2.4. Hava Çıkarma 
 

Kutuya konmuĢ gıda içindeki ve tepe boĢluğundaki havanın çıkarılması gerekir. ġayet 

bu iĢlem yapılmaz ise gıdada zamanla oksidatif bozulmalar olur, kutu materyalinde korozyon 

(aĢınma) baĢlar, kutu kapatıldıktan sonra istenen vakum sağlanmaz, aroma ve renk maddeleri 

istenen ölçüde korunamaz. 

 

 Hava çıkarma yöntemleri 

 Sıcak dolum: Yukarıda geniĢçe değinildiği gibi dolgu sıvısının sıcak 

olarak doldurulması hava çıkarma iĢlemindeki en etkin yöntemdir. 

Mekanik yöntem uygulanan kaplar hariç tüm kaplara mutlaka uygulanır. 

 Termik yöntem: Egzost iĢlemi de denen bu yöntemde tepe boĢluğundaki 

ürünün dokularındaki veya parçacıklar arasındaki havanın ve gazların bir 

ön ısıtma iĢlemiyle uzaklaĢtırılması söz konusudur.  

Egzoster denen ünitelerde yapılır ve en yaygın türleri de egzost 

tünelleridir. Tünellerin su banyosu Ģeklinde olanları da bulunmakla 

birlikte, pratikte günümüzde üstü, altı ve çevresi kapalı götürücü bakla 

bantlar üzerinde ilerleyen ambalajlara buhar püskürtülerek tepe 

boĢluğuna buhar hapsolması sağlanır. Egzost iĢleminden sonra kapların 

ağızları derhal ve hermetik olarak kapatılmalıdır. ĠĢlemin süresi ürün 

çeĢidine, kap büyüklüğüne göre 3-10 dakika arasında değiĢir. Mekanik 

yöntem uygulanan ürünler, küçük ambalajlardaki meyveler hariç tüm 

kaplara uygulanır. 

 

 

Resim 2.12: Egzost tüneli (egzoster)  

 



 

 34 

 Mekanik yöntem: Ana ilkesi konserve kabındaki hava ve gazın mekanik 

yolla emilmesidir. Bu yöntemde hava çıkarma, doldurulmuĢ kapların 

vakumlu kapama makinelerinde kapatılmalarıyla sağlanır. Özellikle 

küçük ambalaj mısır konservesi üretiminde yaygın olarak kullanılır. 

Mekanik yöntem uygulanacak ürünlere diğer hava çıkarma yöntemleri 

uygulanmaz. 

 Tepe boĢluğuna buhar enjeksiyonu: Genellikle kavanozlara uygulanır. 

Kavanozların tepe boĢluğuna yüksek sıcaklıkta buhar verilerek buradaki 

gazlar uzaklaĢtırılır, kapak hemen kapanır. Burada kalan buhar soğuduğu 

zaman yoğunlaĢarak su haline dönüĢür ve dolgu sıvısına karıĢır, böylece 

tepe boĢluğunda istenen vakum sağlanmıĢ olur. Bu yöntem tek baĢına 

yetersiz olduğu için sıcak dolum, sterilizasyon uygulanacak ürünlerde de 

termik yöntemle beraber kullanılır. 

 

ġekil 2.4: Kapatma sırasında buhar enjeksiyonu ile hava çıkarma 

 

2.5. Kapama 
 

2.5.1. Teneke Kutuların Kapatılması 
 

DeğiĢik firmalar tarafından üretilen kutu kapama makineleri, öncelikle yarı otomatik 

ve tam otomatik olmak üzere iki tipte olurlar. Yarı otomatik olanlarda kapağın kutu üzerine 

konması, kutuların makineye yerleĢtirilmeleri ve kapatılan kutuların alınması elle yapıldığı 

halde, tam otomatik olanlarda tüm bu iĢlemler otomatik olarak gerçekleĢtirilir. Tam otomatik 

makineler kapama baĢlıklarının sayılarına göre kapasitelerinde farklılıklar gösterir. Kapama 

baĢlıklarının sayısı arttıkça makinelerin kapasiteleri de artmaktadır. Kapatma makinesinin 

tipi veya kapasitesi ne olursa olsun teneke kutuların kapatılmasında aynı ilkeye göre çalıĢan 

mekanik sistemden yararlanılır. 
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Resim 2.13: Çok baĢlıklı bir kapama ünitesi 

 

Kapatılacak kutu, önce alt tablaya oturtulur ve üzerine kapağı yerleĢtirilir. Alt tabla 

hemen yukarı doğru yükselir. Böylece kapatılacak kapak, kapatma baĢlıklarına yerleĢirken 

kutu, alt tabla ile kapatma baĢlığı arasında sıkıĢtırılmıĢ olur. Buraya kadar olan iĢlem, 

kapatılacak kutu ve kapağını kapatma makinesine yerleĢtirmekten ibarettir, henüz kapama 

baĢlamamıĢtır. Alt tablanın hareket boyu ayarlanmakta, her boydaki kutuların aynı makinede 

kapatılma olanağı doğmaktadır. Kutu bu Ģekilde sıkıĢtırıldıktan sonra kapama iĢlemi baĢlar. 

Kutunun sıkıĢtırılma amacı kapama sırasında gövdenin ve kapağın oynamamasıdır.  

 

Kapatma, kutu kapağı çevresi ile kutu gövdesi tırnağının birbirine çengel halinde 

geçmesi Ģeklinde gerçekleĢir. Bu durumda kapak çevresi içeri doğru çengel haline gelirken 

gövde kıvrımı bu çengelin içine yerleĢecek demektir. Bu olaya “kenetlenme”, oluĢan 

kapanma yerlerine ise “kenet” denir. Kutuyu bu Ģekilde kapayan mekanik düzenin esası 

“makara” denen elemanlardır. Makaralar, kapatma baĢlığı çevresinde, yani kapatılmak 

üzere sıkıĢtırılmıĢ olan kutunun kapak çevresinde, dönen bir sistem üzerine yerleĢtirilmiĢtir. 

Makaralar ayrıca kendi ekseninde serbestçe dönebilecek durumdadır. Buna göre, kapatılacak 

kutu, alt tabla ile kapatma baĢlığı arasında sıkıĢtırıldığı anda yukarıda açıklandığı gibi dönen 

bir baĢlık üzerinde bulunan makaralar, kapakla gövdenin birbirine kenetlenmesini 

sağlamaktadır. Birinci ve ikinci operasyon makaralarının çok dikkatli ve sık sık ayarlanması 

gerekir. Bu makinelerin ayarı ve devir sayıları, kenet oluĢumunu geniĢ ölçüde etkiler. OluĢan 

kenetlemenin de standartları bulunmaktadır. Kenet kontrolü amacıyla kullanılan bazı 

özellikler vardır. Bunlar;  

 Kenet kavrama oranı,  

 Kenet sıkılığı Ģeklindedir. 
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ġekil 2.5: Kapatma  

 

Kısacası iyi bir kapama yapılabilmesi için aĢağıdaki kurallara uyulması 

gerekmektedir. 

 

 Tabla (tela) alt tabla paralel olmalı ve birbirine merkezli olmalı. 

 Makara pozisyonu tablanın her yönünde aynı olmalı. 

 Üst tablanın alt yüzeyi ile alt tablanın alt yüzeyi paralel olmalı. 

 Alt tabla ve üst tabla aynı eksende merkezli olmalı. 

 Tabla kapakla uyumlu olmalı. 

 Uygun profilli 1. operasyon seçilmeli makaralarda boĢluk olmamalı. 

 Uygun profilli 2. operasyon seçilmeli makaralarda boĢluk olmamalı. 

 Alt tabla milinde boĢluk olmamalı yüzeyi düzgün olmalı. 
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2.5.2. Cam Kavanozların Kapatılması 
 

Kapaklar genel olarak  

 Vidalı kapaklar,  

 Vakum kapakları 

 Basınç kapakları olmak üzere üç gruba ayrılır.  
 

Isıl iĢlem gören gıdaların konduğu kavanozlar daima vakum kapağı ile kapatılmalıdır. 

Vakum kapakları tam anlamıyla hermetikli bir kapama sağlayabilmektedir. Vakum kapakları 

ısıl iĢlem sırasındaki davranıĢı bakımından  

 Soluyabilen kapaklar  

 Soluyamayan kapaklar olarak ikiye ayrılır.  
 

Soluyabilen kapaklar özellikle kullanımlarındaki kolaylık nedeniyle ev 

konserveciliğinde tercih edilir.  
 

Soluyamayan kapaklar ise ısıl iĢlem sırasında kavanoz içinde oluĢan basıncı dıĢarıya 

bırakma yeteneğinde değildir. Bu nedenle hermetik özellik kapatma anında oluĢur ve bir 

daha bozulmaz. Eğer ısıl iĢlem sırasında kavanoz iç basıncı, dıĢ basıncı yenecek düzeyde 

artarsa kapak aralanır ve hermetik kapama bozulur. Bu nedenle ısıl iĢlem sırasında oluĢan iç 

basıncı sınırlamak üzere dolum ve kapama sırasında her türlü önlem alınır. Bunlara ek olarak 

sterilizasyon ve bunu izleyen soğutma, kavanoz iç basıncını dengeleyecek düzeyde yüksek 

bir dıĢ basınç altında yapılır.  
 

Soluyamayan vakum kapaklarının, kavanoz kafasındaki kapatma yüzeyine oturuĢ 

biçimi açısından baĢlıca 3 tipi vardır. Bunlardan Twist-off kapaklar hâlen pratikte en çok 

kullanılanlar olup bu kapaklarla kapama, kapaktaki contanın kavanoz ağzının tepesine 

yerleĢmesiyle gerçekleĢir. Bu nedenle bu tip kapamaya tepeden kapama da denir. Kapak, 

kavanoz kafasına döndürülerek yerleĢtirilir. Kapak tırnakları, kafa tırnağının altına geçerek 

ve kapak döndürülürken sıkıĢarak sıkı bir kapama sağlanır. 

Kapatma Ģartları:  
 Kapatma makinesi için buhar gereksinimi 8 bar olmadır. Buhar basıncını ve 

geçiĢini makine üzerinde bulunan ayarlayıcılar yardımıyla ürüne göre 

ayarlamak mümkündür.  

 Kapatma iĢleminde, kavanozların gövdesinde ürün dolum yüksekliği 

kavanozdan taĢmamalıdır. Kavanozdan taĢan yağ ve benzeri maddeler 

olmamasına dikkat edilmelidir.  

 Kapatma makinesine doğru giden kavanozların aralarında yeteri kadar mesafe 

bırakılmalıdır.  

 Kapatmadan sonra kapağın normal Ģekilde çalıĢabilmesi için yeterli derecede 

vakum sağlanmalıdır. Bu iĢ için kapatma esnasında kapağa ve kavanozun boğaz 

kısmına buhar uygulanır, vakumun yeterliliği de kapatma iĢleminden sonra 

vakum dedektör ile test edilir. 

 Kavanoz Kapağı Kapatma Sıcaklıkları 

 Kapatma makinesi kafası     :  110 - 115 ºC 

 Kapak Kanalı                       :    90 - 100 ºC 

 Kapak BirleĢme Ġstasyonu   :  100 - 110  ºC olmalıdır.  
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Twist-off kapakların baĢlıca bölümleri ve bunlarla ilgili terimler aĢağıda yer 

almaktadır. 

 Kapak aynası (panel): Kapağın düz ve yuvarlak yüzeyine kapak aynası veya 

panel denir. 

 Kapak omzu: Kapak aynasını çevreleyerek kapak aynası ile eteği birleĢtiren 

yuvarlak çembere denir. 

 Kapak eteği: Kapağın yan tarafını oluĢturan dikey düz çembere denir. 

 Etek kıvrımı: Kapak eteğinin alt ucu boydan boya, içeri doğru yuvarlak bir 

Ģekilde kıvrılarak bir taraftan eteğin keskin kenarı yuvarlak bir Ģekle getirilirken 

diğer taraftan etek ucuna sertlik ve direnç kazandırılmaktadır. 

 Kapak tırnağı: Etek kıvrımının yatay bir Ģekilde içeri doğru yer yer yaptığı 

çıkıntılara kapak tırnağı denir. Bir kapaktaki tırnak sayısı kapağın çapına bağlı 

olarak 4-6 veya 8 tanedir. Kapatma sırasında kapak tırnakları, kafa tırnaklarının 

altına geçerek kapağın sıkı bir Ģekilde yerleĢmesini sağlar. 

 Esnek ayna (flip panel): Kapak aynasının ortasında yer alan ayna yüzeyinden 

biraz yüksek yüzeye “esnek ayna” denir. Esnek ayna, sadece bazı tip vakum 

kapaklarında yararlanılan bir düzenlemedir. Eğer kavanozda yeterince vakum 

varsa esnek ayna içeri doğru eğik (konkav) bir görünüm kazanır. Böylece 

kavanozda vakum varlığı gözle kolaylıkla anlaĢılabileceği gibi, vakum 

dedektörü (dud-dedektör) ile saptanması da olanaklı hale gelmektedir. Esnek 

aynanın diğer bir yararı ise tüketicinin kavanozu açarken kavanozda vakum 

bulunup bulunmadığını saptamasına olanak vermesidir. Nitekim kavanoz 

açılırken vakumun kalkması sonucunda esnek ayna bir “tık” sesi ile geri 

sıçramakta ve böylece adeta kavanozda vakum bulunduğu haberini vermektedir. 

 

 

ġekil 2.6: Twist-off kapaklar ve baĢlıca iĢlevsel bölümleri 
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Resim 2.14: Kavanoz kapama makinesi 
 

2.6. Vakum Yapmanın Önemi ve Vakum OluĢumuna Etki Eden 

Faktörler 
 

Isıl iĢlem uygulaması gereken durumlarda kavanozların mutlaka vakum kapağı ile 

kapanması gerekir. Vakum kapakları ve tercihen twist-off kapakların kullanılması 

zorunludur. Sadece kapak yeterli olmayıp kapamanın da vakum oluĢturacak Ģekilde 

yapılması gerekir. Bunun için iki çeĢit kapama makinesi vardır. Bunlar:  

 

 Vakum altında kapatma makinesi (kuru gıdaların bulunduğu kavanozlara 

uygulanır)  

 

 Buhar enjeksiyonlu kapatma makinesidir.  

 

Pastörizasyon ve sterilizasyon uygulanacak kavanozlar ilke olarak buhar enjeksiyonlu 

kapatma makinelerinde kapatılırlar. Bu uygulama sırasında tepe boĢluğuna buhar enjekte 

edilerek buradaki hava itilir ve yerine buhar yerleĢir. Tepe boĢluğunda tutulan buhar, daha 

kapağın kapanması sırasında bir miktar vakum oluĢmasını sağlayarak kapağın sıkıca yerinde 

tutulmasına yardımcı olur. 

 

Kavanozda oluĢan vakum miktarı üzerinde; tepe boĢluğu miktarı, dolum sıcaklığı 

(kavanoz içeriğinin kapatma anındaki sıcaklığı), gıda maddesindeki hava miktarı ve kapatma 

makinesinin yeterliliği gibi faktörler etkili olmaktadır.   
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 Tepe boĢluğu miktarı: Canlı bir buhar akıĢına elveriĢli ve bir miktar buharı 

tutmaya yeterli düzeyde bir tepe boĢluğunun bulunması vakum oluĢumunun ilk 

Ģartıdır.  Tepe boĢluğu miktarı kavanozun kapatma sıcaklığında ölçülen silme 

hacminin %6-8’i arasında olmalıdır. Sıcak dolum uygulamasında dolum 

sıcaklığı yükseldikçe bu oran azaltılabilir. Yeterli tepe boĢluğu olmayan 

kavanozların sterilizasyonunda kapaklar deforme olur veya atarlar.  

 

Resim 2.15: Kavanoz ambalajlar için vakum dedektör 

 

 Dolum sıcaklığı: Dolum sırasında gıda ne kadar sıcak olursa içerdiği hava 

miktarı o kadar azalır. Dolgu sıvısı dolum sıcaklığı ne kadar yükselirse o kadar 

fazla miktarda vakum oluĢur. 

 

 Gıdadaki hava miktarı: Sebzelerde hücreler arasındaki boĢlukta bulunan hava, 

sebzeler haĢlandıktan sonra bu sebzeler daha kavanoza girmeden çıkarılmıĢ 

olur. Doldurulan gıdada hava miktarı ne kadar az ise o kadar çok vakum oluĢur.  

 

 Kapatma makinesinin yeterliliği: Ġyi bir vakum oluĢumu için buhar 

enjeksiyonlu makinelerin kullanımı zorunludur. Bu makinelerin ayarlarının 

üretim boĢluklarında üretilen kavanoz boyutu değiĢince kapatma makinesinde 

sıkıĢmaya bağlı bir arızadan sonra yapılması gerekmektedir.  

 

Teneke veya kavanoz ambalajların üzerine, altına veya kapak kenarına genellikle ısıl 

iĢlem öncesi ink-jet baskı makineleri ile kodlama iĢlemi (tarih, lot, parti, vs. bilgiler) yapılır. 

Bu iĢlem bu aĢamada yapılabileceği gibi ısıl iĢlemin hemen sonrası veya etiketleme-kolileme 

aĢamalarında da yapılabilir. Ancak ürün izlenebilirliğini kaybetmemek adına bu aĢamada 

yapılması tercih edilmelidir. 
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Resim 2.16: Ġnk-jet yazıcı ile verilerin kapak üzerine iĢlenmesi 

 

Bilinmesinde fayda olan bazı pratik bilgiler: 

 Isıl iĢlem sıcaklığı arttıkça oluĢan vakum azalır. Bunun nedeni ısıl iĢlem 

sıcaklığının artmasıyla gıdanın dokusunda bulunan gazların daha fazla ayrıĢarak 

kap içine toplanması ve kap içinde oluĢan vakumun azalmasıdır. Bu nedenle ısıl 

iĢlem tam dozunda olmalıdır. 

 Egzost sıcaklığı arttıkça kap içinde oluĢan vakum da buna bağlı olarak artar. 

 

2.7. Diğer Sistemler 
 

Konserve ürünlerin en çabuk bozulabilen hazır yemek konservesi konseptinin prosesi 

ve ambalajlanması için günümüzde pek çok özel çözüm geliĢtirilmiĢ olup bunlar arasında 

özellikle kompakt ambalaj hatları dikkat çekmektedir. 
 

 Bu tip ambalaj hatları: 

 Tabak besleme sistemi 

 Granül ürün tartım ve dolum 

 Salamura dozajı 

 Üst kapak besleme ve kapatma 

 Ġnk-jet yazıcı veya etiketleme ünitelerinden meydana gelmektedir. 
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Resim 2.17: Kompakt hazır yemek dolum ve kapama makinesi 

 

Bu tarzda çeĢitli plastik ambalajlara doldurulan ürünler ambalaj içine mikrobiyolojik 

aktiviteyi son derece yavaĢlatan çeĢitli gaz karıĢımları verilerek kapanmak suretiyle ya 3-4 

aylık raf ömürlü olarak tüketiciye sunulabilmekte veya otoklavda sterilize edilerek çok daha 

uzun süre dayanımlı olarak müĢterilere sunulabilmektedir.  

 

2.8. Makinelerin Temizlik ve Bakımı 
 

Kullanılan makine, teçhizatın yemek aralarında, vardiya sonlarında, bir üründen baĢka 

bir ürüne geçiĢte veya iĢ bitimlerinde önce kaba pisliklerinden arındırılması sonra yıkanması 

ardından da bunlara çeĢitli temizleyici kimyasallar uygulanması gereklidir. Bu uygulamayı 

müteakip de dezenfektan maddeler ile yıkanıp, mikrobiyolojik özelliklerinden emin olunan 

iĢletme suyu ile son kez durulanıp tekrar üretime devam edilmesi ürün mikrobiyolojisi 

açısından oldukça önemlidir.  

 

Bu iĢlemler için genellikle iĢletmelerde özellikle bu iĢlerde kullanılan eğitilmiĢ 

iĢçilerden oluĢan temizlik ekipleri bulunmalıdır. Bu iĢçilerin temel sorumlulukları, temizliği 

kendilerine verilen program dahilinde uygulamak ve dokümante etmek olmalıdır. (X. sınıfta 

öğrendiğiniz iĢletme temizliğiyle ilgili bilgileri hatırlayın.) Günümüzde modern iĢletmelerin 

pek çoğunda çok uydulu temizlik istasyonları kullanılmakta ve bu sayede daha az personel 

ile hem çok kısa sürede hem de çok etkin temizlik yapılabilmektedir. 

 

Makinelerin bakımı için iĢletmelerde bakım elemanları çalıĢırlar. Bu kiĢiler de 

mutlaka iĢe baĢlamadan evvel oryantasyon (yapılacak iĢle ilgili ön bilgilendirme) 

eğitimlerine alınmalı makinelere hangi durumlarda, nasıl müdahale edecekleri, temizlik 

hijyen kurallarına uygun hareket etmenin neden gerektiği kendilerine öğretilmelidir.  
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Makineler arıza yapmadıkça genellikle yemek molalarında, vardiya sonlarında 

makinelere özel yağlar ile yağlanırlar. Bazı özel makinelerin de belirli çalıĢma süreleri 

sonunda durdurulup, mutlaka yağlanmaları veya ayarlarının kontrolden geçirilmesi gerekir. 

Bu iĢlemleri yapan kimselerin de konuyla ilgili eğitim almıĢ olmaları yapılan iĢlerin sağlıklı 

olması, daha az arıza ile karĢılaĢılıp zaman kaybının az olması, güvenilir gıda üretimi 

açısından da son derece önemlidir. Bakım personeli bakımda kullandıkları alet, ekipman ve 

çantaları kesinlikle hat üzerine bırakmamalı, iĢleri bittikten sonra da tüm ekipmanlarını 

kontrol ederek kayıp bir malzemenin olmadığından emin olup durumu hat sorumlusuna rapor 

etmelidir. Bakım yapılan bölgenin temizliği usulüne uygun yapıldıktan sonra iĢe yeniden 

baĢlanmalıdır. 

 

Yapılan temizlikler, zamanları, ne kullanıldığı, nerelerin nasıl temizlendiği,  kimler 

tarafından temizlendiği mutlaka ilgili dokümanlara doğru olarak yazılmalıdır. Yapılan bakım 

ve arıza müdahalelerinin hangi makineye ne zaman, nasıl, neresine müdahale edildiği, ne 

iĢlem yapıldığı, değiĢtirilen parçalar varsa tüm değiĢiklikler ve kimin tarafından yapıldığı 

bilgileri ilgili dokümanlara doğru olarak zamanında yazılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek fasulye ve viĢne konservesi üretimi ön 

hazırlıklarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamına uygun iĢ kıyafeti giyiniz. 

 Takılarınızı üretim alanına girmeden önce çıkartınız. 

 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç- gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Araçları hazırlayınız.  

 Konserve hattını kontrol ediniz. 

 Kullanılacak ambalaj temizliğini kontrol 

ediniz. 

 Ön iĢlem hatlarını kontrol ediniz. 

 Fasulye konservesi için ön iĢlemleri 

yapınız. 

 ĠĢleme sırası gelen fasulyeyi yıkama 

havuzuna dökerken dikkatli olunuz. 

 Ucu kesilmemiĢ fasulyeleri, çürük, kart, 

kılçıklı, kurtlu, küflü ve kızıĢmıĢ fasulyeleri 

ayırmaya özen gösteriniz.  

 Fasulyelerin boy kesme makinesinde 4-6 cm 

uzunluğunda kesilmesini sağlayacak 

kontrolleri yapmayı unutmayınız. 

 Kesilen fasulyelerin blanĢörde 93-95ºC’ta 4-

5 dakika haĢlanması için zaman ve ısı 

kontrolüne özen gösteriniz. 

 HaĢlanan fasulyelerin tamburda zaman 

geçirilmeden soğutulmasına dikkat ediniz. 

  ParçalanmıĢ fasulyeleri ayıklarken dikkatli 

ve özenli çalıĢınız. 

Domatesi hazırlama:  
 Domatesleri ayıklamada açık renkli olanları, 

hastalıklı, Ģekilsiz olanları ayırmaya özen 

gösteriniz. 

 5/1 lik tenekelere 2,150 g fasulye ve 300 g 

domates ölçüsü ile doldurmaya özen 

gösteriniz.  

 720 cc’lik kavanozlara 400 g fasulye ve 60 g 

domates doldurmaya özen gösteriniz.  

 Ġlave edeceğiniz salamura içeriğinde % 2 tuz, 

% 0.5 sitrik asit bulunmasına ve 90ºC’e 

olmasına dikkat ediniz. 

  5/1 teneke ambalajları egzost tünelinden 

(85ºC’ta 8 dakika) geçirmek için gerekli 

kontrolleri yapmayı unutmayınız.   

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ViĢne (çekirdeksiz ve suda) 

konservesi için ön iĢlemleri yapınız. 

 Kurtların yüzeye çıkarak ham maddeden 

uzaklaĢması sağlamak için yıkama 

aĢamasında arabaların içine bir miktar tuz 

atarak yoğunluk farkı oluĢturmayı 

unutmayınız.  

 Elevatörden ve sap koparma makinesinden 

geçen viĢnelerin sap ve yapraklarının kalıp 

kalmadığını kontrol ederken dikkatli olunuz. 

 Ayıklama bandında; çürük, kurtlu, ezik açık 

renkli viĢnelerin ayrılmasına özen gösteriniz. 

 Kalibrasyon iĢlemini gerçekleĢtirmek için 

viĢneyi 16 mm deliklere sahip sarsaktan 

geçirmeye dikkat ediniz ve bunun için gerekli 

kontrolleri yapmayı unutmayınız.  

 AĢırı besleme olması durumunda sarsak 

kapasitesi düĢük olduğundan kalibrasyon 

iĢleminin tam olarak yapılamadığını 

hatırlayınız ve dikkatli olunuz.  

 Çekirdek çıkarma makinesini sürekli kontrol 

ederek sık sık su ile temizlemeyi 

unutmayınız. 

 Gerekli durumlarda çekirdek çıkarma 

zımbalarını değiĢtirimeye özen gösteriniz.  

 Ayıklama bandında parçalanmıĢ taneler, 

makineden geçen çekirdek ve çekirdek kırığı 

parçalarını ayırırken dikkatli ve özenli 

çalıĢınız. 

 Doluma hazır hale gelen viĢneleri 5/1 teneke 

ambalajlara (2800 g süzme ağırlık için)  3600 

g olacak Ģekilde dolduracak önlemleri alınız. 

 Ürünün üzerine ilave edeceğiniz Ģurubun 

90ºC’de olmasına ve içeriğinde %0,2 

kalsiyum klorür bulunmasına dikkat ediniz. 

 Kutuda mevcut havanın çıkarılması için 

egzosterde 80ºC’ta 8 dakika ısıl iĢlem 

uygulaması için gerekli kontrolleri yapmayı 

unutmayınız. 

 ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızın kontrollerini yapınız. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sebze ve meyvelere uygulanan temel iĢlemlerden değildir ? 

A) Yıkama 

B) Ayıklama 

C) Sınıflandırma 

D) Çekirdek çıkarma 

E) Ön yıkama 

 

2. Konservelerde tepe boĢluğu bırakmanın amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Konserve kabı içinde bulunan maddelerin genleĢmelerini dengelemek  

B) Kapamanın doğru yapılması sağlamak 

C) Net ağırlığı dengelemek 

D) Süzme ağırlığı dengelemek 

 

3. Dolgu sıvısı kullanmanın amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sebze ve meyveler arasındaki boĢlukları doldurmak 

B) Isıl iĢlem  sırasında ısının kutu içerisinde iletimini kolaylaĢtırmak 

C) ġurup ile sebze ve meyvelerin aroma maddelerini tutmak 

D) Hepsi 

 

4. AĢağıdaki yöntemlerinden hangisinde gıda içindeki hava çıkarma iĢlemi ısı etkisiyle 

gerçekleĢmez? 

A) Sıcak dolum 

B) Termik yöntem 

C) Mekanik yöntem 

D) Tepe boĢluğuna buhar enjeksiyonu 

E) Egzost iĢlemi  

 

5. Sebze konservesi dolgu sıvısı hazırlarken sebzeleri diri tutmak amacıyla kullanılan 

kimyasal aĢağıdakilerden hanisidir? 

A) NaOH 

B) Sitrik asit 

C) CaCl2 

D) Na2CO3 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar 

inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Teneke kutu kapama iĢlemini yapınız. Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre 

değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ yeri kurallarına uygun kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Kapatılacak kutuyu alt tablaya oturttunuz mu?   

3. Üzerine kapağı yerleĢtirdiniz mi?   

4. Alt tablayı yukarı doğru yükselttiniz mi?    

5. Kapağı, kapatma baĢlıklarına yerleĢtirdiniz mi?   

6. Kutuyu, alt tabla ile kapatma baĢlığı arasında sıkıĢtırdınız mı?   

7. Gövde ve kapağın oynamamasını sağladınız mı?   

8. Kutu kapağı çevresi ile kutu gövdesi tırnağının bir birine çengel 

halinde geçmesini izlediniz mi? 
  

9. Makara elemanı ile kapakla gövdenin birbirine kenetlenmesi 

sağlandı mı? 
  

10. Makinelerin ayarı ve devir sayılarını kontrol ettiniz mi?    

11. Kenet oluĢumunu kontrol ettiniz mi?   

12. Kenet kavrama oranı kontrolünün yapılmasını sağladınız mı?   

13. Kenet sıkılığı kontrolünün  yapılmasını sağladınız mı?   

14. ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?   

15. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

16. ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

17. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı 

Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bamya konservesi üretiminde ısıl iĢlem öncesi iĢlem basamaklarını gerçekleĢtiriniz. 

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz 

davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri 
Evet Hayır 

1. ĠĢyeri kurallarına uygun giyindiniz mi?   

2. ĠĢ öncesi kiĢisel hijyeni sağladınız mı?   

3. Konservelik olarak daha çok (sivri) sultani bamyaları tercih ettiniz 

mi? 
  

4. Balıkesir bamyasının kalitesi yönünden daha çok tercih edildiğini 

öğrendiniz mi? 
  

5. Ürün kabul Ģartlarını öğrendiniz mi ? ( Gündüz tarlada toplanır, 

6. akĢam üzeri baĢ kısımları konik kesilir, çürük, aĢırı lekeli, Ģekilsiz, 

kararmıĢ, fazla kart olanlar ayıklanır, fileli çuvallarda gece 

serinliğinde fabrikaya sevk edilir)  

  

7. Fabrikaya gelen ham maddenin plastik kasalara boĢaltılıp 

paletlendiğini öğrendiniz mi? 
  

8. Kalite kontrol kriterlerini öğrendiniz mi? (KızıĢma olmamalı, 

lekeli, kararmıĢ, çürük, kurtlu, küflü oranının toplama % 10 un 

üzerinde olmamalı, yabancı madde, çamurlu oranı % 2 nin 

üzerinde olmamalı, sultani bamyalarda uzunluğu 9 cm’nin 

üzerindekilerin oranı % 5 i geçmemeli. Kart ham madde oranı % 5 

den fazla olmamsına dikkat etmeli) 

  

9. Ayıklama bandına dökülen bamyalardan kalite kontrol kriterlerine 

göre ayıklama yaptınız mı? 
  

10. Bant sonunda elevatör dökerken bamyalara hava üfürülerek içinde 

kalan toz, çiçek parçaları, insekt (böcek türleri) kalıntılarının 

ortamdan uzaklaĢtırılmasını sağladınız mı? 
  

11. Seçme bandında kararmıĢ, parçalanmıĢ olanları ayıkladınız mı?   

12. Bamyaları blanĢör içerisinde 85-90ºC’ta 3 dakikada, içinde % 0.2 

oranında sitrik asit olan sıcak suda haĢladınız mı? 
  

13. Tamburda soğutulan bamyaları seçme bandına aldınız mı?   

14. SoğutulmuĢ bamyaları dolum masasına aldınız mı?        

15. Domatesi hazırladınız mı?   

16. Doldurulacak boĢ ambalaj malzemelerin su ve buharla 

temizlenmesini kontrol ettiniz mi? 

  

  

17. 5/1 lik tenekelere 1.950 g bamya ve 300 g domates dolumu 

yaptınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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18. 720 cc lik kavanoza 355 g bamya ve 60 g domates dolumu 

yaptınız mı? 
  

19. Ġçeriğinde % 2 tuz, % 0.5 sitrik asit bulunan 90 ºC’ta hazırlanmıĢ 

salamura ilave ettiniz mi? 
  

20. 5/1 teneke ambalajları egzost tünelinden (85ºC’ta 8 dakika) 

geçirdiniz mi? 
  

21. 720 cc’likleri direkt kapama makinesine beslediniz mi?   

22. Kapama kontrolünün yaptınız mı?   

23. Otoklav sepetine yerleĢtirdiniz mi?   

24. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?   

25. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?   

26. ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?   

27. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

28. ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

29. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa tereddütlerinizle ilgili bölümleri bir daha 

gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı Evet ise modülü tamamladınız. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

 

1. A 

2. E 

3. C 

4. B 

5. C 

6. E 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 

 
1. D 

2. A 

3. E 

4. C 

5. C 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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