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AÇIKLAMALAR 
KOD 342PR0082 

ALAN Pazarlama ve Perakende 

DAL/MESLEK Gıda Satış Elemanı 

MODÜLÜN ADI Kuru Gıda 

MODÜLÜN TANIMI Kuru gıda ürünlerini satışa hazırlamaya yönelik temel bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Kuru gıda ürünlerini satışa hazırlamak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Standartlara uygun gıda satışı yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. İş yerinde İçecekleri satışa hazırlayabilecek ve 

satabileceksiniz. 

2. İş yerinde unlu mamuller, konserve ve bakliyat 

ürünlerini satışa hazırlayabilecek ve 

satabileceksiniz. 

3. İşyerinde soğuk zincirin özelliklerini 

belirleyebileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tam donanımlı sınıf ortamı, , pazarlama 

laboratuvarı  

Donanım: Üretim yönetimi, planlaması, sistemleri, vardiya 

sistemi, marketlerde görsel düzenleme ile ilgili dokümanlar 

ve internet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  

 

Gelişmiş ülkelerde gıda kanunlarında öngörülen temel ilke, tüketicinin sağlıklı ve 

nitelikli besinlerle yeterli ve dengeli beslenmesi, güvenli gıdanın üretilmesinin sağlanması ve 

besin satın alırken aldatılmasının önlenmesidir. İnsanların sağlıklı olmalarında tüketilen 

besinlerin kalitesi ve tazeliği çok önemlidir.  

 

Serinletici bir özelliğe sahip olan içecekler günün her saati içilebilir olmalarından 

dolayı tüketimi oldukça fazladır. Bitki, meyve aromalı ve sade olmak üzere birçok çeşitleri 

mevcuttur. İçecekler serinletici ve sindirimi kolaylaştırıcı olarak yemekle birlikte ve diğer 

zamanlarda da alınabilen içeceklerdir. İçerdikleri asit ve diğer maddeler, midedeki besinlerin 

sindirimini kolaylaştırır, ferahlık verir. 

 

Tahıllar tüm dünyada ziraatı en yaygın olarak yapılan tarımsal ürünlerdir. Gramineae 

familyasına ait türler çok çeşitli iklim şartlarında yetişebilir. Dondurma işlemi gıdaların 

kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi korunduğu gıda saklama yöntemi olarak kabul 

edilmektedir. Dondurma işlemi sayesinde gıdaların içerdikleri su, buz kristallerine dönüşerek 

bozulmasına yol açan mikroorganizmalar yaşayamamakta, kimyasal ve biyokimyasal 

değişmeler asgariye indirilerek gıdaların en doğal haliyle korunması sağlanmaktadır. 

Dondurulmuş gıdaların diğer saklama türlerine nazaran bazı avantajları bulunmaktadır. 

 

 Dondurulmuş gıdalar katkı maddesi içermemektedir. 

 Uygun ortamlarda uzun süre saklanmaları mümkündür. 

 Yıkanmış, ayıklanmış ve pişirmeye hazır hâlde tüketime sunulduklarından 

özellikle çağımızın hız gerektiren yaşamı için pratik bir gıda maddesidir. 

 

Bu modülde üretici ve tüketici menfaatleri ile içeceklerin, tahılların, unlu gıdaların 

aroma maddelerini, hazırlama, muhafaza, işleme, depolama ve taşıma kurallarını perakende 

satışına ait ambalajlamalarının özelliklerini bulabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

  

 

İş yerinde içecekleri satışa hazırlayabilecek ve satabileceksiniz. 

    

 

  

 

 Türkiye'de meşrubatın ilk üretim tarihi ile ilgili örnekler bularak 

arkadaşlarınızla sınıfta inceleyiniz ve araştırınız. 

 Gazlı içecek sektörünün ve ambalajının özellikleri hakkında bilgi edininiz ve 

rapor hâlinde sınıfa sununuz. 

 Mineralli su, sodalı içecek kavramını tanımlayınız. Bu konuyla ilgili bir sunu 

hazırlayınız. 

 Meyve suları arasındaki farklılık nedir? Hakkında bilgi edininiz ve rapor 

hâlinde sınıfa sununuz. 

 E KODU hakkında araştırma yaparak bilimsel araştırmaların sonuç ve önemini 

vurgulayan sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşın. 

 Alkolsüz ve Alkollü İçkiler Tebliğini inceleyiniz. 

 Araştırma işlemleri için internet ortamı ve tüketici pazarlarını, piyasayı, yeni 

ürünleri, gıda marketleri ilgili dokümanları araştırıp gözlemlemeniz 

gerekmektedir. 

 

1. İÇECEK SATIŞI 
 

Türkiye'de meşrubatın ilk üretim tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber 

Sultan II. Abdülhamit döneminde 19. yüzyıl sonlarında bazı gayrimüslimlerin İstanbul'da 

meşrubat fabrikası (gazozhane) açarak işlettikleri bilinmektedir. Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’ne göre karbondioksit ile gazlandırılmış olan meyveli, aromalı, kola, tonik gibi 

gazlı gazsız içeceklerin satışı düzenlenmiştir. 

 

Resim 1.1: İçecekler 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Gazlı İçecekler  
 

Gazlı içecek sektörü son yıllarda Türkiye’de en hızlı gelişme gösteren sektörlerden 

birisi olmuştur. Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması ve tüketicinin ucuz ürünleri talep 

etmesi, Türkiye’de bulunan firmaların gazlı içecek üretimi hakkında çalışmalar yapmaya 

başlamasına neden olmuştur. Türkiye’de yıllık kişi başına 31 litre gazlı içecek 

tüketilmektedir. Bu oranı diğer dünya devletlerinin gazlı içecek tüketimi ile kıyaslarsak 

Türkiye’nin gazlı içecek tüketiminin düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Gazlı içecek 

pazarındaki büyük potansiyelin farkına varan üreticiler devamlı yatırıma ve kapasite 

artırımına gitmekte, yoğun promosyonlar, cazip fiyat uygulamaları, kaliteli ürün çeşitleri ve 

etkili pazarlama faaliyetleri ile meşrubat piyasasını emekleme döneminden kurtararak pazarı 

büyütmeyi hedeflemektedir. 

  

Gazlı içecek sektörü ile en fazla ilişki halinde olan sektör ambalaj sektörüdür. 

Pazarlama stratejilerinde tadı kadar önemli olan bir diğer husus ise ürünün dış görünüşüdür. 

Günümüzde ambalajlama, pazarlamada en önemli rolü üstlenmektedir. Özellikle 

ambalajlama konusunda seçim yapılırken tüketiciye algılaması kolay olan renkler tercih 

edilmektedir. Özellikle; AB üyesi ülkelerde ambalaj konusunda bazı standartlar getirilmiştir. 

Şişelemede standart olduğu kadar içeceklerin kapakları için de bazı standartlar 

bulunmaktadır. Özellikle çevre kirliliğini önlemek için kutu kolaların açma halkaları 

konusunda bazı çalışmalar yapılmıştır. Açma halkalarının kutulardan ayrılmayacak şekilde 

dizayn edilmesi şartı getirilmiştir. Şişelerin kapaklarında ise önceden metal kapak 

kullanılmakta iken sağlığa zararlı olması sebebiyle plastik kapak kullanılmaya başlanmıştır. 

Bugüne dek gazlı içecekler ve üreticisi aleyhine sonuçlanmış hiçbir dava bulunmamaktadır. 

Ürünler düzenli bir optik okuyucu denetiminden başka gözle fiziki olarak da kontrolden 

geçmektedir. 

 

 En Uygun Malzeme 

Özellik Önem Sırası Cam Plastik Metal Karton 

1 Tadını etkilememesi 90.5 5.8 2.6 1.1 

2 Dayanıklı olması 15.9  57.5 20.0 6.6 

3 İçindekini koruması 77.2  13.4 5.5 3.9 

4 Yerleştirme-istifleme kolaylığı 53.2  34.5 5.1 7.2 

5 Hafif olması 16.1  62.1 3.2 18.0 

6 Ucuz olması 26.9  47.6 6.3 19.2 

7 Tekrar kapatılabilmesi 58.7  36.7 3.8 0.8 

8 Ürünü kaliteli göstermesi 83.6  14.2 1.0 1.2 

9 İçindekini göstermesi 83.6  14.2 1.0 1.2 

10 Tekrar üretime alınması 83.7  11.8 3.4 1.1 

11 Sofrada servise konabilmesi 69.3  22.9 1.2 6.4 

12 Zarif ve çekici olması 69.3  22.0 2.3 0.4 

Kaynak: PİAR Araştırma Ltd. tarafından 7 il ve 1337 denek üzerinde yapılan çalışmadır. 

Tablo1.1: Ambalaj malzemesi, özellikler ve tercihler 

Günümüzde tüketici davranış ve tercihleri çeşitli etkiler sonucu karmaşık neden sonuç 

ilişkileri ile belirlenmektedir. Bilgilendirme ve bilinç düzeyi gelişen tüketiciler seçtikleri mal 
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ve hizmetlerde ödediklerinin karşılığında çok boyutluluk aramaktadır. Tercihlerde artık 

sadece fiyat, fonksiyon, kullanışlılık, vb. nitelikler kendi başına belirleyici olmamaktadır. 

Gıda-içecek sektörü üreticilerinin başarısı çok yönlü tüketici isteklerine getirdiği tatmine 

bağlıdır. Ambalaj burada etkileyici bir araçtır. Tüketicilerin ambalaj malzemesinde önemli 

gördükleri özellikler ve onları hangi malzemelerin en iyi tatmin ettiği konusunda sürekli bir 

şekilde araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan araştırmada cam ambalajın tüketicilerin 

isteklerini en iyi şekilde karşılayan ambalaj çeşidi olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar ambalaj 

malzemesinde ürün tadını etkilemeyen, içindekini en iyi koruma, kullanışlı ve kaliteli olma 

özelliklerinin ön plana çıktığını ve dolayısı ile bu nitelikleri taşıyan ambalajın tüketici için en 

geniş "fayda demetini" oluşturduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Gazlı içecekler birçok kaynakta mineralli su, sodalı içecek ve alkolsüz içecek olarak 

geçer. Bu yüzden, gazlı içeceklerin içinde, ortaya çıkış süreci bakımından net bir ayrım 

yapmak doğru değildir. Daha çok yemeklerden sonra kullandığımız ve yer altı 

kaynaklarından sağlanan gazlı su, insanoğlunun beğendiği ilk gazlı içecektir. Soda ismiyle 

ilişkilendirdiğimiz bu içeceğin, karbonat ile birleşmesi ise 1770 yılına denk gelir. İsveçli bir 

kimyager olan Tobern Bergmann, sülfirik asit sayesinde suda kabarcıklar çıkarmayı başardı 

ve bu konudaki ilk makineyi icat etti. Sonraki yıllarda içerikten ziyade şişelerde ve kutularda 

değişimler görüldü. 1970’li yıllarda, üstteki kapağından kolayca açılan teneke kutular ve 

otomatlar sayesinde gazlı içeceklerin tüketilmesinde ciddi bir sıçrayış gerçekleşti. 

 

Resim 1.2: Gazlı içecekler 

1.2. Meyve Suları  
 

Meyve türevli içecekler, içerdikleri meyve oranına göre dört ana kategoriye 

ayrılmaktadır. Meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek ve aromalı içecek içindeki meyve 

oranlarına göre adlandırılır. Bunlar arasındaki fark gerçekten önemlidir. Çünkü aralarındaki 

fark, içerdikleri doğal meyve miktarı ile ilgilidir. 

 

Bunlardan meyve suyu, tümüyle meyveden oluşan bir içecektir ve gıda kodeksine göre 

meyve oranı % 100’dür. 

 

Bazı meyvelerin suyu ya da püresi %100 tüketime uygun değildir. Ya kıvamı koyudur 

(kayısıve şeftali gibi) ya da tadı çok ekşidir (vişne, limon gibi). Bunların belirli miktar su ile 

seyreltilmesi ve su ile bozulan tat dengesinin şeker vb. maddelerle yeniden kurulması 

zorunludur. Bu gruba meyve nektarı denilmektedir ve bunların meyve oranı; meyvesine 
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göre % 25-99 arasındadır. Örneğin; limon nektarında en az % 25, vişne nektarında en az 

%35, şeftali nektarında en az % 45 ve portakal nektarında en az % 50’dir. 

 

Meyve suyu ve nektarı; meyveye en yakın içeceklerdir.  

 

Meyveli içecek ve aromalı içecek ise meyveye daha uzak tiplerdir. Bunlardan meyveli 

içecek en az % 10, aromalı içecek ise % 0-9 arasında meyve içermektedir. 

 

 

                                                  İÇECEK TİPİ            MEYVE ORANI  % 

             

 

 

                                                  MEYVE SUYU                   100 

 

 

 

                                          

                                               MEYVE NEKTARI           24-99 

 

 

                                           

                                              MEYVELİ İÇECEK           10-24 

 

                                        

 

                                              

                                             AROMALIİÇECEK              0-9                      
 

Şekil 1.1: İçecek tipleri 

Meyvenin su oranına bağlı olarak meyveden elde edilecek meyve suyu miktarı da 

değişir. Bu meyveden meyveye değiştiği gibi meyvenin yetişme şartlarına bağlı olarak da 

değişir Meyve suyu işlenirken fabrikaya gelen tonlarca meyve arasında çürük bulunması da 

doğaldır. Bunun gibi ham olanı da vardır. Bu nedenledir ki, meyvenin konsantreye 

dönüştürülmesinde başlıca basamaklarından birisi ayıklama işlemidir. Bu basamakta çalışan 

işçiye; ‘yiyemeyeceğini ayır!’ talimatı verilmektedir. Ayrıca iki kademeli bir yıkama işlemi 

de uygulanmaktadır.  

 

Çürük ve küflü meyvenin rengi ve tadı meyve suyuna da yansımakta ve tüketici 

tarafından kolayca algılanmaktadır. Ayrıca gıda kontrol laboratuvarında analizlerle kolayca 

saptanmaktadır. Meyve suyunda bu miktarın litrede 50 mikrogramı aşması yasaktır. Hiçbir 

üretici bu riski göze alamaz. 

 

Bazı gıdaların muhafazası için kimyasal koruyucular kullanılır. Ancak meyve suyu 

uzun zamandır bu gıdaların arasında değildir. Gelişen teknoloji koruyucu kullanılmasına 

gerek bırakmamaktadır. Ayrıca, GIDA KODEKSİ’de meyve suyuna koruyucu katılmasına 
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izin vermemektedir. Koruyucu maddenin varlığı, laboratuarda fermantasyon testi ile 

saptanmaktadır. 

 

Ambalajlı meyve suyunun uzun ömürlü olmasını sağlayan, bozulmaya yol açan 

mikroorganizmaların ısı etkisi ile öldürülmesi ve sonradan mikroorganizma bulaşmasının 

ambalaj ile önlenmesidir. Bu etki ambalaj açılmadığı sürece geçerlidir. Koruyucu içermeyen 

meyve suyu, ambalaj açıldıktan sonra bozulmaktadır. Bozulma süresi buzdolabında daha 

yavaş (7-8 gün), açıkta daha hızlıdır (2-3gün). Eğer bozulmuyorsa, koruyucu madde var 

demektir. 

 

Ülkemizde gıda katkı maddelerinin kullanımı, 5179 Sayılı Gıdaların üretimi, Tüketimi 

ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun ve 16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete’de Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmenliği’ne uygun olarak yapılmaktadır. Katkıların zararlılık durumu bilimsel araştırma 

ile belirlenmektedir. Zararsızlık dozu belirlenen ve güvenli kullanım koşulları bilinenlere E 

KODU verilmektedir. E 330, bu çerçevede sitrik aside verilen koddur. Sitrik asit (limon 

asidi), çoğu meyvede ve özellikle portakal ve limon gibi sitrus (narenciye) meyvelerinde 

doğal olarak bulunan bir bileşiktir. Toksikolojik araştırmalar sitrik asidin zararlı olmadığını 

göstermektedir. Bu nedenle, yalnız Türkiye’de değil, ABD ve AB ülkelerindede asitlendirici 

katkı olarak kullanılmasına izin verilmektedir. 

 

Kilo fazlalığı son yılların güncel konularından birisidir. Yol açan etkenlerin başında da 

fazla kalori alınması gelmektedir. Tatlı diye meyve suyunun da fazla kalori içerdiği 

sanılmaktadır. Fakat aynı kanı, meyve için geçerli değildir. Meyve suyu, meyveyi yansıtan 

ve meyveden dönüşen bir içecektir. Sağladığı kalori meyveninki kadardır ve ölçülüdür. 100 

gram meyve, meyve suyu veya meyve nektarının sağladığı enerji 45-50 kcal arasındadır. 

Ayrıca tüketim düzeyi oldukça düşüktür. Kişi başına yılda yalnızca 7 litre dolayında meyve 

suyu tüketilmektedir. AB ülkelerinde bu rakam 27 litredir. Meyve suyu vitamin, mineral ve 

antioksidan kaynağıdır. 

 

Meyve, sebze ve bir meyve türevi olan meyve suyu doğal antioksidanca en zengin 

gıdalardır. Meyve suyuna kırmızı rengini ve buruk tadını veren bileşiklerin antioksidan etkisi 

oldukça yüksektir. 

 

Beslenme fizyolojisi açısından meyve suyunun tipik özellikleri; su miktarının yüksek 

olması, yeterli miktarda mineral (potasyum, magnezyum vb.), vitamin (A,C,E, folik asit vb.) 

ve antioksidan (polifenol, karoten, antosiyanin vb.) içermesi, şeker miktarının düşük olması 

ve enerjiye çabuk dönüşmesi; buna karşılık yağ içermemesidir. Bundan dolayı beslenme 

uzmanları, meyve suyu içmek için çok sayıda neden sıralamaktadır. 

 

 Ölçülü kalori sağlamak,  

 Bağışıklık sistemini güçlendirmek, 

 Kanser ve kalp hastalıklarından korunmak, 

 Kan basıncını dengede tutmak,  

 Sinir sistemini güçlendirmek,  

 Kas sistemini sağlamlaştırmak, 

 Cildin düzgünlüğü ve esnekliği,  
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 Sabah güne canlı ve zinde başlamak, 

 Akşam yorgunluğu ve gerilimi atmak,  

 Yaşlanmayı geciktirmek için içilmelidir, denilmektedir. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de, bu nedenle günde en az beş porsiyon (five+a day) 

meyve, sebze vb. tüketilmesini önermektedir. Bunlardan birisi de meyve suyudur. 

 

Meyve suyu, ambalajlandıktan sonra 12 ay kalitesini korumakta ve tüketici beğenisini 

kazanmaktadır. Bu süreye raf ömrü denilmektedir. Raf ömrünün bitmesi için meyve suyunun 

bozulmuş olması değil renginin, tadının veya kokusunun tüketici tarafından beğenilmemesi 

söz konusudur. Bu nedenle meyve suyunun raf ömrü AB’de olduğu gibi ülkemizde de 12 ay 

olarak benimsenmektedir. Bu amaçla dolum tarihinden sonraki 12. ay, meyve suyunun 

ambalajında son tüketim tarihi veya SKT kısaltması ile belirtilir. Eğer meyve suyu 13 

EYLÜL 2012 tarihinde ambalajlanmışsa son tüketim tarihi, ‘SKT: 13.09.13’ olarak yazılıdır. 

Son tüketim tarihi geçmese de ambalajı açıldıktan sonra meyve suyunun kısa sürede 

bozulacağı unutulmamalıdır. 

 

Meyve suyu etiketinde çok sayıda bilgi yer almaktadır. Üretici firma, içerdikleri, parti 

numarası, net miktarı, son tüketim tarihi vb. Bunların tümü önemlidir ama üretim izni, raf 

ömrü ve meyve oranı hakkındaki bilgiler daha da önemlidir. Çünkü gıdanın yasallığı, 

güvenliği, gerçekliği ile yakından ilişkilidir. Bu bilgilerin yer almadığı meyve suyu, 

ambalajlı da olsa satılmamalı, satın alınmamalı veya iade edilmelidir. 

 

ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEBLİĞİ 

 

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine uygun ve hijyenik 

şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve 

pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen; 

a) Aromalı içecek: Su, aroma maddeleri ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave 

edilerek veya edilmeden tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak üretilen veya aromalı 

şurubun sulandırılması ile hazırlanan içeceği, 

b) Aromalı doğal mineralli içecek: Doğal mineralli su, aroma maddeleri ve/veya 

diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek veya edilmeden tekniğine göre gazlı veya gazsız 

olarak üretilen içeceği, 

c) Aromalı şurup: Su, aroma maddeleri ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave 

edilerek veya edilmeden tekniğine göre üretilen ve aromalı içecek hazırlanmasında 

kullanılan koyu kıvamlı ürünü, 

ç) Aromalı içecek tozu: Aroma maddeleri ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave 

edilerek veya edilmeden tekniğine göre üretilen ve aromalı içecek hazırlanmasında 

kullanılan toz ürünü, 

d) Aromalı su: Su ve aroma maddeleri ile tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak 

üretilen suları, 
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e) Doğal mineralli su: 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

"Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik"te yer alan özelliklere uygun mineralli suları, 

f) Kola: Su ve kendine özgü aroma maddeleri ve/veya diğer bileşenler ve/veya kafein 

ile şeker ilave edilerek veya edilmeden tekniğine göre üretilen ve karbondioksit ile 

gazlandırılmış olan içeceği, 

g) Meyveli içecek: Meyve suyu ve/veya meyve püresi ve/veya bunların konsantresi 

ve/veya meyve tozu, su ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek veya edilmeden 

tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak üretilen içeceği, 

ğ) Meyveli doğal mineralli içecek: Meyve suyu ve/veya meyve püresi ve/veya 

bunların konsantresi ve/veya meyve tozu, doğal mineralli su ve/veya diğer bileşenler ile 

şeker ilave edilerek edilmeden, gazlı veya gazsız olarak üretilen içeceği, 

h) Meyveli şurup: Meyve suyu ve/veya meyve püresi ve/veya bunların konsantresi 

ve/veya meyve tozu, su ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek edilmeden tekniğine 

göre üretilen ve meyveli içecek kullanılan koyu kıvamlı ürünü, 

ı) Meyveli içecek tozu: Meyve suyu ve/veya meyve püresi ve/veya bunların 

konsantresi ve/veya meyve tozu ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek veya 

edilmeden üretilen ve meyveli içecek hazırlanmasında kullanılan toz ürünü, 

i) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"te yer alan özelliklere uygun insani tüketim amaçlı 

suları, 

j) Şeker: "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği"ne uygun şekerleri, 

k)Tonik: Su, şeker, kinin ve/veya narincin ile tekniğine göre üretilen ve karbondioksit 

ile gazlandırılmış olan içeceği, 

l) Yapay soda: Sulara, sodyum bikarbonat eklemek suretiyle, tekniğine göre 

hazırlanan karbondioksit ile gazlandırılmış ürünü, ifade eder. 

 

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması, 

etiketlenmesi ve işaretlenmesinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve 

Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme 

Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki 

kurallara da uyulmalıdır: 

a) Ürünlerin satış isimleri tanımlarda yer aldığı biçimde olmalıdır. 

b) Gazlı olarak üretilen içeceklerde "gazlı" ifadesi ürün adı ile birlikte etiket üzerinde 

yer almalıdır. Bununla birlikte, meyveli içeceklerin gazlı olanları "meyveli gazoz"; aromalı 

içeceklerin gazlı olanları "aromalı gazoz" olarak da adlandırılabilir.  Gazsız olan ürünlerde 

ise ürünün bu özelliği ürün etiketinde belirtilmeyebilir. 

c) Bu Tebliğde yer alan meyveli ürünlerde tek bir çeşit meyve bulunuyorsa ürün 

ismindeki "meyveli" ifadesi yerine söz konusu meyvenin adı kullanılabilir. 

d) Meyveli veya aromalı ürünler; iki farklı meyve veya aroma içeriyorsa söz konusu 

meyvelerin veya aromaların ürün içindeki azalan sırasına göre; üç veya daha fazla farklı 

meyve veya aroma içeriyorsa, "karışık" ifadesi ile adlandırılmalıdır. 

e) Meyveli içecekler, meyveli doğal mineralli içecekler, meyveli şuruplar ve meyveli 

içecek tozlarının etiketinde meyve oranı "en az % ....." şeklinde belirtilmelidir. 
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f) Meyveli şuruplar, aromalı şuruplar, meyveli içecek tozları ve aromalı içecek 

tozlarının etiketinde, ürünün seyreltme oranı veya hazırlama bilgisi veya kullanım bilgisi 

açık bir şekilde belirtilmelidir. 

g) Doğal mineralli içeceklerin etiketinde "Doğal mineralli sudan üretilmiştir." ifadesi 

yer alabilir. 

ğ) Doğal kaynak ve içme suyundan üretilen aromalı suların etiketinde "Doğal kaynak 

suyundan üretilmiştir." veya "İçme suyundan üretilmiştir." ifadesi yer almalıdır. 

h) Kafein miktarı 1,0 mg/L’den fazla olan ürünlerde "Kafein içerir." ifadesi, marka ile 

aynı yüzeyde yer alan ürün adının altında, farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte 

belirgin bir şekilde yer almalı ve ürün etiketinde bu bileşenin miktarı belirtilmelidir. Kafein 

miktarı 1,0 mg/L’den düşük ürünlerde "Kafein içermez." veya "kafeinsiz" ibaresi 

kullanılabilir. 

ı) Kinin içeren ürünlerde "Kinin içerir." ifadesi, marka ile aynı yüzeyde yer alan ürün 

adının altında, farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte belirgin bir şekilde yer almalı ve 

ürün etiketinde bu bileşenin miktarı belirtilmelidir. 

i) Doğal mineralli su içeren ürünlerin etiketinde, ürün 1,0 mg/L’den fazla florür 

içeriyorsa "Florür ihtiva eder."; 1,5 mg/L’den fazla florür içeriyorsa görünür bir şekilde "0-7 

yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir." ifadesi yer almalıdır. 

 

1.3. Alkollü İçecekler 
 

Alkolün bulunuşu tarih öncesi devirlere uzanır. Meyve ve sebzelerde doğal olarak 

oluşan alkolün, tarih öncesi insanların bunları yemesiyle tesadüfen bulunduğudur. Alkol        

( Etil) renksiz, saydam, uçucu, yanıcı ve kendine üzgü kokuya sahip olup, mayalanmış 

şekerli sıvıların damıtılması sonucu elde edilir. İlk alkolün nerede, ne zaman ve nasıl 

bulunduğu bilinmemektedir. Mısırlılar ve eski yunanlılar tarafından kullanıldığı çeşitli belge 

ve kaynaklarla kesinleştirilmiştir. Yalnız ilk içkinin ne tür olduğu bilinmemekle beraber MÖ 

1000 yıllarında pirinçten elde edilen yoğun sert bir içkiden söz edilmektedir. 

Alkollü içkiler üç'e ayrılır;  

 

 Şarap gibi üzüm veya diğer meyve sularının mayalanması ile elde edilenler, 

yani hafif alkollü içkiler, 

  Bira gibi, tahıllardaki nişastanın şekere ve daha sonrada alkole dönüşmesiyle 

elde edilen içkiler (hafif alkollü içkiler),  

 Alkollü sıvıların damıtılmasıyla elde edilen rakı, votka, cin, viski gibi içkilerdir 

(yüksek alkollü içkiler). 

 

DISTILE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ 
 

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 

Amaç 
Madde 1- Bu Tebliğ’in amacı; distile alkollü içkilerin tekniğine uygun ve hijyenik 

şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak 

üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir. 

Her çeşit alkollü içkinin televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçlarıyla 

reklamının yapılması yasaktır. Bunlar haricinde yapılacak reklam ve tanıtımın, alkollü içki 
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tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi herhangi bir zararlı etki 

oluşturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tanıtmaya, tüketiciyi doğru bilgilendirmeye, 

istismar edici, teşvik edici ve özendirici olmaksızın marka seçimini kolaylaştırmaya yönelik 

olması gerekir. Çocukları ve gençleri hedef alarak ve sportif faaliyetler ile bağ kurulmak 

suretiyle reklam yapılamaz. 

Aşağıdaki ilkelere uygun yapılmayan sponsorluk, kampanya, promosyon, reklam ve 

reklam içerikli her türlü faaliyetlerin, istismar edici, teşvik edici ve özendirici nitelikte 

bulunduğu, kamu sağlığını bozucu ve çocuklar ile gençleri etkileyecek içerikte olduğu kabul 

edilir:  

Alkollü içkiler bedelsiz, hediye, yardım, ödül, eşantiyon veya promosyon olarak 

dağıtılamaz. Üretici ve ithalatçılara ait tesisler ile toptan satıcılara ait iş yerlerinde ve açık 

alkollü içki satış belgesini haiz iş yerlerinde sunum uygulaması mümkündür. 

Perakende satıcılara, açık alkollü içki satıcılarına ve tükticilere yönelik bağlı satış 

uygulaması yapılamaz. 

Alkollü içki satışı, ambalajı, sunumu ve tanıtımlarında; din, ırk, bayrak, siyasi parti, 

teşekkül, dernek ve vakıflar ile spor kulüpleri ve takımlarının amblem, flama, sembol ve 

diğer alametleri ile spor içerikli ifade, şekil ve semboller kullanılamaz. 

Alkollü içki markaları ile sportif içerikli her türlü faaliyet, hizmet ve organizasyonlar 

ile şirket şeklindeki yapılanmalar da dâhil olmak üzere, spor kulüpleri ve takımları arasında 

bağ kurulmasına neden olacak uygulamalar yapılamaz. söz konusu spor kulüpleri ve 

takımlarının isim ve tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, logo, amblem ve 

işaretler kullanılamaz.  

Çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinlikler ile bu 

nevi etkinliklerin tanıtımında ve etkinliğin gerçekleştirileceği mekânlarda, alkollü içki 

markaları veya alkollü içki markalarını çağrıştıracak nitelikteki unsurlar kullanılamaz ve bu 

etkinliklerde satış ve sunum yapılamaz. 

Alkollü içki reklamlarında, bireysel ya da toplumsal nitelikli özel olaylara vurgu 

yapılarak, alkollü içki içmeyi özel olayların bir parçası olarak ilişkilendiren içerik 

kullanılamaz.  

Alkollü içki reklamlarında hedef kitle olarak gençler ve çocuklar seçilemez; gençler, 

çocuklar ile genç veya çocuk olmadığı halde böyle bir imaj veren veya verdirilen kimseler 

alkollü içki reklamlarında kullanılamaz.  

Alkollü içki reklamlarında, alkol tüketiminin sportif başarıları artırdığı vurgulanamaz. 

Alkollü içkilerin reklamının sinema filmleri gösterimi vasıtasıyla yapılması halinde; bu tür 

reklamlar sadece kültür ve turizm bakanlığının (18+) olarak sınıflandırdığı sinema filmleri 

gösterimlerinde yayımlanabilir.  

Alkollü içkilerin tanıtımına münhasır neşriyat hariç olmak üzere; gazete, dergi, broşür, 

katalog, ilan ile diğer yazılı medya ve elektronik iletişim araçları vasıtasıyla reklam 

yapılması halinde; çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile 

spor sayfalarında ve bu yayınların ilk ve son kapak ve sayfalarında alkollü içki reklamları 

yer alamaz.  

Alkollü içki reklamlarında, ürün, önemli derecede yetenek, dikkat veya zihin açıklığı 

gerektiren faaliyetlerle birlikte tanıtılamaz.  

Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin araç kullanımı ile 

ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılamaz.  
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Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin tedavi edici özelliklere sahip olduğu, 

uyarıcı, rahatlatıcı, güçlendirici, üstünlük sağlayıcı etkilerinin bulunduğuna dair içerik 

kullanılamaz.  

Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin kişisel sorunları çözebileceği veya tıbbi 

koruyucu etkiye sahip olabileceği temaları işlenemez. 

Alkollü içki tüketmemenin zihinsel ve sosyal bakımdan bir eksiklik olduğunu gösteren 

reklamlara yer verilemez. 

Alkollü içki reklamlarında alkolün bırakılması, az içilmesi veya hiç içilmemesini 

olumsuz yönde etkileyebilecek bir içerik kullanılamaz. 

Alkollü içki reklamlarında içki içmemek bir zafiyet olarak gösterilemez. Alkollü içki 

reklamlarında, içkilerin alkol derecesi tüketiciyi yanıltmayacak şekilde ve doğru olarak 

gösterilir; alkollü içkinin kalitesi ile etkisini içerdiği alkol oranı ile ilişkilendirecek yönde 

mesaj verilemez.  

Alkollü içki reklamlarında doğru, açık ve anlaşılabilir bir türkçe kullanılır, argo 

kelimelere yer verilemez; çeşitli anlamlara gelebilecek ifade veya kelimelerin aldatıcı 

nitelikteki anlam ya da anlamları kullanılamaz. 

Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin statü sembolü olduğu mesajı verilemez. 

Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin yetişkinlik işareti olduğu mesajı verilemez. Alkollü 

içki reklamlarında, alkollü içkilerin susuzluğu giderici etkisi olduğu mesajı verilemez. " 

hükmünü amirdir. 

Bu iki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere alkollü içki markları sadece sportif 

faaliyetlerde değil gençlere yönelik hiçbir faaliyete sponsor olamayacaktır. Konserler, 

festivaller, tiyatrolar, sinemalar vs. 

 

Hukuki dayanak 

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır. 

 

Ambalajlama ve etiketleme - işaretleme 

Madde 15- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi 

ve işaretlenmesinde “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Ambalajlama ve Etiketleme – 

İşaretleme bölümünde yer alan genel kuralların yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır:  

a) Tarımsal kökenli etil alkolün üretildiği hammaddenin belirtilmesi halinde, tarımsal 

kökenli etil alkol azalan oran sırası dikkate alınarak etiket üzerinde yer almalıdır.  

b) Distile alkollü içki harmanlama işlemine tabi tutulmuş ise, ürün adı harmanlama 

ifadesi ile desteklenebilir.  

g) Meyve likörlerinde “likör” ifadesinden önce meyve adı yer alır. 

Yukarıda bahsedilen ifadeler aynı karakterde ve renkte olmalıdır, kullanılan punto 

satış tanımında kullanılan puntonun yarısından daha büyük olamaz.  

Her bir alkol bileşeninin oranı, hacimce karışımın toplam saf alkol miktarında temsil 

edildiği saf alkolün hacimce yüzdesine eşit olmalıdır. Bu durum kullanılan miktarın azalan 

oranlarına göre “% hac.” olarak ifade edilir.  

Ancak, AB üyesi ülkelerde üretilen likörlerin sunumunda sadece aşağıdaki bileşik 

isimler kullanılabilir: 

Kuru erik brendi, portakal brendi, kayısı brendi, kiraz brendi, kuşüzümü romu olarak 

da adlandırılan solbaerrom.  
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Yukarıda belirtilen bileşik ifadeler etikette likör kelimesi ile aynı renkte, aynı puntoda 

ve tek sırada olmalıdır. Alkol distile içkiden gelmiyorsa alkolün orijini etikette bileşik ifade 

ve likör ifadesi ile aynı yüzde kullanılan tarımsal kökenli alkol türü ile birlikte veya 

“……den yapılmıştır.” veya “kullanılmıştır” ifadesi ile birlikte “tarımsal alkol” ifadesi yer 

almalıdır. 

 

Taşıma ve depolama 

Madde 16- Bu Tebliğ’de yer alan ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında “Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin kurallara uyulmalıdır. 

 

Denetim 

Madde 20- Bu Tebliğe ait hükümler; 05/06/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Önerıler 

 Gazlı gazsız içeceklerin tarihçesini, üretim 

yönetiminin özelliklerini araştırınız. 

 Öğrenme faaliyetınde içecekler başlığını 

inceleyiniz. Bunu bir rapor hâlinde 

düzenleyerek ifade edınız.  

 Meyve sularının tanımını, kapsamını 

inceleyiniz. 

 Meyve suları konularını içeren modül 

bilgilerinden veya sektörden 

yararlanınız, ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Alkolsüz ve Alkollü İçecekler Tebliği’ni 

karşılaştırınız. 

 Alkollü ve alkolsüz içecekler tebliği 

konularını ıçeren modül bilgilerinden 

veya çevrenizdeki işletmelerden 

yararlanınız. Bu programı öğretmeninize 

sunduktan sonra onun görüşlerini alınız.  

 Alkollü içeceklerin özelliklerini 

araştırınız. 

 Alkollü içecekler konusunu dikkatlice 

okuyunuz. Özellikleri ile ilgili konuları 

çalışma grubunuza iletiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR 

1 İçecek satışı özelliklerini araştırdınız mı?   

2. Gazlı içeceklerin özelliklerini sıraladınız mı?   

3.Meyve sularının tanımını, kapsamınının özelliklerini sıraladınız 

mı? 
  

4. İçecek tiplerini kavradınız mı?   

5.Alkolsüz İçecekler Tebliği’ni araştırdınız mı?   

6.Alkollü ve alkolsüz içecek konularını karşılaştırdınız mı?   

7. Alkollü ve alkolsüz içecek ilişkilerini araştırdınız mı?    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Türkiye'de meşrubatın ilk üretim tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber 

…………………………………………. döneminde açıldığı bilinmektedir. 

 

2. Gazlı içecek sektörü ile en fazla ilişki halinde olan sektör,……………………. 

sektörüdür. 

 

3. Meyve türevli içecekler, içerdikleri meyve oranına göre …………………. ana 

kategoriye ayrılmaktadır. 

 

4. Meyve suyu, tümüyle meyveden oluşan bir içecektir ve gıda kodeksine göre meyve 

oranı ……………… dür. 

 

5. Katkıların zararlılık durumu bilimsel araştırma ile belirlenmektedir. Zararsızlık dozu  

belirlenen ve güvenli kullanım koşulları bilinenlere ……………………. 

verilmektedir.  

 

6. Meyve suyu, ambalajlandıktan sonra …………… ay kalitesini korumakta ve tüketici 

beğenisini kazanmaktadır. Bu süreye ………………. denilmektedir. 

 

7. İki farklı meyve veya aroma içeriyorsa ürün içindeki azalan sırasına göre; üç veya 

daha fazla farklı meyve veya aroma içeriyorsa ………………….. ifadesi ile 

adlandırılır. 

 

8. Alkollü içki reklamlarında hedef kitle olarak gençler ve çocuklar 

……………………… 

 

9. Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi …………………… Bakanlığınca 

yapılır. 

 

10. …………………….. (WHO) , günde en az beş porsiyon (five+a day) meyve, sebze 

vb. tüketilmesini önermektedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

  

 

Unlu mamuller, konserve ve bakliyat ürünlerini satışa hazırlayabilecek ve 

satabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hububat ve tahıllar hakkında dokümanlar toplayarak yazılı olarak hazırlayınız. 

 Türk Gıda Kodeksine göre un ve unlu mamullerin kontrolleri nasıl sağlanır? 

 Örnekler bularak sınıfa getiriniz ve inceleyerek bir rapor hazırlayın. 

 Makarna çeşitlerini ve tarihçesini yazılı olarak araştırınız. 

 Bisküvi ve çikolata ile ilgili dokümanları bularak sınıfta inceleyiniz. 

 Konserve nedir, önemi ve ömrü hakkında dokümanlar bulunuz. 

 Bakliyatlar ve zararlılarını bir tabloyla sınıfa sununuz.  

 Çölyak hastalığını araştırınız. 

 

2. UNLU MAMULLER, KONSERVE VE 

BAKLİYAT ÜRÜNLERİNİN SATIŞI  
 

Yapılan arkeolojik çalışmalarda Dicle ve Fırat Nehir’leri arasındaki bölgede MÖ 

9000’li yıllara ait ilk tarımla uğraşan toplulukların izleri bulunmuştur. Bu toplulukların 

hububat teknolojisinin kurucuları olduğu kabul edilmektedir. Buğday ilk tarımı yapılan 

hububat olarak öne çıkmaktadır. MÖ 2300-1750 arasında Hindistan’da arpa, buğday ve 

çeltik tarımı yapıldığı anlaşılmaktadır. Hintlilerin MÖ 500’lü yıllarda mayasız ekmek 

yaptıkları Mısırlıların MÖ 200’lü yıllarda yaygın olarak buğday yetiştirdiği ve mayalı beyaz 

ekmek ürettikleri tahmin edilmektedir.Tahıllar insanlar için gıda maddeleri olmak yanında 

hayvanlar için yem olarak da yaygın olarak kullanılır. Mısır gibi bazı hububatlar çeşitli 

maddelerin üretilmelerinde ham madde olarak kullanılır. Mısırın insan yiyeceği ve hayvan 

yemi olarak kullanılması yanında fruktoz şurubu eldesinde ve yağ üretiminde de 

kullanılmaktadır.  Tahılların gıda maddesi olarak tüketilmesi için mutlak surette bir ön 

işleme tabi tutulması gerekir. Bu işlemler, 

  

 Kavurma 

 Pişirme 

 Kırma 

 Öğütme  

 Eleme  

 Karıştırma olarak sayılabilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Tahıllar yüksek miktarda karbonhidrat (özellikle nişasta) içerir, dolayısıyla insanların 

enerji ihtiyaçlarını karşılamak için en çok tükettiği gıdalardır. Bebek diyetlerine ilk ilave 

edilecek gıda maddesi olarak tahılları tavsiye edilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar, 

yetişkinlerin sağlıklı beslenmesinde günlük kalori ihtiyacının çoğu nişasta gibi kompleks 

karbonhidratlardan tüketimi ile karşılanması gerektiği ortaya koymaktadır. Sağlıklı bir diyet 

için günlük 20-30 gram lif tüketimi önerilmektedir ve bu miktar tam buğday ya da diğer 

tahıllardan üretilen ekmek ve diğer unlu mamullerin tüketimi ile kolaylıkla karşılanabilir. 

Yüzyıllardan beri bıkıp usanılmadan yenilen gıda maddeleri olan tahıllar tat ve aroma 

yönünden aromatik olan gıdaların tüketilmelerinde ideal taşıyıcı maddelerdir.  Tahıllar ayrıca 

önemli bir vitamin (özellikle E vitamini) ve mineral kaynağıdır. Tam tahıl tanelerinde 

bulunan selenyum, bakır, kalsiyum ve çinko günlük ihtiyacı bir kısmını karşılar.  Ülkemizde 

en yaygın tüketilen gıda maddesi ekmek olup genel olarak buğday unundan elde 

edilmektedir.  

 

Resim 2: Buğday ve öğütülmüş unu 

2.1. Un ve Unlu Mamullerdeki Kalite Kontrol Analizleri  
 

Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibarı ile insan tüketimine uygun olan 

ve besin değerini kaybetmemiş gıda maddelerine Güvenli gıda denilmektedir. Gıda güvenliği 

ise güvenli ve kaliteli gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların işleme, muhafaza ve 

dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve bu amaçla önlemlerin alınması olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Uluslararası rekabet ortamında kaliteyi yakalayabilmemizin temel kuralı denetim ve 

izlenebilirliğin sağlanmasıdır. Gıda maddelerinin birincil üretimden işleme ve depolamaya, 

pazarlamaya ve tüketime, tüm aşamalarda kaliteli, güvenli ve dürüst bir biçimde sunulmasını 

sağlamak için yürütülen faaliyetlerin tümü ‘gıda kontrolleri’ başlığı altında yer almaktadır. 

 

Unlu mamuller sektörü ne kadar risksiz bir ürün portföyüne sahipmiş gibi gözükse de 

kremalı pastalarda ve dolgu maddesi içeren ürünlerde gelişebilen mikroorganizmalar gıda 

enfeksiyonu ve önemli gıda zehirlenmelerine yol açabilecek potansiyele sahiptir. Türk Gıda 

Kodeksine göre işletmelerde, hububat ve fırıncılık ürünlerinde yeterli düzeyde hijyenik 

ortamın ve kontrollü üretimin sağlanıp sağlanamadığını ölçmek amaçlı aranması gereken 

mikroorganizmaları şöyle sıralayabiliriz:  
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 Hububat ve fırıncılık ürünleri 

 Tahıl unları, soya unu ve diğer unlar, koliform bakteri ve küf (belli 

sayıda olması gerekmektedir.) 

 Ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, lavaş ve poğaça, rop sporu, maya ve 

küf (Belli sayıda olması gerekmektedir.), salmonella spp. (Sadece 

yumurta içeren ürünlerde aranır ve hiç olmaması gerekiyor.) 

 Yufka, kadayif vb.  koliform bakteri ve küf (Belli sayıda olması 

gerekmektedir.) 

 Tahıl gevrekleri, irmik tüm tane ürünleri, mısır gevreği, patlamış 

mısır, pirinç patlağı, cips vb. tahıl bazlı ürünler, toplam canlı, 

koliiform bakteri, küf ve maya (Belli sayıda olması gerekmektedir.) 

 Makarna, erişte vb. ürünler, Toplam canlı küf ve maya (Belli sayıda 

olması gerekmektedir.), salmonella spp. (Sadece yumurta içeren 

ürünlerde aranır ve hiç olmaması gerekiyor.) 

 Et sebze ve diğer dolgu maddeleri ile doldurulmuş makarna, manti 

vb. ürünler, S. aureus, C. Perfringens (Belli sayıda olması 

gerekmektedir.), salmonell spp. (Hiç olmaması gerekmektedir.) 

 Pizza Hamuru ve Hamur Bazlı Ürünler (Dondurulmuş pişirilmeye 

hazır ürünler) Küf ve S. aureus (Belli sayıda olması gerekmektedir.), 

Salmonella spp. ve L. monocytogenes (Hiç olmaması gerekmektedir.) 

 

 Hafif fırıncılık ürünleri 

 Sade kek, sade bisküvi, sade krakerler, koliform bakteri ve küf (Belli 

sayıda olması gerekmektedir.) 

 Kaplamalı veya dolgulu bisküviler, kekler ve krakerler, koliform 

bakteri ve küf (Belli sayıda olması gerekmektedir.), salmonella spp. (Hiç 

olmaması gerekmektedir.) 

 Tartlar veya yaş pastalar,   S. aureus, E. coli, maya ve küf (Belli sayıda 

olması gerekmektedir.), salmonella spp. ve L. monocytogenes (Hiç 

olmaması gerekmektedir.) 

 Nişasta, E. coli 

 

Tübitak tarafından yapılan çalışma sonucunda meyveli pastaların mikrobiyolojik 

yüklerinin kakaolu pastalara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonucu 

mikroorganizma açısından incelediğimizde, mikroorganizmaların kakaolu pastalara nazaran 

meyveli pastalarda daha rahat gelişip çoğalabilme ortamına sahip olmasından 

kaynaklandığını görmekteyiz. Günümüzde oldukça fazla beğenilen ve tüketilen pastaların 

insan sağlığını olumsuz yönde etkilememesi ve kabul edilebilirliklerinin azalmaması için 

üretim ve pazarlamanın her aşamasında hijyen kurallarına yeterince uyulması ayrıca 

tüketicilerin de ürünleri tüketim sürelerinin çok uzun olmaması gerekmektedir. 

 

2.1.1. Makarna  
 

Makarna yapımı için, buğday irmik haline getirilir, suyla karıştırılır ve şekil verilir. 

Makarna yapımında kullanılan Durum Buğdayı, ekmeklik buğdaydan çok farklıdır. Protein 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%9Fday
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rmik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Durum_bu%C4%9Fday%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
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ve B vitamini oranı daha yüksektir. Makarna kompleks karbonhidrat grubundan olduğu için 

metabolizmada çabucak parçalanarak hızlı bir şekilde enerjiye dönüşür. Makarnanın kolayca 

hazmedilen bir besin olmasının da nedeni budur. 

 

Türkiye'de ilk makarna üretimi sanayi olarak 1922 yılında başlamıştır. 1980'li yıllarda 

makarna fabrikalarının kapasitelerini arttırması ile dünyada makarna üreten ülkeler arasında 

5. sıraya yerleşmiştir.Türkiye de üretim kapasitesinin yaklaşık %40’ı Gaziantep’te, %35'i 

Orta Anadolu Bölgesi'nde ve %25'i ise Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

 

Makarna kalitesinin en önemli belirleyicisi yüksek ısı teknolojisidir. Türkiye'de de 

üretim bu teknoloji ile yapılmaktadır. Türkiye İtalya'dan sonra dünyanın en çok makarna 

ihraç eden ülkesidir. Buna rağmen tüketim yetersizdir. Tüketimdeki düşüklükten dolayı 

üretim de artış gösterememektedir. İtalya’da kişi başına yıllık 27-30 kg olan tüketim 

Türkiye'de 6 kilogram seviyesinde seyretmektedir (Makarna Sanayicileri Derneği verilerine 

göre). Tüketimin düşük olmasının sebeplerinden biri, Türk kültüründe makarnanın ana değil 

tamamlayıcı yemek olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Makarna her şekilde ve boyutta olur. Küçük şekiller genellikle çorbalarda kullanılır, 

uzun şehriyeler, soslu teller, borular, fantazi şekiller güveçlerde ve makarna salatalarında 

kullanılır. Bazı şekiller doldurulup fırınlanacak kadar büyüktür ve diğerleri, hazır dolu olur. 

Makarna normalde beyaz-sarıdır, fakat diğer renkler de bulunur. Makarna paketleri, 

pişirmeden serin ve kuru bir yerde bir yıl kadar muhafaza edilir. 

 

Genel adı Görünüş Tanımı 

Alfabeto   

 

Harf şeklinde çorba 

makarnası  

Anchellini  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze 

veya sulu çorbalar 

için uygundur.  

Anelli Siciliani  

 

Büyük boyutta 

halka şeklinde kısa 

kesilmiş makarna, 

çorbalar ve salatalar 

için uygundur.  

Armonie  

 

Kısa kesilmiş 

makarna sebze veya 

sulu çorba için 

uygundur. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/B_vitamini
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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Ballerine  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, salatalar 

ve çorbalar için 

uygundur.  

Bigoli  

 

Büyük çaplı (3mm) 

ve çok uzun 

spagetti, yumuşak 

tam buğday 

unundan veya 

irmikten yapılır.  

Bucatini  

 

Küçük çaplı uzun 

kesilmiş, 

kurutulmuş, içi boş 

makarna 

Cannelloni  

 

Kısa kesilmiş 

şekilde, sebze soslu 

makarna veya güveç 

için uygundur.  

Cannolicchi 

medi  

 

İçi boş kısa keşilmiş 

makarna, güveç 

veya sebze çorbası 

için uygundur.  

Capelli 

d'angelo  

 

Çok ince uzun 

kesilmiş 

sıkıştırılmış 

makarna (ø mm 1 - 

1.2), genelde halka 

şeklinde kıvrılmış, 

Tüm dünyada 

tanınan şekildir.  

Cappelletti  

 

Orta büyüklükte 

sıkıştırılmış 

doldurulmuş taze 

makarna, sebze, 

peynir, ricotta veya 

et ile doldurulur.  

Cappelletti 

Umbri  

 

Umbria bölgesine 

özgü  
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Cappello 

napoletano  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, güveçler 

ve salatalar için 

uygundur.  

Casarecci  

 

Kısa yuvarlanmış 

bükülmüş İtalyan 

makarnasıdır. 

Cavatelli  

 

Genelde küçük 

makarna kabukları, 

küçücük sosisli 

sandviç ekmeğini 

andırır.  

Chiocciole  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, salatalar 

ve çorbalar için 

uygundur.  

Ciocchetti  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, salatalar 

ve çorbalar için 

uygundur.  

Cocciolette  

 

Küçük kabuk 

şeklinde makarna, 

sebze veya sulu 

çorbalar için 

uygundur.  

Conchigliette  

 

Sıkıştırılmış kısa 

kesilmiş şekil, 

çorbalar veya et 

soslu makarnalar 

için uygundur.  

Conchiglioni  

 

Büyük boyutta kısa 

kesilmiş çizgili 

makarna 

Coquillettes  

 

Kısa kesilmiş, 

sıkıştırılmış şekil, 

sebze veya et soslu 

makarnalar için 

uygundur.  
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Creste di galli  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, salatalar 

veya çorbalar için 

uygundur.  

Dischi  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, güveçler 

ve salatalar için 

uygundur.  

Fagiolini rigati  

 

 İçi boş uzun 

keşilmiş makarna 

Farfalle  

 

"Bologna" şeklinde 

damgalanır, güveç 

veya et soslu 

makarna için 

uygundur.  

Fettuccelle 

ricce  
 

Kıvrık fettuccine 

(Genişliği 12 mm 

civarıdır.)  

Fettuccine  

 

Dikdörtgensel 

kesitli uzun kesilmiş 

makarna (0.8 x 8 

mm civarı), taze 

veya kurutulmuş  

Francesine  

 

Sıkıştırılmış kısa 

kesilmiş şekil, 

çorbalar veya et 

soslu makarnalar 

için uygundur.  

Fusilli  

 

Spiral şekil kısa 

kesilmiş makarna, 

güveç veya salatalar 

için uygundur.  

Fusilloni  

 

Spiral şekil kısa 

kesilmiş makarna, 

güveç veya salatalar 

için uygundur.  
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Gemelli  

 

Spiral şekil kısa 

kesilmiş makarna, 

güveç veya salatalar 

için uygundur.  

Gianduietta  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze 

veya sulu çorbalar 

için uygundur.  

Gigli  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, güveçler 

ve salatalar için 

uygundur. 

Gramigna  

 

Kısa kesilmiş 

sıkıştırılmış şekil, 

sebze veya et soslu 

makarnalar için 

uygundur.  

Gramignoni  

 

Kısa kesilmiş 

sıkıştırılmış şekil, 

sebze veya et soslu 

makarnalar için 

uygundur.  

Grano  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze 

veya sulu çorbalar 

için uygundur.  

Grattoni  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze 

veya sulu çorbalar 

için uygundur.  

Italiana  

 

Delikli kısa kesilmiş 

makarna, sebze 

veya duru çorbalar 

için uygundur.  

Lasagne  

 

Dikdörtgensel 

kesitli uzun kesilmiş 

makarna taze veya 

kurutulmuş.  

Linguine  

 

Küçük boyutlu oval 

kesitli uzun kesilmiş 



 

 24 

makarna 

Lumachine  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, salatalar 

ve çorbalar için 

uygundur.  

Maccheroni     

 

İçi boş dirsek 

şeklinde makarna.  

Mafalde  

 

Dikdörtgensel 

boyutlu çift taraflı 

kıvrılmış uzun 

kesilmiş makarna 

(genişlik 10 mm) 

Malloreddus  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, çorbalar 

için uygundur. 

(Sardinya 

Adası’ndan)  

Maltagliati  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze 

veya sulu çorbalar 

için uygundur.  

Margherita 

Messinese 

lunga  
 

Orta boyutlu ihraç 

şekilli, sebze ve et 

soslu makarna için 

uygundur.  

Merletti  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, çorba ve 

salatalar için 

uygundur.  

Messinesi  

 

Kısa kesilmiş ihraç 

şekilli, sebze yada 

et soslu makarna 

için uygundur.  

Mezzani  

 

Geniş çaplı (5-6 

mm) ve yüzeyi 

düzgün uzun 

kesilmiş 

kurutulmuş, içi boş 
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makarna.  

Mostaccioli  

 

Yana yatık kısa 

kesilmiş makarna, 

güveç, çorbalar ve 

salatalar için 

uygundur.  

Mparrettati  

 

İtalyan makarna 

çeşididir. Bu 

makarna çeşidi 

zayıf hamurun az 

bükülmesiyle 

yapılır (20- 30 cm)  

Nuvole  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, çorba ve 

salatalar için 

uygundur.  

Occhi di 

Passero  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze ve 

sulu çorbalar için 

uygundur.  

Ondule  

 

Bükülmüş kısa 

kesilmiş makarna, 

güveç ve salatalar 

için uygundur.  

Orecchiette    

 

Kısa kesilmiş 

makarna salata ve 

çorbalar için 

uygundur. Şekli 

kulağa benzer.  

Orzo  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze ve 

sulu çorbalar için 

uygundur.  

Pantacce  

 

Kısa kesilmiş 

makarna çorba ve 

salatalar için 

uygundur.  
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Pappardelle  

 

Dikdörtgen şeklinde 

uzun kesilmiş 

makarna (0.8 x 20 

mm boyutlarında), 

taze ya da 

kurutulmuş.  

Paternoster  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze ve 

sulu çorbalar için 

uygundur.  

Pennine 

(Penne)  

 

Kenerları yan kısa 

kesilmiş şekilde 

sebze soslu makarna 

için uygundur.  

Pennoni  

 

Geniş boyutlu kısa 

kesilmiş içi boş 

makarna  

Perciatelli  

 

Orta çaplı  ve 

yüzeyi düzgün uzun 

kesilmiş delikli 

kurutulmuş 

makarna  

Pizzoccheri  

 

Uzun Arapdarısı 

şehriye, İtalya'nın 

kuzeyinde 

popülerdir.  

Quadrefiore  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, salata ve 

çorbalar için 

uygundur. 

Quadrettini  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze ve 

sulu çorbalar için  

Quadrucci 

rigati  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze ve 

sulu çorbalar için  
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Radiatori  

 

Kısa kesilmiş ihraç 

edilen şekil, sebze 

ve et soslu makarna 

için uygun makarna  

Ravioli  

 

Farklı boyut ve 

şekillerde taze 

makarna, sebze, 

yumuşak peynir, et 

ve balık ile 

doldurulur.  

Rigatoni  

 

Uzun içi boş tup 

şeklinde makarna  

Rocchetti  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, güveç ya 

da salatalar için 

uygundur.  

Ruotine  

 

Tekerlek şeklinde 

kısa kesilmiş 

makarna, güveç 

yada salatalar için  

Sagnarelli    

 

Düz İtalyan 

makarna 5 cm 

uzunluktadır, ve 

kenerları 

çıkıntılıdır.  

Sciviottini  

 

İçi boş, kısa 

kesilmiş makarna, 

çorbalar ve güveç 

için uygundur.  

Semi di 

Melone  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze ve 

sulu çorbalar için 

uygundur.  

Spaghetti  

 

Orta çaplı uzun 

kesilmiş kurutulmuş 

makarna (Tel 

şehriye için kırılır).  
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Spighe  

 

Ağaç şeklinde kısa 

kesilmiş makarna, 

güveç ya da 

salatalar için 

uygundur.  

Stellette  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze 

yada sulu çorbalar 

için uygundur.  

Strozzapreti   

 

Makarnanın 

şeklinden dolayı 

bükülmüş havluyu 

anımsatmaktadır.  

Tagliatelle  

 

Dikdötgen şeklinde 

uzun kesilmiş 

makarna (0.8 x 10 

mm boyutlarında), 

taze ya da 

kurutulmuş.  

Tagliati di Ziti  

 

Kısa kesilmiş 

şekilde, sebze soslu 

makarna için 

uygundur.  

Tagliolini  

 

Dikdörtgen şeklinde 

uzun kesilmiş 

makarna (0.8 x 3 

mm boyutlarında), 

taze ya da 

kurutulmuş.  

Tempesta  

 

Kısa kesilmiş 

makarna, sebze ve 

sulu çorbolar için 

uygundur.  

Torchio    

 

Bu makarnalar 

meşaleye benzer, içi 

sosla doldurulur  

Tortelli  

 

Orta - geniş 

boyutlu, dikdörtgen 

- kare şeklinde taze, 

sebze, peynir ya da 

etle doldurulmuş.  



 

 29 

Tortellini  

 

Küçük boyutlarda 

taze makarna, 

geleneksel olarak 

özel miktarda et ile 

doldurulur, et suyu 

ve güveç için 

uygundur.  

Trenne  

 

İçi boş tüpler, bir 

tarafı yassılaşmış.  

Trennette  

 

Trenne'ye benzer, 

fakat daha 

küçüktür...  

Tripolini  

 

Bir tarafı bükülmüş 

uzun kesilmiş 

makarna (10 mm ) 

Troffiette  

 

Küçük, bükülmüş 

makarna  

Trottole  

 

Kısa kesilmiş 

makarna salata ve 

çorbalar için 

uygundur.  

Tufoli  

 

Çok geniş çaplı kısa 

kesilmiş ve yüzeyi 

düzgün içi boş 

makarna (sebze ve 

et soslu makarna)  

Ziti  

 

Çok geniş çaplı 

uzun kesilmiş ve 

yüzeyi düzgün içi 

boş makarna  

Tablo 2.1: Makarna perakende satış çeşitleri 

2.1.2. Bisküvi ve Çikolata 
 

Bisküvi tahıl unu veya unları içine kabarmayı sağlayıcı maddeler, şeker, tuz, yağ ve 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde kullanılmasına izin verilen maddelerden (toz kakao, 

taze süt veya süt tozu, fruktoz ve glikoz şurubu, tuz, peyniraltı suyu tozu vb.) biri veya 

birkaçı katıldıktan sonra su ile yoğurularak tekniğine uygun bir biçimde işlenmesi, şekil 

verilmesi ve pişirilmesi sonucunda elde edilen bir mamuldür. Bayatlamadan uzun süre 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tah%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su


 

 30 

saklanabilmesi tüketiciye hoş ve değişik lezzetlerde sunulabilmesi nedeniyle öğün dışı 

beslenmede önemli yer tutmaktadır. 

 

Resim 2.2: Bisküvi 

 

Bisküvi ve türevlerinin üretimi ilk olarak milattan önce 2600’lü yıllarda Mısırlılara 

dayanmaktadır. Nil kilinden yapılmış dairesel teknelerde unlu mamuller pişirilmiştir. 

Romalılarla birlikte milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda çeşitlilik artmış ve üretim prosesleri 

gelişmiştir. İlk hamur mikseri Romalılar zamanında yapılmıştır. Bu mikserler hayvanın 

dairesel olarak tek bir nokta etrafında sürekli dönmesi ile çalıştırılırdı.  

 

Türkiye’de bisküvi sanayii son yıllarda gelişme göstermiş, tüketime sunulan çeşit 

fazlalığı yanında özellikle modern teknoloji ve bilimsel yöntemler uygulayan belirli 

firmalarda kalite düzeyinin yükseltilmesi sonucu aranan bir gıda maddesi haline gelmiştir. 

Kişi başına yıllık tüketim kentlerde oldukça yüksek, kırsal kesimde ise çok düşüktür. 

Ortalama 3-4 kg. 

 

Bilim ve teknolojide gözlenen gelişmelerle gıdaların saklama sürelerinin artması, yeni 

üretim ve taşıma tekniklerinin ortaya çıkması gibi olumlu gelişmeler yanında diğer taraftan 

ülkemiz ve dünyada gıda kaynaklı sağlık sorunlarının her geçen gün daha fazla artması gıda 

güvenliği ve kalite kontrol kavramlarının daha fazla önem kazanmasına sebep olmuştur. 

 

Çikolata, dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biridir ve tropik kakao ağacının 

çekirdek denen tohumlarından yapılır. Latince adı “tanrıların besini” kakao ağacından elde 

edilen kakao, Batı Afrika, Batı Hint Adaları ve Güney Amerika’da üretilir. Kakao ağaçları 

dört yaşından sonra meyve vermeye başlar. Boyu 4-10 metre olan ağaç yılda iki kez ürün 

verir. Gövdeye ya da ana dallara yakın yerlerde çıkan meyve, olgunlaştığında uzunluğu 35 

cm kadardır. Bir meyvenin içinde yaklaşık 2,5 cm boyunda 20-40 tohum, yani kakao 

çekirdeği bulunur. Etli, olgun meyvelerin içinden çıkarılan çekirdekler birkaç gün muz 

yaprağında mayalandırılır.                                                                                                                                                     
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kakao
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tohum
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Resim 2.3 Kakao Ağacı 

Daha sonra güneşte kurutulur ve böylece çekirdekler fabrikada işlenmeye hazır hâle 

gelmiş olur. Fabrikada temizlenen kakao çekirdekleri kavrulur ve öğütülür. Elde edilen 

macun görünümündeki sıvı çikolata yapımında kullanılır. Ayrıca preslenerek kakao ve kakao 

yağı elde edilebilir. 

 

Resim 2.4. Kakao Çekirdeği 

Milattan önce (2600), Olmeclerden oluşan bir grup, Güney Amerika'da kakao ağacı 

yetiştirir. Mayalar, bir hayvanın bu ağaçtan bir meyve kopardığına tanık olur. Mayalar 

zamanla bu çekirdekleri nasıl kullanacaklarını öğrenir. MS 600 yılında, Mayalar çikolatalı 

bir içecek yapar. Efsaneye göre, Aztek kralı Moctezuma günde 50 fincan çikolata içiyordu. 

Azteklerde ve Mayalarda çikolata içmek önemli bir olay sayılırdı. Mayalarda daha çok 

kraliyet ailesi için uygun görülen bu içeceği sıradan insanlar çok özel durumlarda 

içebiliyordu. Azteklerde ise yöneticiler, rahipler, rütbeli askerler, onurlandırılmak istenen 

tüccarlar bu özel içeceği tadabiliyordu. İspanyol kâşifler Kristof Kolomb ve Hernán 

Cortés‘in, 16. yüzyılda Orta Amerika'ya yaptıkları gezide Aztek kralı Moctezuma bu 

çikolatalı içeceği kâşiflere sunar. Kâşifler bu içeceği vatanlarına götürüp hazırlamasını 

öğretir. Bu, Mayalar ile Azteklerin öğütülmüş kakao çekirdeklerinin suyla karıştırılmasıyla 

elde ettikleri bir içecektir. Aztek dilinde "ekşi, acı içki" anlamına gelen "xocoatl" adındaki 

bu içeceği Aztekler, içine biber ve başka baharatlar katarak soğuk olarak içiyorlardı. 

İspanyollar ise aynı içkiyi şekerli olarak içmeye başladı. 80 yıl sonra, İngiltere'de içecek 

yapılmak üzere katı çikolata satılmaya başladı. Böylece katı çikolata satan "çikolata evleri" 

bütün Avrupa'ya yayıldı. 1700'lü yıllarda İngilizler bu içeceklere süt katmaya başladı. 

Türkiye'nin ilk yerel üretim yapan çikolata fabrikası ise, cumhuriyetten üç yıl sonra, 1927'de 

Feriköy'de kuruldu. 

 

Kavrulmuş kakao parçaları şekerle karıştırılır ve bir kapta ağır silindirlerle hamur 

hâline getirilir. Bu hamur ince çikolata tabakalarına dönüştürülür ve ardından bu tabakalar 

kakao yağı katılarak yumuşatılır. Olukları bulunan bir makinenin içine koyulur. Oluklar 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Aztek
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kristof_Kolomb
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
http://tr.wikipedia.org/wiki/16._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Amerika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mayalar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Aztekler
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiliz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1927
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içindeki silindirlerle çikolatayı yumuşak ve pütürsüz hale getirilir. Sonunda sıvıya dönüşen 

çikolata kalıplara dökülür ve soğutulur. Katılaşan çikolatayı çıkarmak için kalıp biraz ısıtılır. 

 

Sütlü çikolata, inek sütünden süt tozu, vanilya ile başka tat ve koku vericiler eklenerek 

elde edilir. Değişik çikolatalar yaparken, çikolatanın yumuşak ve kolay işlenebilir olması 

için soya fasulyesinden elde edilen "lesitin" maddesi de eklenir. Çikolataya istendiğinde 

fıstık, fındık ve süt de katılır. Çikolata besin değeri yüksek, bedeni geliştiren ve enerji veren 

bir yiyecektir. Kakao ürünleri ile şeker ve/veya tatlandırıcı; gerektiğinde diğer gıda 

bileşenleri ile süt ve/veya süt ürünleri ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde izin verilen 

katkı ve/veya aroma maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun şekilde hazırlanan ürünü ifade 

eder.                                                                                      

 

Bitter çikolata: Bileşiminde en az %18 kakao yağı ve en az % 14 yağsız kakao kuru 

maddesi olacak şekilde en az % 35 toplam kakao kuru maddesi içeren çikolatadır. 

 

Sütlü çikolata: Bileşiminde en az % 2,5 yağsız kakao kuru maddesi olacak şekilde en 

az % 25 toplam kakao kuru maddesi içeren ayrıca en az %14 süt kuru maddesi ve en az % 

3,5 süt yağından oluşan, kakao yağı ve süt yağı toplam miktarı ise en az %25 olan 

çikolatadır. 

 

Beyaz çikolata: Bileşiminde en az %20 kakao yağı ve en az %14 süt kuru maddesi 

içeren ve en az %3,5’i süt yağı olan çikolatadır. 

 

Dolgulu çikolata: Dış kısmı toplam ürün ağırlığının en az % 25’ini içeren, bitter 

çikolata, sütlü çikolata, bol sütlü çikolata ve beyaz çikolatalardan birinden oluşan dolgulu 

çikolatadır. 

 

Pralin: Toplam ürün ağırlığının en az % 25’i bitter çikolata, sütlü çikolata, bol sütlü 

çikolata, beyaz çikolataların kombinasyonundan, karışımından veya herhangi birinden ya da 

dolgulu çikolatadan oluşan bir lokma büyüklüğündeki çikolatadır. 

 

Çikolata ısıdan hemen etkilenen bir yiyecektir. Çikolata ısısı yüksek yerde bekledikçe 

içindeki yağı salar ve yağlar çikolatanın yüzeyine çıkmaya başlar. Bu yüzden ısısının normal 

sıcaklığa yakın seviyelerde olmasına dikkat edilmelidir. El ısısından bile etkilenir.  

Kokusuz; iyi havalandırılan; 18˚C-20˚C sıcaklıklarda; %50'nin altındaki bağıl nemde; duvar 

ve tavandan uzakta; direk güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır. 

 

Kötü depolama sonucunda şeker buğulanması ve yağ buğulanması gibi sorunlar 

gözlenir. Çikolata 10˚C'nin altında depolanırsa ve daha sonra normal atmosfere çıkarılırsa 

yüzeyde su birikmesi oluşur. Çikolatayı soğuk depolamadan çıkartırken yeterli kuru havaya 

sahip olan odaya transfer edilmeye veya dışarıdaki havayla aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar 

kaplanmaya ihtiyaç vardır. Doldurulmuş çikolatalar ılık depolama ortamlarında geçirmez 

ambalaj malzemeleriyle kaplanınca, ambalaj malzemesi içerisinde yüksek nem oluşturur ve 

bu şeker buğulanmasına neden olan şurubun yüzeyin ortasından difüzyonuna sebep olabilir.  

 

Yağ buğulanmaları da çikolatanın yüzeyinde gri renk gözlenmesine neden olur fakat 

bu minik yağ kristallerinden kaynaklanır. Bunun nedenlerinden biri sıcakta depolamadır. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCttozu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vanilya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Soya_fasulyesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1st%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1nd%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pralin


 

 33 

Yağ buğulanmasının oluşması, kakao yağının yapısının farklı sıcaklıklarda değişkenlik 

göstermesiyle bağlantılıdır. 

 

2.1.3. Diğer Unlu Mamuller 
 

Ekmek Türkiye’de genel olarak buğdaydan yapılır. Buğdayın kıt ve pahalı olduğu 

yerlerde sırf arpa, mısır ve çavdar unundan ekmek yapılabildiği gibi bu tahılların unu belli 

bir oranda buğday ununa katılarak karışık ekmek de yapılır. Pişirme tarzına göre ekmekler 

ikiye ayrılır: Ev ekmeği, fırın ekmeği 

 

Ev ekmeği, hamuru evlerde elle yoğrulan, saçta, tandırda veya ilkel fırınlarda pişirilen 

ekmeklerdir. Saçta pişirilen ekmeğe bazlama ve yufka denir. Tandır ekmeğinin en yaygın 

şekli pidedir. Ev fırınlarında ise daha çok somun yapılır. Güllaçlar ise mayasız ekmekten 

yapılır. 

 

Fırın ekmeği, şehir ve kasabalarda, ordu birliklerinde, klasik odun fırınlarında yapılan 

ekmektir. Fırın ekmeğinin en yaygın şekli, altı düz, üstü bombeli, değirmi bir ekmek olan 

somundur. Somun, francala biçiminde uzun olarak da yapılır. 

 

Ekmeğin, medeniyetle birlikte, Uzakdoğu'da ortaya çıktığı tahmin edilebilir. Ekmeğin 

yapımı Mısır'da çok eski tarihlerden beri biliniyordu. İlk zamanlarda ekmek yapmak için 

iyice kızdırılmış yassı taşlar kullanılıyor, bunlarla bir çeşit peksimet pişiriliyordu. Sonraları 

ocakların üstlerine konan ızgaralar kullanılmaya başlandı. Daha sonra tuğladan veya 

topraktan, küçük fırınlar icat edildi. Roma'da vatandaşlar ekmeklerini evlerindeki fırınlarda 

pişirirdi. Ekmek yeme alışkanlığı Roma İmparatorluğu'nun bütün diğer bölgelerine İtalya'dan 

yayılmıştır. 

Kadayıf, özel kalıplardan ince tel biçiminde dökülerek sıcak sac üzerinde kurutulan 

hamur ve bu hamurdan şeker şerbetiyle pişirilip yapılan tatlıdır. 

 

Tel kadayıf, tel gibi ince dökülmüştür. 

 

Ekmek kadayıfı, yassı, daire şeklinde olup birbiri üstüne ikisi birlikte ve koyu şerbetle 

büyük tabakta pişirilerek arasına kaymak konulan kadayıf cinsidir.  

 

Yassı kadayıf, ufak daire şeklinde olup yumurta ile tavada pişirilen kadayıf cinsidir. 

 

Mantı, çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine 

konulması ve bu hamur parçalarının suda haşlanması ile yapılan etli hamur yemeğidir.  

 

Türk mutfağının olduğu kadar diğer Orta Asya mutfaklarının da bir parçası olan 

mantı, eski SSCB ülkelerinde de popüler bir yiyecektir. Orta Asya'dan Anadolu'ya göçebe 

Türkler tarafından getirilmiştir. Bazı yörelerde mantıya "tatar böreği" denilmesi, mantının 

göçebelikle olan ilişkisini doğrulamaktadır. Mantı, Uzak Doğu’da baozi ve mandu adları ile 

anılan etli/sebzeli hamur yemeklerine benzemektedir. 

 

Yufka ekmeğinin en önemli özelliği dayanıklı olmasıdır. Türk kültüründe 

yardımlaşarak bir seferde komşu ve akrabaların da katılımıyla yapılır. Yapıldığı zaman ise 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%9Fday
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arpa
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r_(bitki)
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87avdar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ev
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yufka
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ordu
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peksimet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%9Fla
http://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
http://www.yenibilgiler.com/ekmek-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/komsu-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/ve-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/zaman-nedir/
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herkes için çok miktarda yapılır. Üst üste dizilerek katman halinde stoklanır ve üzeri örtülür. 

Kullanılacağı zaman üzerine su serpiştirip biraz bekletilerek yumuşaması sağlanır. Yenmeye 

hazır hale gelen yufka, öylece yenilebildiği gibi dürüm olarak ya da çeşitli yemek malzemesi 

olarak da kullanılabilir. 

 

Tarihi yufka Osmanlı İmparatorluğu mutfağının mirası olarak bu topraklar üzerinde 

yer alan birçok ülkenin mutfağında bulunur. Yufkanın daha kalın bir biçimi Orta asya Türk 

mutfağı kökenli görünmektedir. Yufka Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat’it-Türk 

sözlüğünde yuvga olarak belirtilmekte ve işlevi açıklanmaktadır. Ancak ince hamur açma 

tekniği daha sonra, Topkapı Sarayı’nın mutfaklarında geliştirilmiştir. 

 

Baklava, başta Türk olmak üzere Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında 

yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır. Özetle ince yufkaların arasına yöreye göre ceviz, Antep 

Fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker veya bal şerbeti ile 

tatlandırılır.  

 

Tarhana, bulgur gibi Türklere özgü bir gıda maddesidir. Yaz aylarında üretilir ve kışın 

tüketilmek üzere stoklanır. Yüksek besin değerinin yanı sıra tat ve kokusuyla beğenilen ve 

ülkemizde tüketimi fazla olan bir çorba çeşididir. Tarhana genellikle kabuğu soyulmuş 

buğday kırması veya un ile yoğurt, süt, soğan, domates, kırmızıbiber, tuz ve çeşitli baharatlar 

katılarak elde edilir. Tarhana kolay sindirilen, pişmeye hazır bir besindir. Tarhana yöresel 

olarak farklılık göstermesine rağmen genellikle kabuğu soyulmuş buğday kırması veya un ile 

yoğurt, süt, soğan, domates, kırmızıbiber, tuz ve çeşitli baharatların karıştırılıp yoğrulmasıyla 

elde edilen hamur mayalanmaya bırakılır. Hamur mayalanınca küçük parçalara bölünüp 

temiz bir bezin üzerine konarak kurutulur. Hafif kuruyan parçalar ufalanarak toz haline 

getirilip torbalara konularak kışa saklanır. 

 

Kurupasta, tuzlu veya tatlı, kremasız çörektir. 

 

Simit, susamla kaplı yuvarlak biçimli ekmeklere verilen genel addır. Türkiye ve 

Yunanistan'da yaygın olarak tüketilen simide Yunanistan'da kuluri adı verilir. Kültürlere 

göre simitin gevrek olması tercih edilir. İzmir ilinde simit gevrek adıyla bilinir. Genelde 

yalnız tüketilen simit, kahvaltı için tercih edildiğinde peynir, çay veya reçelle birlikte de 

yenebilir. Günümüzde simit, modern fırınlarda ve simitevlerinde hazırlanıp satılabildiği gibi 

cadde ve sokaklarda satıcılık yapan seyyar satıcılar tarafından bir el arabası içinde de satılır. 

 

2.1.4. Konserve 
 

Konserve, insanların besinleri, besin değerlerini kaybetmeden saklamak için 

geliştirdikleri bir yöntemdir. Batı dillerinde kullanılan konservatif (muhafazakâr) kelimesi de 

buradan kaynaklanmaktadır. 

 

Uygun olgunlukta hasat ediImiş meyve ve sebzelerin yıkama, ayıklama, soyma, 

doğrama, haşlama veya kızartma gibi ön işlemlerden geçirildikten sonra gerekli ilaveler (tuz, 

şeker, sitrik asit, yağ, sos, salamura vb.) yapılarak doldurulup kapatıldığı hava sızdırmayan 

metal kutu veya kavanozlarda yüksek ısılara tabi tutulması ve böylece içinde olması 

muhtemel tüm mikroorganizmalardan arındırılması sonucu gıda maddesinin soğuk ortamda 

http://www.yenibilgiler.com/su-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/yufka-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/yemek-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/alan-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/yufka-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/asya-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/hamur-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/teknik-nedir/
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_mutfa%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orta_Do%C4%9Fu_mutfa%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Balkan_mutfa%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCney_Asya_mutfa%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamur_tatl%C4%B1s%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yufka
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ceviz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antep_f%C4%B1st%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antep_f%C4%B1st%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Badem
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1nd%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Susam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekmek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ad
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gevrek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kahvalt%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peynir
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ay_(i%C3%A7ecek)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A7el
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sebze
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sitrik_asit
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kalması gerekmeksizin bozulmadan yıllarca dayanmasını sağlayan işlemlere ve bu işlemler 

sonucu çıkan ürünlere konserve denir. 

 

İlk konserve cam kavanoz içinde 1804 yılında Nicolas Appert tarafından yapılmıştır. 

Geniş ağızlı bir cam kavanoz içine konserve edeceği besini koyan Appert, kavanozun ağzını 

bir mantar tıpa ile gevşek olarak kapatmıştır. Hazırlanan kavanozdaki besinin üzerinde 

bulunan havayı almak için kavanozu 30-60 dk. Kaynatmakta olan su içinde tutmuştur. Daha 

sonra mantar tıpayı sıkıca kapattıktan sonra kavanozdaki konserve edilen maddenin uzun 

süre dayandığını görmüştür. O yıllarda bu şekilde hazırlanan konserveler uzun deniz 

yolculuklarında kullanılmıştır. 

  

1810 yılında İngiliz Peter Durand şişe yerine teneke kutuyu kullanmıştır. Elde edilen 

konserve "kutu konservesi" adını almıştır. Elde edilen kutu konserveleri cam kavanozdaki 

konservelere göre hem daha ucuz hem de taşıma kolaylığı açısından daha kullanışlı idi. 

Ancak teneke kullanıldığı ve kutuların ağzı lehimlendiği için besinlerin içinde çözünmüş 

olarak bulunan kurşun, kalay, demir iyonlarına rastlamak mümkündü. Sağlık açısından 

sakıncalıdır.  

 

İngiliz William Under Word Amerika'nın Boston kentinde ilk konserve fabrikasını 

kurdu. 1912-1918 yıllarında 1. Dünya Savaşı’nda bol miktarda konserve tüketildi. 1921 

yılında meyve suyu ve çocuk maması konserveleri üretildi. 1940-1945 yıllarında Amerikan, 

İngiliz ve Fransız orduları yiyeceğinin 2/3’si konserve edilmiş ürünlerdi. 

 

1860 yıllarında bilim adamı Pasteur’un bulduğu “gıda bozulması ile 

mikroorganizmalar arasındaki ilişki” sonucu, “Isıtılan gıdalar yeniden mikroorganizmalar 

tarafından bulaşılmadıkça, sonsuz olarak saklanabilir.” tezinden sonra gelişme gösteren 

konserve, taze veya pişirilmiş organik gıda maddelerinin, yenilmelerinde hiçbir sakınca 

oluşturmayacak teknik usullerle işlenerek birkaç haftadan birkaç yıla kadar vasıfları 

bozulmadan kalabilen ürünlerdir.  

 

Günümüzde hemen hemen her çeşit besin maddelerinin konservesinin yapıldığı 

modern fabrikalar çoğalmıştır. Memleketimizde ilk konserve fabrikası 1891 yılında 

İstanbul’da kuruldu. Özellikle 1950’den sonra Türk konserveciliğinde büyük gelişmeler 

görüldü. Konserve tüketiminin artması konserve sanayiini teşvik etti.  

 

Et, balık, sebze, meyve konserveleri yaygın konserve türleri olup önceden konserve 

yapılmış bir gıda maddesinden ikinci kez konserve yapılamayacağının bilinmesi gerekir. 

Tüketicilerin, satın alacakları konservelerde, kutu kapaklarının içeriye çekik veya düz 

olmasına, kabarmış (bombaj) ve hiçbir yerinde delik deşik ve içine kadar işlemiş derin pas 

lekeleri bulunmamasına; konserve kutularının açıldıkları zaman, içeriğinin koku, lezzet, 

görünüm ve kıvamı tamamıyla doğal pişmiş gıda maddesi vasıflarında olmasına ve 

bozukluğa ait hiç bir değişikliğin bulunmamasına; kapak açılırken her hangi bir gaz çıkışı 

olmamasına (Gaz çıkışı ürünün bozulduğunun göstergesidir.);ambalaj etiketlerinde imalatçı 

firmanın adı, açık adresi, içindeki gıda maddesini ve onun niteliğini (karışık, parça, 

çekirdekli vb. olup olmadıkları), imal ve son kullanım tarihinin olmasına dikkat edilmelidir. 

Kavanoz ve şişe gibi cam kapların içlerini göstermek gibi avantajlarının olmasından dolayı 
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bu ambalajlar içinde sunulan konserveler, ne aldığını görmek isteyen tüketiciler tarafından 

genellikle tercih sebebidir. 

 

Konserve konacak kavanozlar ve kapakları, kullanılmadan önce iyice yıkanıp 

temizlenmelidir. Kullanılıncaya kadar kaynar suda bekletilmelidir. Sebze ve meyveler 

kavanozlara konduktan sonra, tepe boşluğu bırakmayı unutmamalı, kavanoz ağızları ve 

kapak kenarları, temiz kaynar sudan çıkarılan bir bezle silinerek kapak kapatılmalıdır. 

Kapatma işleminden sonra bir daha hiçbir suretle kapaklarla oynamamalıdır.  

 

Konservenin bozulması: Bu durumda kavanoz kapakları şişer, kapak kenarlarından 

sızıntı olabilir. Kavanoz kapağı açıldığında hoş olmayan, kötü bir koku duyulur. 

Konservenin rengi, tadı, görünümü çok fazla değişir. Küflenme olabilir. Konserve 

kaynatıldığında köpürür. Bu çeşit konserveler bozuktur. Yenmemelidir. Zehirlenmelere 

sebep olur.  

 

Geniş ağızlı bir cam kavanoz içine konserve edeceği besini koyan, açılmamış 

konserveler kuru bir ortamda ve oda sıcaklığında 21 derecede saklanmalıdır. Konserve 

kutularını asla ocakların, kaloriferlerin yakınlarında yani çok sıcak veya çok soğuk 

bölgelerde saklanmaz. Çünkü kapalı konservenin donması veya fazla ısınması, konservenin 

tadını olumsuz etkileyebilir. Teneke içinde olan konserveleri açtıktan sonra açılan tenekenin 

özellikle ağız kısmı bakteri üremesi için elverişli bir ortamdır.  

 

Resim 2.5: Cam kavanoz konserveler 

2.1.5. Bakliyat 
 

Baklagillerden üretilen tüm ürünler için bu terim kullanılmaktadır. Baklagillerden olan 

pek çok bitki hem taze hem de kurutularak tüketilir. Taze yenilenlere sebze, 

kurutulmuşlarına ise bakliyat denir. Dünyada binlerce türü olan baklagillerin Türkiye’de 25-

30 tanesi kullanılır. Bunlarında birçoğu yerel ürünlerdir. Türk mutfağının tümünü kapsayan 

bakliyat sayısı 10 civarındadır. 

 

Türkçe’de tahılla birlikte hububat terimi de kullanılır. Buğdaygillerin kurutulup tane 

olarak veya öğütülüp un haline getirilmesiyle tüketilen besinlerin tümüne verilen isimdir. 

Dünyanın dört bir yanında insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan tahılların farklı 
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coğrafyalarda yaşayan toplumlar tarafından farklı tüketim biçimleri varsa da tahıllardan elde 

edilen ortak ürün ekmektir. Ekmek yapımında kullanılan çeşitli tahıllar varsa da bunların 

arasında buğday en yaygın türdür. Türk mutfağının İç Asya’dan başlayıp tüm Akdeniz 

havzasındaki yerel şubelerinde en yoğun tüketilen tahılların başında buğday, arpa gelir ve 

daha çok öğütülerek un haline getirilmiş şekli kullanılır. Ekmek, Türk mutfağının ve 

sofraların vazgeçilmez ürünüdür. Buğday yalnızca bir besin olmakla kalmamış kültürün 

belirleyici ögesi olmuştur. Türk kültüründe ekmek kutsaldır; bu kutsallık doğal bir ürün 

olmak yanında yoğun bir emek ürünü olmasından da kaynaklanmaktadır. Ekmek ile yemek; 

ekmek ile iş, hep eş anlamlı kullanılmış ekmeğin değeri diğer nimetlerden daima ayrı 

tutulmuştur. Türkiye’de yetişen tahıllardan başlıcaları aşağıdadır. 

 

Bakla 

Baklagillerden kazık köklü bir bitkidir. Yemeklik olarak kullanılan baklanın sakız 

baklası, sultani bakla, Bayrampaşa baklası gibi taze yenen çeşitleri vardır. Türkiye'nin hemen 

hemen her yerinde yetişir. Kurutulmuşundan da çeşitli yemekler yapılır. Bakla ezmesi fava 

bunlardan birisidir. 

 

Barbunya 

Baklagillerden bir bitkidir. İlkbahar ve yaz aylarında yetişir. Fasulyeye benzeyen 

gövdesi vardır. Ancak dış kabuğu değil çekirdekleri yenir. Dış kabuğu gibi çekirdekleri de 

alaca mor renklidir. Türk mutfağında pilaki biçiminde kullanım sahası bulmuştur. 

 

Bulgur 

Bulgur doğada var olan bir ürün değildir. Buğdaydan üretilen çok önemli bir tahıl 

ürünüdür. Buğday yıkanıp kaynatıldıktan sonra büyükçe ve sert bir kabın (dibek) içinde 

dövülerek elde edilir. Türk mutfağında esas olarak pilav ve köfte yapımında kullanılır. 

İriliğine göre fonksiyonları değişebilir. Köftelerde kullanılan bulgur çok ince, pilavlık bulgur 

ise daha irice olur.  

 

Börülce 

Baklagillerden bir bitkidir. Türk mutfağında taze halde iken yemeği yapılabildiği gibi 

daha çok kuru halde olan şekliyle kullanılır. Kurutulmuş börülce kış yemeklerinin içine 

lezzet vermekle birlikte, kalori yönünden kuvvetli olması sebebiyle de konur.  

 

Fasulye 

Orta Amerika’nın baklagiller familyasından bir bitkidir. Türkiye’nin hemen her 

yerinde yetişir. Pek çok çeşidi vardır: çalı fasulyesi, ayşekadın fasulye, boncuk... Taze iken 

yeşil gövdesinden yemek yapılabildiği gibi, tazesinin turşusu veya reçeli de yapılabilir. İri 

taze fasulyenin çekirdekleri kurutularak elde edilen kuru fasulye Türk mutfağının en temel 

yemeklerindendir, bu çeşidine “milli yemek” unvanı verilmiştir. Bunun yörelere göre 

farklıklar gösteren türleri olduğu gibi, yapılış çeşitleri vardır ve hepsi de ayrı lezzetler içerir. 

Kuru fasulye etli, kıymalı, pastırmalı veya sade yapılabilir. 

 

Nohut 

Nohut genellikle kuru hâlinde ya da konservelerde kullanılır. Kuru nohutları yemek 

için kullanmadan evvel 12-24 saat suyun içinde bırakmak gerekir. Nohut yemeğinin hafif 

gaz yapıcı bir etkisi vardır. Türkiye'de ve yakın doğunun diğer ülkelerinde nohut kavrularak 
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leblebi yapılır. Nohut özellikle Arap mutfağında çok kullanılır. Ezilmiş nohutlardan humus 

ve tahin elde edilir. 

 

Mercimek 

Disk seklinde meyveleri olan bir bitkidir. Mercimeğin zayıf ve ince bir kök sistemi 

vardır ve kökü derinlere inmez. Türkiye’de yeşil kırmızı ve sarı olmak üzere üç ayrı renkte 

mercimek yetişir. Yeşil mercimekten etli yemek yapıldığı gibi, diğer türlerinden köfte, çorba 

ve pilav yapılır. 

 

Pirinç 

Buğdaygillerden otsu bir bitkidir. Çeltik adı da verilir. Bol sulak yerlerde yetişir. 

Türkiye’de birbirinden farklı pirinç cinsleri yetişmektedir. Türk mutfağının temel 

maddelerindendir. Çok eski zamanlarda sadece zenginlerin yiyebileceği bir besin maddesi 

iken artık bol miktarda yetiştirilmesinden ötürü her kesimden mutfağa girebilmiştir. Daha 

çok taneleri pişirilip pilav yapılırsa da birçok yemeğin temel malzemesi haline gelmiştir. 

Dolma, çorba, sarmanın yanı sıra sütlaç, aşure gibi tatlılarda da kullanılır. 

 

Buğday 

Buğdaygiller familyasından bütün dünyada ıslahı yapılmış otsu bir bitkidir. Mısır ile 

birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Türk mutfağında un haline 

getirilip başta ekmek olmak üzere, börek, çörek, bazlama, kete, simit vs. yapımında 

kullanılır. Kavurga adıyla bilinen ve çok tüketilen bir yiyecek vardır ki buğday yıkandıktan 

sonra kavrularak yapılır ve çiğ yenir. Türkiye’nin her yerinde yetişir. 

 

Yulaf 

Buğdaygillerden olup nişastalı taneleri için yetiştirilen bir bitkidir. Yulaf unundan 

hazırlanan hamur buğday unu gibi kabarmadığından ekmek yapımında kullanılmaz. Ancak 

bazen ekmeğin ununa karıştırılarak ayrı bir lezzet elde edilmektedir. Yulaf unundan daha çok 

lapa veya gözleme yapılır. 

 

Arpa 

Buğdaygillerden olup yapı itibarıyla buğdaya çok benzer. Türk mutfak kültüründe çok 

sık kullanılır. Arpanın unundan ekmek, çorba ve hamur işleri yapılır. Ayrıca Türk mutfağının 

en önemli katkı maddelerinden irmik de arpadan üretilir. İrmik helva yapımında, pek çok 

ekmekte, bazı köftelerde ve tatlılarda kullanılan çok özel bir malzemedir. Ayrıca yüksek 

besin değeriyle de tahıllar arasında önemli bir yer tutar.  

 

Darı 

Buğdaygillerden taneleri buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen bir bitkidir. 

Bazı çeşitlerinin tane kısımları süt veya ayranla karıştırılıp hamur yapılır ve ekmek 

yapımında kullanılır. Darı aynı zamanda bozanın da ham maddesidir. Daha çok Akdeniz 

kuşağındaki illerde yetişir. 

 

Mısır 

Karadeniz gibi genellikle çok nemli bölgelerinde veya nispeten sulak yörelerde 

yetişilebilen bir bitkidir. Mısır yüksek besin değeri ve bünyesindeki doymamış yağdan ötürü 

aynı zamanda kıymetli bir tarım ürünüdür. Taneleri un haline getirilerek ekmek, çörek 
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yapımında kullanılabildiği gibi balık kızartmasında da kullanılır. Aynı zamanda koçan 

halinde iken kaynatılıp veya ateşte közlenip taneleri de yenilebilir.  

 

Çavdar 

Buğdaygillerden bir tahıl bitkisidir. Öğütülüp un haline getirildikten sonra yapılan 

ekmekde buğday ekmeği gibi hafif olur. Buğday ve çavdar ununda bulunan protein 

karışımları hamurun kabararak esnek ve yumuşak olmasını sağlar. Bu yüzden başka 

tahılların unundan ekmek yapılırken hamura buğday ya da çavdar unu katılması gerekir. 

 

Bakliyat ve tahılların depolanması hasattan sonraki en önemli aşamadır. En ileri 

ülkelerde bile buğdayların ekmek olmadan kaybı %5 (Genelde %30'dur.)’tir. Depolama bir 

ürünün bir yerde belli bir süre bekletilmesi anlamında kullanılmamalıdır. Depolama; bir 

ürünün özelliklerindeki ve kalitesindeki değişiklikleri en aza indirerek ürünü belli bir süre 

korumak demektir. Depolamadan amaç, başlangıçtaki kalitenin mümkün olduğunca 

korunması ve kalite üzerinde olumsuz etkide bulunan değişimlerin en aza indirgenmesi için 

depolama koşullarının kontrol edilmesidir. Bu depo koşulları iyi kontrol edilecek olur ise 

tahıl kalitesinde bir değişme olmadan bir kaç yıl muhafaza edildiği takdirde depo ömrü 

birkaç yıl uzatılabilir. 

 

Depo tamamen temiz ve hijyenik olmalıdır, sıcaklık 15-20 ˚C’yi geçmemeli ve sık sık 

temizlenmelidir. Depolar havadar ve güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde olmalıdır. 

Çuvallar duvara dayandırılmadan istiflenmeli ve çuvalların üzerinde bulunduğu paletlerin 

birbirleriyle aralarında en az bir insanın geçebileceği kadar boşluk olmalıdır. Bu uygulama 

istiflerin hava almasını, genel kontrolün rahat yapılmasını ve ilaçlamanın kolaylaşmasını 

sağlar. İstiflerdeki çuvalların her birinin hava alması gerektiği düşünülmelidir. Ortamdaki 

havanın dolaşımı mutlaka sağlanmalıdır ayrıca istiflerin yüksekliği de 3 metreyi 

geçmemelidir. Küçük miktarlar ve kısa süreli saklama için uygundur. Çuvallar yerden en az 

10 cm yükseklikte tahta ızgaralar üzerine istiflenmelidir. İstiflemede 5 çuvaldan fazla üst 

üste konmamalıdır. Rutubet miktarı, depolamada en önemli faktördür. Sadece depo rutubeti 

kontrol altında tutulabilir ise diğer şartlar uygun olmasa bile tahıl bir kaç yıl dayanabilir. 

Çünkü rutubet gerek tane için gerek canlılığının devamı gerekse mikroorganizma ve enzim 

kontrolu için en önemli faktördür. Tanenin solunum hızı depo ömründe önemli bir faktördür 

ve bu değerler doğrudan doğruya rutubet ile ilgilidir. 

 

Besin değerlerini kaybetmemeleri, tatlarını korumaları için saklandıkları ortamın nem 

denetimi çok önemlidir. Nemli ortam ve ısı, mikroorganizmaların artışına ve tanelerin 

küflenip çürümesine, insan sağlığına zarar veren boyuta ulaşmasına neden olur. 
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Resim 2.6: Bakliyat deposu 

Kuru yemiş 

Kuru yemişler yağ, protein, vitamin ve mineraller yönünden zengin gıdalardır. 

Kuruyemişler diğer gıdalarla kıyaslandığında düşük nem oranına sahip ürünlerdir. Bu 

nedenle mutlaka uygun bir ambalaj içerisinde muhafaza edilmelidir. Açıkta muhafaza edilen 

ve özellikle gevrek yapıdaki ürünler için ortam nemi çok önemli bir faktördür. Ürünün nem 

içeriği; ortam neminden düşük olduğundan ortamdan ürüne nem geçişi yaşanmakta 

dolayısıyla ürünün bozulmasına neden olan kimyasal reaksiyonların başlaması için zemin 

hazırlanmaktadır. Ayrıca, üründe istenen gevrek yapı da nemin etkisiyle özelliğini 

kaybetmektedir. Bu nedenle kuru yemişler, oksijen ve nem geçişine imkan vermeyecek 

şekilde uygun ambalajlar içerisinde kuru ve serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Paketli 

ürünler ise açıldıktan sonra muhafazasında serin ve kuru ortam tercih edilmelidir.  

  

Resim 2.8: Kuru yemiş çeşitleri 

Kuru yemiş belli gramajlarda paketlenmiş olmalı ve paketlerin üzerinde üretici firma, 

üretim ve son kullanma tarihleri gibi etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. Kuru yemiş paketleri 

raflara güneşe maruz kalmayacak şekilde konulmalıdır. Bu tip gıdalar dökme olarak satışa 

sunulacaksa ağzı kapalı kaplarda muhafaza edilerek satılmalıdır. Büyük marketlerin kapalı 

reyonlarında, üretici firmanın belli olduğu ürün etiket bilgilerinin tüketicinin görebileceği 

şekilde tasarlanarak satışa sunulan yerlerden alınmalıdır. 
 

Çölyak hastası olan kişiler buğdayda arpada çavdarda ve yulafta bulunan ve gluten 

olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir. 

 

Çölyaklı hastalar gluten içeren yiyecekler yediklerinde, özellikle çok küçük ve parmak 

şekline benzeyen villus olarak adlandırılan ince bağırsaktaki emilimi sağlayan yapılar 

kaybolur, düzleşir ve görevini yapamaz hâle gelir. Yiyeceklerdeki besinler bu villuslardan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://tr.wikipedia.org/wiki/Villus
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geçerek kan dolaşımı içine emilir. Villuslar olmadan kişi; ne kadar yiyecek yerse yesin 

beslenemez. 

 

Çölyak hastalığının kesin yapılacak kan tahlilleri ve ince bağırsak biyopsisi ile 

tanımlanabilir. Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır, yani ailevi kalıtım söz konusudur. 

Hastalık yaşamının her hangi bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Çölyak kimi kişilerde 

çocukluk kimilerinde ergenlik kimilerinde ise orta yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. 

 

Tanı konulduktan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi ise uzman 

hekim tarafından önerilen gluten içermeyen besinlerle beslenmektir. Gluten buğday, arpa, 

çavdar ve yulafta bulunduğu için bu gıdalardan ömür boyu uzak durmak gereklidir. 

 

Çölyaklı kişiler normal ekmek, makarna, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayıda 

gıdayı yememek durumundadır. Mısır unu, pirinç unu, soya unu, patates unu gibi maddeler 

gluten içermediği için rahatça tüketilebilir. Çölyak hastaları gluten unundan yememelidir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ergenlik
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Unlu mamullerin özelliklerini araştırınız.  Öğrenme faaliyetinde yer alan unlu 

mamuller başlığını inceleyiniz. Bunu bir 

rapor hâlinde düzenleyerek ifade ediniz.  

 Un ve unlu mamullerdeki kalite kontrol 

analizlerinin önemini belirtiniz. 

 Un ve unlu mamullerdeki kalite kontrol 

analizleri konularını içeren parça 

bilgilerinden veya çevrenizdeki 

işletmelerden yararlanınız ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Makarna yapımı, perakende satış 

şekillerini ve saklama koşullarını 

araştırınız. 

 Makarna konularını içeren modül 

bilgilerinden veya çevrenizdeki 

işletmelerden yararlanınız.  

 Bisküvi ve çikolata saklama ve satışında 

dikkat edilecek konuları araştırınız. 

 Bisküvi ve çikolata konusunu dikkatlice 

okuyunuz. Özellikleri ile ilgili konuları 

çalışma grubunuza iletiniz. 

 Diğer unlu mamuller hakkında bilgi 

toplayınız. 

 Diğer unlu mamulleri inceleyerek rapor 

hazırlayınız. 

 Konserveler ve bunların sağlık açısından 

önemini araştırınız. 

 Öğrenme faaliyetlerinde Konserve 

başlıklı konuyu araştırınız. 

 Bakliyat satış ve saklama koşulları 

hakkında doküman toplayınız.  

 Bakliyat konusunu inceleyerek 

sektörden yararlanınız. 

 Çölyak hastalığı hakkında bilgi toplayınız.  Çölyak hastalığı hakkında sağlık 

sitelerinden araştırma yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Unlu mamullerin özelliklerini araştırdınız mı?   

2. Un ve unlu mamullerdeki kalite kontrol analizlerinin ve önemini 

kavradınız mı? 
  

3. Makarna çeşitlerini karşılaştırdınız mı?   

4. Bisküvi ve çikolata saklama şekillerinde dikkat edilecek konuları 

araştırdınız mı? 
  

5. Diğer unlu mamulleri karşılaştırdınız mı?   

6. Konservelerin tarihçesini araştırdınız mı?   

7. Bakliyat ve saklama koşulları hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

8. Çölyak hastalığı hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.    Tahılların gıda maddesi olarak tüketilmesi için hangisi yapılması gereken ön işlem 

değildir? 

A) karıştırma   

B) eleme 

C) dökme 

D) pişirme 

 

2.    Hangisi ekmek ve ekmek çeşitlerindeki bakteri değildir? 

A) Maya  

B) E. Coli  

C)  Küf  

D) Rop sporu 

 

3.    Makarna yapımı hangi buğday türü ile yapılır? 

A)  Durum buğdayı 

B) yulaf  

C) çavdar 

D) pirinç 

 

4.     “Harf şeklinde çorba makarnası” tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar? 

A) Cappelletti  

B) Ballerine 

C)  Alfabeto  

D) Farfalle 

 

5.    Aşağıdakilerden hangisi Spaghettidir? 

A)    

B)   

c)   

d)  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6.    Bayatlamadan uzun süre saklanabilmesi tüketiciye hoş ve değişik lezzetlerde 

sunulabilmesi nedeniyle öğün dışı beslenmede önemli yer tutar. Aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)  makarna   

B) bisküvi  

C) kraker  

D) gofret 

 

7.    Bileşiminde en az %20 kakao yağı ve en az %14 süt kuru maddesi içeren ve en az 

%3,5’i süt yağı olan çikolatadır. Bu cümle neyin tarifidir? 

A) Bitter çikolata  

B) Sütlü çikolata  

C)  Dolgulu çikolata 

D) Beyaz çikolata  

 

8.    İlk konserve fabrikası nerede kuruldu? 

A)  İzmir    

B) Ankara  

C) Antalya 

D) İstanbul 

 

9.    Çalı, Ayşekadın, boncuk hangi baklagilin çeşididir? 

A) Fasulye  

B) nohut  

C) mercimek  

D) pirinç 

 

10.    Çölyak hastaları hangi maddeye karşı hassastır? 

A) sakkaroz   

B)   laktoz    

C) gluten    

D) pepsin 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Soğuk zincirin özelliklerini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Soğuk zincir hakkında kılgı toplayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Dondurulmuş meyve-sebze üretimi hakkında elde edeceğiniz bilgileri rapor hâlinde 

sununuz. 

 Soğuk zincir taşımacılığında gıda güvenliği hakkında rapor hazırlayarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Soğuk zincirin kırılması hakkında işletmelerden elde ettiğiniz verileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Dağıtım maliyeti niçin önemli, araştırınız. 

   Tanıma işlemleri için internet ortamı, sektör ve işletmelerle görüşerek konu hakkında 

bilgi toplayın. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile 

paylaşınız. 

 

3. SOĞUK ZİNCİR 
 

Soğuk zincir, dondurma işlemi ve dondurulmuş gıda maddelerinin üretiminden 

tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu 

olan muhafaza, taşıma ve bunun gibi işlemlerin tamamını ifade eder. 

 

3.1. Soğuk Zincirin Özellikleri 
 

Dondurulmuş meyve ve sebze üretimi ülkemizde 1970'li yılların başında başlamış ve 

bu sektör 40 yılı aşan süre içerisinde, hızlı bir gelişim göstermiştir. 

 

Ülkemizdeki ilk dondurulmuş meyve sebze işleme tesisi Kayseri’de kurulmuş ama 

1980’li yıllara kadar meyve ve sebzeler, diğer amaçlarla kurulmuş fabrikalarda işlenmiştir. 

 

Türkiye’de dondurulmuş meyve ve sebze üretiminde kullanılan ham ve yardımcı 

maddelerin tamamı yurt içinden karşılanmaktadır. Ancak söz konusu sektör, zaman zaman 

bazı meyve ve sebze çeşitlerinde üretiminin yetersiz kaldığı dönemlerde ithalata 

yönelinmiştir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Donmuş meyve ve sebzede ham madde   

Dondurulmuş gıda sektöründe üç temel ürün grubu mevcuttur. 

 

 Sebze ve meyveler 

 Su ürünleri 

 Unlu mamuller 

 

Sebze ve meyveler grubunda; dondurulmaya elverişli olan biber, fasulye, soğan, 

kabak, patlıcan, enginar, domates, brokoli, pırasa, ıspanak, havuç, mantar, bezelye, bamya, 

Brüksel lahanası; çilek, vişne, dağ çileği, üzüm, erik, incir, ahududu gibi sebze ve meyveler 

yer almaktadır. 

 

Su ürünleri grubunda; karides, balık kroket, kalamar, mezgit fleto gibi su ürünleri yer 

almaktadır. 

 

Unlu mamuller grubundaki en önemli kalemi pizza oluştururken milföy hamuru, 

kruvasan çeşitleri ve geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan mantı ve 

bazı börek çeşitleri yer almaktadır. 

 

Sektörde temel olarak üç farklı ürün grubunda üretim yapılmasına karşın dondurulmuş 

gıda denildiğinde tüm dünyada ve ülkemizde akla dondurulmuş sebzeve meyve gelmektedir. 

Dondurulmuş sebze ve meyve üretim ve tüketimi toplam dondurulmuş gıda sektörü içinde 

yaklaşık % 70-80 dolayındadır.  

 

Son yıllarda tüketiciler tarafından giderek daha fazla tercih edilmeye başlanan 

dondurulmuş meyve ve sebzelere olan talebin; sanayileşme süreci ve ülkemizdeki meyve ve 

sebzenin çeşit ve miktar yönünden zenginliği dikkate alındığında ham maddenin bolluğu bir 

avantaj olarak kullanılarak daha da artacağı düşünülmektedir.  

 

Et, süt, balık ve donmuş ürünler gibi hassas gıdaların korunmasında “sıcaklık” çok 

önemli bir parametredir. Sıcaklık değişimleri, mikroorganizmaların üremesine neden olarak 

ürünlerin fiziksel, duyusal ve kimyasal yapılarının bozulmasına sebebiyet verir. Bu nedenle 

mikroorganizmaların ürememesi ve gıdaların tazeliğinin bozulmaması için soğuk zincirin 

üretimden tüketime kadarki tüm aşamada kırılmaması gerekir. Ürünler üzerinde ısı 

farklılığından oluşan kötü huylu bakteriler ürünlerin lezzetinin de bozulmasına neden olur. 

Lezzetin bozulmaya başlaması soğuk zincirin kırıldığının ilk göstergelerindendir. Soğuk 

zincirde oluşacak kırılma yani herhangi bir aşamada meydana gelebilecek düşük performans, 
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zararlı bakteri ve küf mantarı oluşumuna neden olur ve bu bakteriler insan sağlığında ciddi 

sorunlara yol açabilir. 

  

Resim 3.2: Soğuk zincirin kırılmaması  

Soğuk ortamda muhafazası gereken gıda maddelerinin, üretim aşamasından 

başlayarak sevkiyat, depolama ve sergileme gibi tüketime kadarki her aşamada gıda 

güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu 

olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlere soğuk zincir denir. Dondurarak 

muhafaza etmek genel olarak gıdaların doğal lezzet, renk ve besin değerinin en iyi şekilde 

korunmasını sağlayan bir yöntemdir. 

 

Günümüzde gıdaların dondurularak saklanması çok yaygın bir şekilde uygulanan en 

iyi muhafaza yöntemidir. Bu yöntemde hücre suyunun donması ve hücrelerin ölmesinin 

sağlanmasına kadar sıcaklık düşürülür. Gıdalar genellikle -40 derecede dondurulur, -18  -20 

derecede muhafaza edilir.  

 

Gıdadaki su miktarının azalması bakteri ve mikropların yaşamalarına uygun olmayan 

bir ortam yaratır. Ancak dokulardaki suyun donarak buza dönüşmesi sırasında hacim 

büyüdüğünden hücrelerdeki doku yapıları da bozulabilir. Bunu önlemek için donma olayının 

hızı çok iyi kontrol edilmelidir. Gıdaları yavaş yavaş dondurulmasında oluşan buz kristalleri 

hücre dokularını parçalayacağından, yapısı bozulmuş olan bu gıda çözünme sırasında 

dışarıdan gelecek bakterilerin hücumuna karşı direnç gösteremez ve çabucak bozulur. 

Donma sırasında oluşan buz kristallerinin boyutları, donma hızına bağlıdır. O halde donma, 

buz kristallerinin büyümelerine fırsat bırakmayacak şekilde mümkün olduğunca hızlı 

olmalıdır. 

 

          Bu şekilde dondurulmuş gıdalar tüketiciye ulaşana kadar dondurulmuş durumda 

olmalı, depolarda -18 derecenin üstüne çıkılmamalıdır. Çünkü bir kere dondurulduktan sonra 

çözülen gıda artık steril değildir, hatta bu durumda bozulma daha hızlı oluşur, tekrar 

dondurmak da çare değildir. 
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Gıda maddelerinin doldurulmasının temel amacı raf ömürlerinin uzatılmasıdır. Gıdalar 

ve diğer biyolojik dokular, tüm iç ve hücreler arası sularının buz haline gelmesi ile donmaya 

başlarlar. Günümüzde özellikle kırmızı et ve ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, su ürünleri, 

mevyveler, sebzeler ve unlu mamuller dondurularak tüketiciye sunulabilmektedir. 

Gıda satarken ve satın alırken dikkat edilmesi gereken temel özellikler şöyle 

sıralanabilir: 
 

 Ambalaj kontrolü yapılmalı, yırtık-çökmüş-emniyet bandı olmayanlar tercih 

edilmemeli 
 Bulunduğu rafın sıcaklığı kontrol edilmeli;  

 Yaş meyve-sebze ≤10˚C, 

 Süt ve süt ürünleri ≤4˚C, 

 Taze et-balık-tavuk ≤2˚C,  

 Dondurulmuş ürünler ≤-18˚C olmalıdır. 

  Son Kullanma Tarihi kontrolü yapılmalı, SKT en uzak olan ürün tercih edilmeli, 

  Soğukta saklanması gerekirken normal şartlarda muhafaza edilen ürünler ya 

alınmamalı yada SKT’nin 4 kat azalacağı hesap edilerek alınmalı. 

  Normal şartlarda muhafaza edilen yumurtalar kesinlikle tercih edilmemeli, 

kabuğunda aşırı kirli olanlar alınmamalı, 

 Soğuk/donuk gıdaları alırken cihazın en soğuk bölümünde (yatay cihazlar için alt-

arka katlarında, dikey cihazlar için orta-orta katlarda) olanlar tercih edilmelidir. 

 Çözünmüş olan ürünler soğuk zincirin kırılmaması açısından asla tekrar 

dondurulmamalıdır 

 Şokla dondırulan besinlerde herhangi bir katkı maddesi yoktur ve vitamin 

değerlerinden birşey kaybetmezler. 

 Bloklaşma ve vakumundan hava kaçırmış, çözülmüş, bakteri ııremiş ve yeniden 

dondurulmuş olanları almamalı 

 Ambalajlarda yırtık, delik olmamasına dikkat etmelisiniz 

 Dondurulduğu anki tazeliğini korur, tüm özellikleri açısmdan taze ürün ile eş 

değerdedir. 

 Vitaminler açısından dondurulduğu andaki doğal seviyesini korur .Görünüm, tat, 

renk ve kokusu doğal hali ile korunur 

 

3.2. Sistemin İşleyişi 
 

Soğuk zincir perakendede mal kabul aşamasından başlar. Taze ve donmuş gıda 

üreticileri gıdaları yasal düzenleme gereği soğuk zinciri muhafaza ederek satış noktasına 

veya deposuna ulaştırır. Üreticiden frigorifik araçlarla gelen ürünler, perakende firmasının 

sorumlu mal kabul personeli tarafından kontrol edilerek alınır. Taze gıdanın cinsine ve 

firmaların kalite güvence anlayışına göre şekillenen bir dizi kontrolden geçirilerek hızla 

soğuk odalarda korunmaya alınır. Taze ve donmuş gıdalar türlerine göre farklı 

sıcaklıklardaki reyonlarda satışa sunulur. Reyon sıcaklık kontrolleri çeşitli yöntemlerle 

sürekli olarak yapılmalıdır. Ayrıca bazı satış noktaları sıcaklığa hassas gıdaların soğuk 

zincirinin kırılmadan taşınabilmesi için tüketicilerine dondurulmuş gıda torbası, sıcaklık 

koruma çantası, özel strafor kutular vb. çözümler de sunmaktadır. Bu çözümler sayesinde 
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gıdalar soğuk zinciri kırmadan güvenli şekilde sevk edilip saklanabilmekte, ürünlerin tazeliği 

ve güvenlik şartları korunabilmektedir. Soğuk zincir, gıdaların üretilmesi/işlenmesi 

tamamlandıktan sonra depolama ve sevkiyat da dâhil olmak üzere, tüketicinin sofrasına 

gidene kadar geçen tüm aşamalarda gıdanın özelliğine göre soğutulması veya dondurulması 

için gereken ısı rejiminin uygulanmasıdır. 

 

Resim 3.3: Soğuk zincir tüketicinin sofrasına gidene kadardır 

Gıdaların soğukta saklanmasının sebebi, bozularak insan sağlığına zarar verebilecek 

hâle dönüşmelerini engellemektir. Çünkü gıdayı soğutmak ve/veya dondurmak gıda içindeki 

nemi sabitlemektir. Dolayısıyla gıdanın mevcudiyetindeki mikroorganizmaların üremek için 

ihtiyacı olan sıcaklık ve nemi ortadan kaldırarak mikroorganizmaların çoğalmaları önlenir. 

Böylece gıdalar hem daha uzun sürelerde ve ilk günkü tazeliğinde saklanabilir hem de 

mikroorganizmaların insan sağlığını bozabilecek sayıya ulaşmalarına engel olunur. Bu 

nedenlerle, gıdaların düşük sıcaklıklarda saklanması gerekir. 

 

Gıdaların soğutulması sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. 

 

Ortam sicaklığı: Her gıda kendine özgü bir su aktivitesi değerine sahip olduğu için 

düşük ancak uygun sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Aksi hâlde içeriğindeki su yanlış şekilde 

kristalize olarak gıdanın kimyasal yapısını bozabilir. Kimyasal yapının bozulması gıdanın 

tadında farklılıklar ortaya çıkarabilir. Daha da önemlisi mikroorganizmaların yaşamaları ve 

çoğalmaları için kendi yapılarına uygun bir sıcaklığa ihtiyaçları vardır. Bu sıcaklık 

gerçekleştiğinde mikroorganizmaların çoğalması için elverişli bir ortam sağlanmış olur. 

 

Soğutmanın verimi: Gıdaların içinde bulundukları ambalajlar hava hareketinin 

engellenmemesi için mutlaka birbirinden uzak olmalıdır. Böylece soğuk havanın kısa sürede 

tüm ambalajlara etkimesi sağlanmalıdır. Bunun için depolama alanında raf sistemi tercih 

edilmeli ve raflar duvar diplerinden, tavandan, zeminden minimum 10 cm uzakta olmalıdır. 

 

İster soğukta ister dondurularak muhafaza edilmiş olsun gıda maddeleri, 

dezenfeksiyonu yapılmış, yabancı madde/haşere girişine izin vermeyecek şekilde dizayn 
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edilmiş, gıdanın bulunduğu bölümünde hava sirkülâsyonunun sağlandığı frigorifik araçlarla 

sevk edilmelidir 

 

Dondurulmuş/soğuk bir gıdanın soğuk zincirinin kırıldığını anlamak için paket 

açıldığı anda birkaç gözlem yapmak yeterlidir. Paket açıldığında gıda maddesinde koku, 

karlanma ve/veya renk değişimi gözlemleniyorsa zincir kırılmış demektir. Özellikle, gıda 

yüzeyinde hafif sümüksü bir tabaka oluşmuşsa bu gıda asla tüketilmemelidir. Soğuk zincirde 

oluşacak kırılma yani herhangi bir aşamada meydana gelecek düşük performans, zararlı 

bakteri ve küf mantarı oluşumuna neden olur ve bu bakteriler insan sağlığında ciddi 

sorunlara yol açabilir 

 

Kalite ve gıda güvenliği bilinci ile soğuk zincir taşımacılığında gıda güvenliği eğitimi 

almış sürücüleri, +4 °C ; - 18 °C ve her iki ısı derecesinde (+4 °C ve -18 °C) çalışan çift 

rejimli araç filosu ile komple ve parsiyel bazda dağıtım hizmeti verilmektedir. Özellikle 

zincir mağazalara; hatlı-rutlu dağıtımlar ile firmalara maliyet avantajı sağlamaktadır. Gıda 

maddelerinin üretim noktalarından başlayarak tüketimlerine kadar geçen sürede, soğuk 

zincirin uygulanmaması nedeniyle Türkiye’de sebze ve meyvede kayıpların % 40 civarında 

olduğu hesaplanmıştır.                                          

 

Resim 3.4: Gıda güvenliği ve kalite için soğuk zincir 

Soğuk zincirde oluşan iki temel sorun vardır. Bunlar; 

 

 Soğuk zincirin kırılması ve  

 Soğuk zincirin maliyetidir. 

 

Gıda tedarik zincirinde; Soğuk zincirde oluşacak kırılma diğer bir deyişle herhangi bir 

aşamada meydana gelebilecek düşük performans, zararlı bakteri ve küf mantarı oluşumuna 

neden olur ve bu bakteriler insan sağlığında ciddi sorunlara yol açabilir. 

Kırılmaların taraflara yarattığı problemler aşağıdaki gibidir. 
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Üretici 

 Kısalan raf ömrü 

 Satışlarda düşüş 

 İade ve buna bağlı fireler 

 Gıda güvenliği riskleri 

 Geri çağırma sıklığında artış 

 İzlenebilirlik maliyetlerinde artış 

 Müşteri şikayetlerinde artış 

 Müşteri güven ve itibar kaybı 

 Marka imaj kaybı 

 Perakendeci ile bozulan ilişkiler 

Perakende 

 Kısalan raf ömrü 

 Fire ve atık yönetimi 

 Kısa raf ömrü ve buna bağlı raf dizim 

sıklığı 

 Gıda güvenliği riskleri 

 Müşteri şikayetllerinde artış 

 Lojistik maliyetlerinde artış 

 Kırmızı alarm durumunda artış 

 “Tazelikte Lider” marka imajı kaybı 

 

 

Son yıllarda gıdanın çeşidine ve kullanılan ambalaja göre değişen bazı yeni dondurma 

sistemleri geliştirilmiştir. Gıdaların dondurulması konusunda amaç bunun mümkün olan en 

hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesidir. Dondurma işlemini hızla gerçekleştiğinde, donma 

olgusu buz kristalleri henüz büyüyemeden gerçekleşmiş olur; donmuş ürünü 

çözdürdüğünüzde de bu küçücük kristaller su hâline geçerken dokusal yapıyı bozmaz.  

 

Ürünleri mümkün olan en kısa zamanda soğuk odalara alarak ilk ısılarını alıp daha 

sonra soğutmalı kamyonlar ile dondurulacağı fabrikalara taşımak gerekir. İşte gıda için 

birincil üretim dediğimiz, olayın bu tarım ayağında "soğuk zincir"i başlatmak en idealidir. 

Zincir, "soğuk taşımacılık" ya da "soğutmalı nakliyat" dediğimiz, frigorifik kamyonlarda, 

bazen de soğuk odaları olan gemilerde devam ettirilmeli. Ürün bu koşullarda işleneceği 

fabrikaya teslim edildiğinde soğuk zincir, birinci üretimden ikinci üretime taşınmış oluyor. 

Herhangi aşamada herhangi bir hata olduğunda, kimin sorumlu olduğunu bulmak için 

soğutma kayıtlarının doğru olarak tutulması çok önemlidir. Bunun için de zincirin her 

halkasında belirli aralıklarla -hiç olmazsa günde birkaç kez- sıcaklık ölçümlerinin yapılarak 

tablolara ya da grafiklere işlenmesi gerekir. Yeni teknik gelişmelerle "akıllı ambalaj" türleri 

geliştirildi. Bu ambalajların üzerinde "soğuk zincir"in bozulduğu anda renk değiştiren -

örneğin kırmızıdan maviye dönüşen- bir gösterge bulunur ve bu şekilde de soğuk zincirin 

kırılıp kırılmadığını çok rahatlıkla izlenebilir.  

 

Tüketiciler donmuş bir ürünün ambalajını ellerine aldığında içinde tutam tutam 

donmuşluklar varsa ve buz kristalleri görülüyorsa tedarik zincirinin bir halkasında "soğuk 

zincir"in kırılmış olduğuna pratik olarak kanaat getirebilir. Çünkü ancak donmuş ürün, 

zincirin bir halkasında bir miktar çözünmüş ve ardından çözünen su tekrar donmuş ise ürün 

içindeki buz kristalleri giderek büyümeye başlar. Oysa iyi yönetilen bir soğuk zincirden 

gelen donmuş ürünün dokusal yapısının çok homojen olması ve bu tür görünür buz 

kristallerinin hiç bulunmaması gerekir. 

 

Gıda ürünlerinin üreticileri, servis sağlayan lojistik şirketleri veya tedarikçiler için 

dağıtım maliyetinin bilinmesi, mevcut pazarın büyümesini sağlayacak yeni noktalarda satış 

stratejisini belirleyen en önemli unsurdur. Bu maliyet; siparişin alınmasından, izlenebilirliğin 
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sağlandığı  ortamın yaratılmasına ait maliyetlerden başlayıp depolama, sipariş toplama, 

nakliye, geri çağırma ,ürün bedelinin alınmasına kadar olan sürecin maliyetlerini kapsar. 

 

Dağıtım maliyetlerinde en önemli yeri tutan” nakliye” sürecinde, her bir ürün için 

birim başına (koli-kg) nakliye-dağıtım gideri hesaplamak bazen mümkün olmayabilir. 

Mevcut rutun maliyeti dağıtılan ürün miktarıyla ilişkilendirilerek bulunmalıdır. Bir rutun ilk 

dağıtım noktasındaki dağıtım maliyetini ürün başına bulmaya çalışmakla zaman 

kaybetmeyiniz. Aksi durumda son dağıtım noktasında oluşan maliyet o noktaya satış 

yapmama sonucunu çıkarabilir. Dağıtım maliyeti hesaplanırken ürünlerin bir sorun nedeniyle 

“ geri çağırılması”, hatalı sipariş nedeniyle eksik-fazla giden ürün, ürünlerin hasarlanması 

nedeniyle geri getirilmesi durumunda oluşacak maliyetler dağıtım için yapılan maliyetten 

çok yüksektir. Bu nedenle her durum için strateji belirlenmeli ve ayrı ayrı 

fiyatlandırılmalıdır. Kimi zaman ürünlerin yerinde “imha” edileceği düşünülebilir. Ancak 

bozuk bir gıda ürününün imhasıyla ilgili yasal yükümlülükler veya sosyal sorumluluğunuz 

buna izin vermeyebilir. 

 

Ürünlerin beklenen satış hızında satılmaması nedeniyle oluşacak stok en tehlikeli 

olanıdır. Zira ürünün son kullanma tarihi çok önemlidir. Stok devir hızının çok yakından 

izlenilmeli ve gerektiğinde satış-pazarlama teknikleri kullanılarak stok eritilmelidir. Bu 

maliyeti veya bu olayın sebep olduğu satış kaybının genel giderler üzerindeki etkisi 

ölçülebilmelidir. Zira genel giderler değişmediğinden maliyet artacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Soğuk zincirin özellikleri araştırınız.  Öğrenme faaliyetinde yer alan vardiya 

yönetiminin özellikleri başlığını 

inceleyiniz. Bunu bir rapor hâlinde 

düzenleyerek ifade ediniz.  

 Gıda satarken ve satın alırken dikkat 

edilecek konuları araştırınız. 

 Etkin vardiya yönetimi konularını 

içeren modül bilgilerinden veya 

çevrenizdeki şarküteri ve kasaplardan 

yararlanınız ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Sistemin işleyiş özelliklerini karşılaştırnız.  Program akışı ve zamanlama konularını 

içeren modül bilgilerinden veya 

çevrenizdeki işletmelerden yararlanınız. 

Bu programı öğretmeninize sunduktan 

sonra onun görüşlerini alınız. 

 Gıdaların soğutulması ile dikkate alınan 

faktörleri araştırınız. 

 Müşteri Bilgi Yönetimi konusunu 

dikkatlice okuyunuz. Özellikleri ile ilgili 

konuları çalışma grubunuza iletiniz. 

 Soğuk zincirde temel sorunları tartışınız.  CRM yöntemlerini inceleyerek rapor 

hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Soğuk zincirin özelliklerini araştırdınız mı?   

2. Gıda satarken ve satın alırken dikkat edilecek konuları araştırdınız 

mı? 
  

3. Sistemin işleyiş özelliklerini karşılaştırdınız mı?   

4. Gıdaların soğutulması ile dikkate alınan faktörleri araştırdınız mı?   

5. Soğuk zincirde temel sorunları karşılaştırdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ülkemizdeki ilk dondurulmuş meyve sebze işleme tesisi …………………. 

kurulmuştur.  

 

2.  Dondurulmuş sebze ve meyve üretim ve tüketimi toplam dondurulmuş gıda sektörü 

içinde yaklaşık % ……………… dolayındadır.  

 

3.  Sıcaklık değişimleri, ……………………………… üremesine nedendir. 

  

4.  ………………………. muhafaza etmek genel olarak gıdaların doğal lezzet, renk ve 

besin değerinin en iyi şekilde korunmasını sağlayan bir yöntemdir. 

 

5.  Gıdalar genellikle ……….. derecede dondurulur,……………. derecede muhafaza 

edilir.  

 

6.  dondurulmuş gıdalar tüketiciye ulaşana kadar dondurulmuş durumda olmalı ve 

depolarda  ……………. derecenin üstüne çıkılmamalıdır.  

 

7. Soğuk zincir perakendede …………………….. aşamasından başlar.  

 

8. Gıdayı soğutmak ve/veya dondurmak gıda içindeki …………. sabitlemektir. 

 

9. Türkiye’de sebze ve meyvede kayıpların ……………….. civarında olduğu 

hesaplanmıştır. 

 

10.  Yeni teknik gelişmelerle "…………………….." türleri geliştirildi.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dondurulmuş meyve ve sebze üretimi ülkemizde 1960li yıllada başladı. 

 

2. (   ) Türkiye’de dondurulmuş meyve ve sebze üretiminde kullanılan ham ve yardımcı 

maddelerin tamamı yurt içinden karşılanmaktadır. 

 

3. (    ) Su ürünleri grubunda; karides, balık kroket, kalamar, mezgit fleto gibi su ürünleri 

yeralmaktadır.  

 

4. (    ) Et, süt, balık ve donmuş ürünler gibi hassas gıdaların korunmasında “basınç” çok 

önemli bir parametredir.  

 

5. (    ) Rengin bozulmaya başlaması soğuk zincirin kırıldığının ilk göstergelerindendir. 

 

6. (    ) Gıdadaki su miktarının azalması bakteri ve mikropların yaşamalarına uygun 

olmayan bir ortam yaratır. 

7. (    ) Gıda maddelerinin doldurulmasının temel amacı raf ömürlerinin uzatılmasıdır. 

 

8. (    ) Soğuk zincir perakendede mal kabul aşamasından başlar.  

 

9. (    ) Gıdayı soğutmak ve/veya dondurmak gıda içindeki havayı sabitlemektir.  

 

10. (    ) Gıdaların yüksek sıcaklıklarda saklanması gerekir.  

 

11. (    ) Depolama alanında raf sistemi tercih edilmeli ve raflar duvar diplerinden-

tavandan-zeminden minimum 10 cm uzakta olmalıdır.   

 

12. (    ) Türkiye’de sebze ve meyvede kayıpların % 50 civarında olduğu hesaplanmıştır. 

 

13. (    ) Donmuş ürünü çözdürdüğünüzde de bu küçücük kristaller su haline geçerken 

dokusal yapıyı bozar.  

 

14. (    ) Zincirde oluşacak kırılma diğer bir deyişle herhangi bir aşamada meydana 

gelebilecek düşük performans, zararlı bakteri ve küf mantarı oluşumuna neden olur. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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15. (    ) Tüketiciler donmuş bir ürünün ambalajını ellerine aldığında, içinde tutam tutam 

donmuşluklar varsa ve buz kristalleri görülüyorsa tedarik zincirinin bir halkasında 

"soğuk zincir"in kırılmış olduğuna pratik olarak kanaat getirebilir.  

 

16. (    ) Soğuk zincirden gelen donmuş ürünün dokusal yapısının çok homojen olması ve 

bu tür görünür buz kristallerinin hiç bulunmaması lazımdır.  

 

17. (    )Ürünlerin beklenen satış hızında satılmaması nedeniyle oluşacak stok en iyi 

olanıdır. 

 

18. (    ) Stok devir hızının çok yakından izlenmesi ve gerektiğinde satış-pazarlama 

teknikleri kullanılarak stok eritilmelidir. 

 

19. (    ) Gıdaların içinde bulundukları ambalajlar hava hareketinin engellenmemesi için m 

birbirine yakın olmalıdır.   

 

20. (   ) Ürünler üzerinde ısı farklılığından oluşan kötü huylu bakteriler ürünlerin 

lezzetinin de bozulmasına neden olur. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 II. Abdülhamit 

2 ambalaj 

3 dört 

4 %100 

5 E Kodu 

6 12- raf ömrü 

7 karışık 

8 seçilemez 

9 Tarım ve Köy İşleri 

10 Dünya Sağlık Örgütü 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 C 

5 A 

6 B 

7 D 

8 D 

9 A 

10 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kayseri 

2 70-80 

3 mikroorganizmalar 

4 dodurarak 

5 -40, -18-20 

6 -18 

7 mal kabul 

8 nem 

9 %40 

10 akıllı ambalaj 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 Y 

11 D 

12 Y 

13 Y 

14 D 

15 D 

16 D 

17 Y 

18 D 

19 Y 

20 D 
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