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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0046 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL / MESLEK 
Hububat ĠĢleme / Hububat ve Hububat Ürünleri 

Operatörü   

MODÜLÜN ADI Makarna Kurutma 

MODÜLÜN TANIMI 
Her türlü ĢekillenmiĢ makarna çeĢidine yapılacak kurutma 

iĢleminin anlatıldığı öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
“Makarna Hamurunu Hazırlama”, “Makarna Hamurunu 

ġekillendirme” modüllerini baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Makarna hamurunu kurutmak 

MODÜLÜN 

AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli araç gereç sağlandığında Türk Gıda 

Kodeksine ve makarna çeĢidine uygun olarak makarna 

hamuruna kurutma ve ambalajlama iĢlemi yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  
1. Türk Gıda Kodeksine ve makarna çeĢidine uygun olarak 

makarna hamuruna kurutma iĢlemi yapabileceksiniz. 

2. Türk Gıda Kodeksine göre ambalajlama ve depolama 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun sınıf ortamı ve ders araçları, kütüphane, 

Donanım: internet, uygulama yapabilecek gerekli makine ve 

ekipman  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Makarna kurutma, ambalajlama ve depolama; makarna üretim teknolojisinin son ve  

en önemli evreleridir. ġekil verilen hamurdaki su uçurulup makarna kurutma iĢlemi 

gerçekleĢtirilir. 

 

Kurutma iĢleminin hemen ardından makarnanın evlere sağlıklı ulaĢmasını sağlayan 

ambalajlanması konusu da bu modül ile sizlere aktarılacaktır. 

 

Toplumların sanayi geliĢimleri, ülke kalkınmasını etkileyen en önemli faktörlerdendir. 

Siz aldığınız eğitim ile sanayimiz için nitelikli elemanlar olacak ve sektörün geliĢimine 

önemli katkılar sağlayacaksınız. Doğru düĢünen, kolay algılayan ve hatasız çalıĢan 

elemanların, sanayimiz için değeri tartıĢılmaz bir gerçektir. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
Türk Gıda Kodeksine ve makarna çeĢidine uygun olarak makarna hamuruna kurutma 

iĢlemi yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Kurutma iĢleminin makarna yapımındaki önemini araĢtırarak taze/yaĢ 

makarnalara göre farklarını yorumlayınız. 

 

1.MAKARNA KURUTMA 
 

1.1. Makarnayı Kurutmanın Önemi  
 

Makarna üretiminde en önemli evre kurutma aĢamasıdır. Bu iĢlem sırasında oluĢan 

hatalar makarna kalitesini olumsuz etkiler. 

 

Kurutma; baĢlangıçta % 28-32 civarında su içeren makarna hamurunun, %12.5–13 su 

içeriğine gelecek Ģekilde suyunun uçurulmasıdır. Makarna bu Ģekilde uzun süre korunabilen, 

dayanıklı bir ürün hâline gelir. Ayrıca kurutma ile makarnaya karakteristik tadı kazandırılır.  

 

Kurutma iĢlemi ile bozulmaya neden olan maya, küf ve diğer mikroorganizmaların 

geliĢiminin önlendiği dayanıklı bir yapı kazandırılmıĢ olur.  

 

Makarnaya Ģekil verildikten hemen sonra kurutma iĢlemine baĢlanır. Makarna presten 

çıkarken yumuĢak ve ılık olup birbirine yapıĢma eğilimi gösterir. Pres çıkıĢında, yapıĢma 

eğilimini azaltmak amacıyla makarna üzerine sıcak hava üflenir ve kesme makarna hemen 

ön kurutmaya yani trabattoya geçer. 

 

Uzun makarnalar için yöntem farklıdır, bu tür makarnalar doğrudan birinci kurutma 

iĢlemine gider. Kesme makarnalar ön kurutma iĢlemini tamamladıktan sonra diğer kurutma 

aĢamalarına gider. ĠĢlemler tamamlandığında makarna; raf ömrü uzun, sağlıklı, besleyici bir 

gıda maddesi olarak ambalaja girmeye hazır hâle gelir.   

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Kurutma sonrası mantı makarna çıkıĢı   

 

1.2. Kurutma Sistemleri 
 

Makarna hamurunun kurutulması iĢlemi sıcak havanın etkisiyle olmaktadır. Eskiden 

ilkel Ģartlarda, makarnalar serbest havada doğal koĢullarda kurutulurdu. Makarna sanayinin 

geliĢmesi ile bu iĢlem, günümüzde kurutma sıcaklığı ve nemi ayarlanabilen kurutucularda 

yapılmaktadır. Sıcak havanın vantilasyonu ile makarnanın bünyesindeki su daha kolay 

uzaklaĢtırılır. Vantilasyon, sıcak havanın makarna yüzeyine fanlar yardımı ile kontrollü 

üflenmesi iĢlemidir. Makarna kurutma iĢlemi bu temel unsur üzerine oturmuĢtur.  

 

 
 

Resim 1.2: Kurutmada kullanılan fanlar 

 

Makarna kurutma sistemlerinde sıcaklığın ve ortam rutubetinin kontrolu kuru ve yaĢ 

termometre ölçümleri ile yapılmaktadır. Kuru termometre değeri kurutucu içindeki havanın 

ortam sıcaklığını, yaĢ termometre değeri ise makarna hamuru içindeki suyun sıcaklığını 

göstermektedir. Kuru ve yaĢ termometrelerin farklarından yararlanarak daha önceden 

hesaplamaları yapılarak oluĢturulmuĢ tablolardan ortam rutubeti bulunur.  

 

Sisteme ve kapasiteye bağlı olarak ürünün çeĢidi, boyutu gibi fiziksel özelliklerine 

göre belirlenmiĢ sıcaklık ve rutubet değerlerinin sabit kalması kurutmanın baĢarısını sağlar. 

Makarna kurutma sistemleri hareketli ( kesintisiz-kontinü ) ve sabit ( tepsili)  olmak üzere iki 

tiptedir.  
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Resim 1.3: Sabit (tepsili ) kurutucu kabini 

 
Her iki tip kurutma iĢleminin yapıldığı kabinlere kurutma kabini-kurutma odası-

kason gibi isimler verilmektedir. Sabit kurutucular genel olarak küçük fabrikalarda ve özel 

tipteki makarnaların üretiminde kullanılır. Kabinlerin içi tepsili ve çok katlıdır.  

 

Makarna sanayisinde kurutma sistemi olarak genelde hareketli (kesintisiz-kontinü) 

sistemler kullanılmaktadır.  

 

 
 

Resim 1.4: Uzun makarna kesintisiz bantlı kurutma kabinleri dıĢ görünümü 

 

 
 

Resim 1.5: Kesme makarna kesintisiz kurutma sistemi kabinlerinin dıĢtan görünüĢü   
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Hareketli sistem ile makarna kurutma iĢlemi, kesme makarnalar ve uzun makarnalar 

için farklılık gösterir. Kesme makarnalar için ön kurutma iĢleminde trabatto olarak 

adlandırılan sistem kullanılmaktadır. Trabatto, genellikle tarabotta ya da tarabota olarak 

isimlendirilmektedir. Kesme makarna çeĢitlerinin tümü trabatto sonrası diğer kurutma 

kabinlerini izleyerek kurutma iĢlemini tamamlar.  

 

 
 

Resim 1.6: Trabatto dıĢ görünüĢü 

 

Kesme makarnaların kurutulması aĢamasında taĢıma iĢlemi bantların hareketi ile 

sağlanmakta, makarnalar serici sistemlerin yardımı ile bant yüzeyine eĢit biçimde yayılarak 

yol almaktadır.  

 

 
 

Resim 1.7: Hareketli taĢıyıcı bant örneği 

 

ġekil 1.1:  Kesme makarna üretim Ģeması 

 (1-Pres  2- Trabatto (ön kurutma) 3- Elevatör  4- Birinci kurutma  5- Elevatör  6- Son kurutma 7- 

Soğutma ve silolama) 

1 

2 3 4 5 6 7 
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Kesme makarnalar kurutma iĢlemi sonrası soğutulup elevatörler aracılığıyla silolara 

alınarak ambalajlanmaya hazır hâle gelir. 
 

Uzun makarna çeĢitlerinin kurutma aĢamaları ise daha önceki konularımızda 

belirttiğimiz gibi askılı sistemler ile olmakta ve kurutmada trabatto kullanılmamaktadır. 

Uzun makarnalar askı sistemleri ile düzenlenmiĢ kurutma kabinlerinde birinci ve son 

kurutma aĢamalarını tamamlar ve soğutma iĢlemi sonrası yine askılı sistem ile siloda 

beklemeye alınır. 
 

 
 
 

ġekil 1.2: Uzun makarna üretim Ģeması  

(1- Pes  2- Birinci kurutma giriĢi  3- Birinci kurutma   4- Son  kurutmaya geçiĢ   5- Son 

kurutma  6- Boylama) 
 

Hareketli ve sabit kurutma sistemlerinde kabin içleri çok katlıdır. Hareketli sistemde 

ürün bantın hareketi ile yol alır, katları gezerken kuruma gerçekleĢir. Genelde hareketli 

sistemde kurutma 5-7-9 kat arasında olmaktadır. Sabit tiplerde ise kat sayısı daha fazladır. 

Trabatto ve kabin tipi kurutucular dıĢında bir de tamburlu kurutucular vardır. Tamburlu 

kurutucular ülkemizde yaygın olarak kullanılmamakla birlikte özel makarna çeĢitlerinin 

üretiminde Ġtalya, Tunus, Fas gibi ülkelerde hâlen yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 

 
 

Resim 1. 8: Tamburlu kurutucu 
 

 
 

Resim 1.9: Tamburlu kurutucu iç yüzeyi 

1 

2 3 4 5 6 
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1.2.1. Sistemde Yer Alan Makinelerin Temizlik Ve Bakımı 
 

Makarna kurutma sistemi içinde sistemi oluĢturan trabatto ve kabinlerde vantilasyonu 

sağlayan büyük fanlar ve motorları, ürünü taĢıyan bantlar, çubuklar ve elevatörler, sıcaklık 

ölçümleri için kuru ve yaĢ termometreler, ısıtıcı sistemler ve bunların çalıĢmasını sağlayan 

motorlar, soğutma kangalları ile kontrol panelleri bulunmaktadır.  

 

Ayrıca sistemin bağlantı elemanları olarak teknik aksamlar da vardır. Bu makinelerin 

temizlik ve bakımları makine özelliğine göre ilgili elemanlarca yapılacaktır. 

 

Yukarıda sayılan sistem içindeki makinelerin temizlik ve bakımları genel hatlarıyla 

anlatılmıĢtır.  

 

 
 

Resim 1.10: Makarna kurutma kontrol paneline bir örnek 

 
Trabatto ve taĢıma bantları, hava dolaĢımını engellemeyecek elek benzeri kafesli 

malzemeden ya da alüminyum taĢıyıcı bantlı sistemlerden oluĢmaktadır.  

 

Kurutma sisteminde yer alan trabatto, sarsak hareket ile yani elek üzerindeki ürünün 

belli bir eğimde verilen titreĢim sayesinde yoluna devam etmesi ile çalıĢmaktadır. 

 

 Kurutma kabinleri içinde ise kesme makarnalarda yatay taĢıma bantlarıyla, uzun 

makarnalarda çubuk taĢıyıcılarla ürün taĢınmaktadır.  

 

   
 

Resim 1.11:TaĢıyı bant eleklerine ait değiĢik örnekler  
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Resim 3: Elekleri yerleĢtirilmiĢ taĢıyıcı bant örneği 

 
TaĢıma bantları ve trabattoyu oluĢturan elekler ile alüminyum bantlar; korozyona 

dayanıklı, paslanmayan ve uzun süre kullanılan malzemelerdir. 

 

 
 

Resim 413: Alüminyum taĢıyıcı bant 

 

Ayrıca pres çıkıĢından itibaren makarnanın kurutma aĢamalarına geçiĢini sağlayan pek 

çok değiĢik yapı ve özellikte elevatörler kurutma sisteminin elemanlarıdır. 

 

 
 

Resim 1.14: Elevatör kovasının ayrıntısı Resim 1.15: DıĢ taĢıyıcılar ( elevatörler) 

 

Kurutma kabinlerinde temizlik iĢlemleri, kurutma kapaklarının açılarak köĢe 

noktalarda ve bant aralarında sıkıĢmıĢ makarnalar varsa bunların çıkarılması ile baĢlar.  
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Kurutma kabinlerinin içi endüstriyel, yüksek vakumlu emiĢ gücüne sahip süpürgeler 

ile süpürülür. Kabinlerin çevresine de aynı iĢlemler uygulanır ve kabinlerin kapakları 

silinerek temizlenir. 

 

Uzun makarna kurutma kabinlerinde kullanılan kurutma askıları / çubukları belli 

periyotlarda temizlik planına uygun olarak tek tek yıkanarak durulanır ve dezenfekte edilir. 

 

 
 

Resim 1.16: Uzun makarna taĢıma çubukları 

 

Kurutma çıkıĢında akıĢı ve bağlantıyı sağlayan aktarma elemanları içine hamur 

sıkıĢabilir. SıkıĢmıĢ olan makarna hamuru ya da kurumuĢ makarnalar spatül ile iyice 

kazınarak hurdaya ayrılır.  Bu elemanlar silinerek temizlenir. DıĢarıdaki taĢıyıcı elevatörler 

iĢletme temizlik talimatlarına uygun olarak silinir ve dezenfekte edilir. 

 

 
 

Resim 1.17: Uzun makarna taĢıma çubukları yan görünüĢü 

  

Kurutmanın sağlıklı olmasını sağlayacak yaĢ ve kuru termometrelerin bakım ve 

temizlik iĢlemlerinde yaĢ termometreye su veren su haznesinin boĢaldıkça yıkanıp 

temizlenmesi ve su ile doldurulması önemlidir. YaĢ termometrenin nemli kalmasını sağlayan 

malzemeler kontrol edilerek yıprandığında değiĢtirilir. 

 

Elektrik teknisyenleri kurutma elektrik bağlantı noktalarını,  ilgili elektrik panolarını 

iĢletme temizlik planları doğrultusunda temizler ve bu noktalardaki tozları alır. 

 

Kurutma sistemi bağlantı noktalarındaki diĢlilerin, zincir ve benzeri aksamın temizlik 

ve bakımını teknik servis elemanları yapar. 
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Resim 518: TaĢıyıcı bant diĢli ve zinciri 
 

1.2.2. Makinelerin Kullanım ve Ayarları 
 

Kurutma sistemindeki makineler ürünün çeĢidine göre belirlenen sıcaklıklarda iĢletme 

çalıĢtırma talimatlarına göre kullanılır. Kontrol paneli üzerindeki komutlar kullanılarak 

iĢlemler baĢlatılır. 

 

 
 

Resim 1.19: Makarna üretim kontrol paneline bir örnek 
 

Kesme makarnalarda trabatto ve fan motorları çalıĢtırılır, sıcak hava trabatto üzerine 

aktarılır. Trabattonun ısısını sağlayan sıcak su vanaları açılır. 

 

Trabatto çıkıĢı ve elevatörler ile birinci ve son kurutma yayıcı / serici bant ve fan 

motorları çalıĢtırılır.  
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Uzun makarnalarda taĢıyıcı askılar ve asansöre ait motorlar çalıĢtırılır.  

 

Kesme ve uzun makarnalarda birinci ve son kurutmanın sıcaklık ve nem algılayıcıları 

daha önce standart hâle getirilmiĢ değerlere göre sabitlenir.  

 

Son kurutma çıkıĢı sallama, elevatör, soğutucu ve fanları, soğutucu çıkıĢ elevatörü ve 

silo üstü bantlar çalıĢtırılır.  

 

Tüm sistemlerin ayarları iĢletme çalıĢma talimatlarına göre yapılır. 

 

1.2.3. Ġlgili Kontroller 

 
Kurutma iĢlemlerinde yapılması gerekli en önemli iĢlem adımı, kuru ve yaĢ 

termometre derecelerinin kontrolüdür. Böylece sıcaklık verilerinden ulaĢılan rutubet 

değerleri de kontrol altında tutulur. Dereceler, kurutma kabinlerinin farklı noktalarına 

yerleĢtirilmiĢtir. Trabattoda sıcaklık kontrol edilmezken kurutma kabinlerinin içlerinde en az 

iki üç noktada kontrol edilmektedir.  

 

Fan motorlarının çalıĢması, sıcak su vanalarının kontrolü, iĢletme çalıĢma 

talimatlarına göre yapılmalıdır. Makarnanın kabinde kalıĢ süresini izleyerek istenen 

değerlerin korunması sağlanmalıdır. 

 

1.3. Ön Kurutma  

 
Kurutma sistemleri içinde yaygın olarak hareketli kurutma sistemi kullanılmaktadır. 

Hareketli kurutma sisteminde de kesme makarnalara ön kurutma iĢlemi uygulanmaktadır. 

Uzun makarnalarda kurutma iĢlemi makarna hamuruna Ģekil verme aĢamasından hemen 

sonra birinci kurutma iĢlemiyle baĢlar. 

  

Ön kurutma, trabatto ile yapılmaktadır. Trabatto sarsak hareket ile ürün taĢıma 

iĢleminin gerçekleĢtiği bir sistemdir. 

 

 
 

Resim 1.20: Trabattonun fan motorları ile dıĢ görünüĢü 
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Resim 1.21: Trabattoya ileri geri eksantrik hareketi sağlayan motorlar 

 

 

 
 

Resim 1.22: Trabatto yan  görünüĢü 

 

Presten çıkıp kesilerek Ģekil verilen makarnaların yapıĢmaması için üzerine sıcak hava 

üflenmekte ve trabattoya aktarılmaktadır. Sıcak hava serpantinler içindeki sıcak su ile elde 

edilir ve fanlar aracılığıyla vantile edilerek alttan üflenir. Trabatto genelde 70 – 80   ْ  C’de 

çalıĢır. Kurutmanın bu aĢamasında rutubet ve sıcaklık kontrolü yoktur.  

 

Makarna 3 – 5 dakika gibi kısa sürede trabattodan çıkmaktadır. Trabattolar genelde üç 

veya beĢ katlıdır ve ileri geri titreĢimle kazandırılan sarsak (eksantrik)  hareket makarnanın 

yol almasını sağlar. 
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Resim 1.23: Trabattonun alttaki fanları 
 

Sarsak hareket ile trabattonun çıkıĢına gelen makarna buradan elevatörler aracılığıyla 

birinci kurutmaya geçer. 
 

 
 

Resim 1.24: Elevatörle taĢınan makarnalar 
 

1.4. Birinci Kurutma 
 

Uzun makarnalar Ģekil aldıktan hemen sonra, kesme makarnalar ise trabattodaki ön 

kurutma iĢleminden sonra elevatörler aracılığıyla birinci kurutma kabinine geçmektedir. 

Elevatörden gelen makarnalar kabinin kurutma bantlarına sarsak hareket veren vibratör 

(serici sistem) ile eĢit olarak dağıtılır. Bu iĢlem eĢit kurutma yüzeyi yarattığından kurutmanın 

daha sağlıklı olmasını sağlar. 
 

Birinci kurutma makarnadaki nem oranı azaltılarak % 18-22’ye düĢürülmektedir. 

ĠĢletmelerin kullandıkları makine tipine, ürünün Ģekline, kapasiteye bağlı olarak kurutma 

kabinlerindeki sıcaklık değerleri ve kurutma süresi değiĢiklik göstermektedir. Kurutma 

süresi 40 dakika ile 2.5 saat arasında oldukça değiĢik zamanlı olabilmektedir. 
 

Kurutma kabinleri içinde, kurutmayı sağlayan sıcak hava, fanlar yardımıyla ürün 

üzerine yayılmaktadır. Ürünün kuruması sırasında açığa çıkan nem ise emici sistemler ile 

ortamdan uzaklaĢtırılmaktadır.  
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Resim 1.25: Çok katlı kurutma kabininin kapaksız yan ve iç görünüĢü 

  
Kabin içerisinde fanlar belirli mesafelerle sıcak havayı üflemektedir. Ara geçiĢlerde 

ürünün iç kısmındaki nem değeri ile dıĢ yüzeyindeki nem değeri dengelenmektedir. Bu 

iĢleme yumuĢatma da denmektedir. Ayrıca ürün kabin içinde ilerledikçe sıcaklık artmaktadır. 

Bu da ürünün iç ve dıĢ yüzeyinin nem dengesini kurmasını desteklemekte, çatlama ve 

kırılmaları önlemektedir.  

 

Birinci kurutma kabini uzun makarnalarda tek katlıdır ve ürünün diğer kurutma 

aĢamasına aktarılması asansörlü sistemlerle olur. Diğer makarna çeĢitleri çok katlı sistem 

içinde dolaĢarak kurutulmaktadır. Bu kurutma aĢamasında kabinler genellikle beĢ, yedi ve 

dokuz kat olmaktadır. 

 

 
 

Resim 1.25: Uzun makarnaların kurutma içinde aktarılması 
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1.5. Son Kurutma 
 

Sürekli kurutma yapılan sistemlerde birinci kurutması tamamlanan kesme makarnalar, 

elevatörler aracılığıyla ikinci ve son kurutma kabinine geçmekte ve kurutma bantlarına serici 

sistem ile eĢit olarak dağıtılmaktadır. 
 

 
 

Resim 1.26: TaĢıyıcı bantta serili makarnaların alttan görünüĢü 
 

Birinci kurutmada %18-22’ye getirilen nem miktarı, ikinci ve son kurutma aĢamasında  

%12.5-13’e düĢürülür.  
 

 
 

Resim 1.27: Kurutma kabininde alt kata geçen dolgulu makarnalar 
 

Kurutma kabinlerde genelde son kat dinlenme aĢamasıdır, burada ürünün nem/sıcaklık 

yönünden dengelenmesi sağlanır. 
 

 
 

Resim 1.28:Çok katlı kurutma kabininin iç görünümü 
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Son kurutmadaki sıcaklık miktarı birinci kurutmaya göre daha düĢüktür. Uygulanan 

süre ve sıcaklık makarna tipine ve miktarına göre farklılık gösterir.  

 

  
 

Resim 1.29: Çok katlı kurutma kabini örneği  

 

1.6. Soğutma  
 

 
 

Resim 1.30:6 Makarna soğutma ünitesine bir örnek 
 

Soğutma iĢlemi makarnanın kalitesi için oldukça önemli bir aĢamadır. Makarnanın 

stabilizasyonunu sağlar. Çatlama riskini azaltarak kaliteyi arttırır. 

 

Soğutma ünitesi genelde soğuk su kanallarıyla donanmıĢ, yüksek etkiye sahip 

bölümlerdir. Su kanallarında dolaĢan suyun sıcaklığı yaz ve kıĢ aylarında değiĢiklik gösterir. 

 

Bazı soğutucularda  sadece oda sıcaklığındaki hava üflenerek makarnanın soğutulması 

sağlanır. 

 

Soğutma iĢleminde süre yaklaĢık yarım saattir ancak kullanılan makine ve makarna 

çeĢidine göre bu süre değiĢebilir. 

 

Soğutma iĢlemi tamamlanmıĢ ürün, silolara alınarak kalite kontrolleri yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kesme makarna (burgu makarna) kurutma iĢlemini aĢağıda verilen iĢlem 

basamaklarına göre uygulayınız. (Okulunuzda makine ekipmanınız yoksa çevrenizdeki bir 

makarna iĢletmesine giderek bu iĢlem basamaklarını gözlemleyiniz.) 
 

Kullanılacak araç gereçler 
 

 Trabatto 

 Kurutma kabinleri 

 Elevatörler 

 Kontrol panosu 

 Temizlik araç gereçleri 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmaya baĢlamak için kiĢisel 

hazırlıklarınızı yapınız. 

 Kıyafetlerinizi giyiniz. 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesinde 

yıkayınız.  

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 

 Kullanacağınız araç ve gereçleri 

temizleyiniz. 

 Makine ve motorları kontrol ediniz.  ĠĢletme çalıĢma talimatlarına uyunuz. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Trabatto ve fan motorlarını çalıĢtırınız.  Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Motorların çalıĢmasını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Sıcak su vanalarını açınız.  Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Kesme makarnalarda serici ve yayıcı 

sistem motorlarını çalıĢtırınız. Uzun 

makarnalarda taĢıyıcı sistem motorlarını 

çalıĢtırınız. 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 ĠĢletme çalıĢma talimatlarına uyunuz. 

  

 Sıcaklık ve nem algılayıcıları 

sabitleyiniz. 

 Ölçüm araçlarının standart hâle 

getirildiklerinden emin olunuz. 

 Son kurutma çıkıĢı sallama motorlarını 

çalıĢtırınız. 

 ÇalıĢma talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Aktarma sisteminin motorlarını 

çalıĢtırınız. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız.  

 Silo üstü bantları çalıĢtırınız.  Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Kesme makarnalar için trabattoya gelen 

ürünün yayılımını kontrol ediniz. 

 Homojen dağılım olması gerektiğini 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Birinci kurutma sıcaklık ve nem 

kontrollerini yapınız. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız.  

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.  

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Makarnaların taĢınmasını kontrol ediniz.  SıkıĢma olmamasına özen gösteriniz. 

 Son kurutma sıcaklık ve nem 

kontrollerini yapınız. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.  

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Soğutma aĢamasını izleyiniz.  Kalite analizlerinin sonuçlarını 

inceleyiniz. 

 Ürünü uygun silolara aktarınız.  Dolan siloyu değiĢtirmeyi unutmayınız. 

 Yeni ürün verirken silo içlerinin 

tamamen boĢ olduğundan emin olunuz. 

 ĠĢ bitimi temizlik hazırlığını yapınız.  ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Kurutma kapaklarını açınız.  ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Kabin içerisini süpürünüz.  SıkıĢan ürünleri gözden kaçırmayınız. 

 Bağlantı elemanlarının aralarını kontrol 

ediniz. 

 SıkıĢan ürün kalmamasına özen 

gösteriniz. 

 Ortamda kurumuĢ ya da sıkıĢıp kalmıĢ 

makarnaları toplayıp hurdaya 

gönderiniz. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Hurda kayıtlarını yazmayı unutmayınız. 

 Elevatörleri silip dezenfekte ediniz.  Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 YaĢ ve kuru termometrelerin temizlik ve 

bakımını yapınız. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Elektrik sistemi ve bağlantı 

elemanlarının uygun teknik servis 

tarafından yapılmasını sağlayınız. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Dikkatli çalıĢınız.  Aletleri ve zamanı iyi kullanınız. 

 ÇalıĢma sonrası iĢlemlerinizi yapınız.  Önlüğünüzü çıkarıp asınız. 

 Ellerinizi her çalıĢma sonrasında 

yıkayınız. 

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 

 Kullanılan araç ve gereçleri 

temizleyiniz. 

 

Sistemin ve ürünün özelliklerine ve kapasiteye göre belirlenmiĢ iĢletmeye özgü 

sıcaklık ve ortam rutubet değerlerinin sabit kalması kurutmanın baĢarısını sağlar. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği Ģaretleyiniz. 

 

1. Kurutma iĢlemi için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Makarnanın nem içeriği azaltılır. 

B)Makarnaya karakteristik tat kazandırır. 

C)Makarnada bozulmaya neden olan etkenleri ortadan kaldırır. 

D)Tek aĢamada hızla kurutulan makarna daha kaliteli olur. 

 

2. Trabatto (ön kurutma) hangi makarnada uygulanır? 

A) Linguine   B) Spaghetti 

C) Bucatti   D) Kalem 

 

3. Makarnanın kurutulmasında kullanılan sabit sistemde taĢıyıcı olarak kullanılan araçlar 

hangileridir? 

A) Tepsiler   B) Elekli bantlar 

C) Elevatörler   D) Alüminyum bantlar 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi uzun makarnalarda kurutma iĢleminin baĢlangıç aĢamasıdır? 

A) Ön     B) Birinci kurutma 

C) Son kurutma   D) Silolama 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi trabattonun sıcaklık değerini doğru ifade eder? 

A) 70-80 °C   B) 50-60 °C 

C) 80-90 °C   D) 90-100 °C 

 

6. Trabatto hakkında aĢağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Trabattoda sıcaklık ve rutubet düzenli kontrol edilir. 

B) Trabatto dokuz katlıdır. 

C) Makarna trabattoda 3-5 dakika kalır. 

D) Trabattoda sıcaklık 90-100 °C’dir. 

 

7. Birinci kurutma ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Birinci kurutmada süre 3-5 dakikadır. 

B) Makarnanın nem oranı %12.5’a düĢürülür. 

C) Birinci kurutmada uzun makarnalar çok katlı sistem ile taĢınır. 

D) Birinci kurutma kabininin içinde fanlar, belli aralıklarla sıcak hava üfler. 

 

8. Makarnaya uygulanan  son kurutma iĢlemi ile ulaĢılan nem değeri  aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) % 18-22    B) % 22-24 

C) % 12.5-13    D) % 16-18     

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. AĢağıdakilerden hangisi soğutma iĢlemi için söylenebilir? 

A) Makarnanın yapıĢmasını önlemek için yapılır. 

B) Uzun süreli bir iĢlemdir. 

C) Sıfırın altındaki sıcaklıkta su ile yapılır. 

D) Çatlama riskini azaltır, kaliteyi arttırır. 

 

10. AĢağıdaki iĢlem aĢamalarından hangisi uzun makarnalara uygulanmaz? 

A) Birinci kurutma    B) Soğutma 

C) Trabatto D) Son kurutma 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.  

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 



 

22 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Kesme makarna (burgu makarna) kurutma iĢlemini yapınız. Yaptığınız iĢlemleri 

aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢmaya baĢlamak için kiĢisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2. Makine ve motorları kontrol ettiniz mi?   

3. Trabatto ve fan motorlarını çalıĢtırdınız mı?   
4. Kesme makarnalarda serici ve yayıcı sistem motorlarını 

çalıĢtırdınız mı? 
  

5. Sıcaklık ve nem algılayıcıları sabitlediniz mi?   

6. Son kurutma çıkıĢı sallama motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

7. Aktarma sisteminin motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

8. Silo üstü bantları çalıĢtırdınız mı?   
9. Kesme makarnalar için trabattoya gelen ürünün yayılımını 

kontrol ettiniz mi? 
  

10. Birinci kurutma sıcaklık ve nem kontrollerini yaptınız mı?   

11. Makarnaların taĢınmasını kontrol ettiniz mi?   

12. Son kurutma sıcaklık ve nem kontrollerini yaptınız mı?   

13. Soğutma aĢamasını izleydiniz mi?   

14. Ürünü uygun silolara aktardınız mı?   

15. ĠĢ bitimi temizlik hazırlığını yaptınız mı?   

16. Kurutma kapaklarını açtınız mı?   

17. Kabin içerisini süpürdünüz mü?   

18. Bağlantı elemanlarının aralarını kontrol ettiniz  mi?   
19. Ortamda kurumuĢ ya da sıkıĢıp kalmıĢ makarnaları toplayıp 

hurdaya gönderdiniz mi? 
  

20. Elevatörleri silip dezenfekte ettiniz mi?   

21. YaĢ ve kuru termometrelerin temizlik ve bakımını yaptınız mı?   
22. Elektrik sistemi ve bağlantı elemanlarının uygun teknik servis 

tarafından yapılmasını sağladınız mı? 
  

23. Dikkatli çalıĢtınız mı?   

24. ÇalıĢma sonrası iĢlemlerinizi yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz.. Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında Türk Gıda 

Kodeksine göre ambalajlama ve depolama yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Günlük yaĢamımızda kullanılan gıda ambalaj örneklerini inceleyerek özellikleri 

hakkında araĢtırma yapınız. 

 

2. AMBALAJLAMA 

 

2.1. Ambalajlama Öncesi Makarna Silolama 

 
Makarnanın, oda sıcaklığına ulaĢması, kalite kontrollerinin yapılması ve gerekli 

sürenin sağlanması için ambalajlama aĢamasına geçmeden önce siloda dinlenmesi sağlanır.  

 

Silolar iĢletme kapasitesine göre değiĢik büyüklüklerde olur. Yeni ürün siloya 

verilmeden önce silo boĢaltılarak temizlenir. Ürünün önceki ürünle karıĢması da önlenmiĢ 

olur. 

 

  
 

Resim 2.1:Silo örneği 

 

Resim 2. 2: Makarna siloları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.3:  Silo içi 
 

Resim 2.4: Silo üstü 
 

2.2. Makarna Ambalajları ve Özellikleri 
 

Makarna kurutulmuĢ bir ürün olduğundan havanın neminden korunmalıdır. Ayrıca 

uzun süreli depolanmaları hesaba alınarak uygun malzeme ile ambalajlanmalıdır.  
 

Makarna paketleme malzemesi olarak karton, selefon, vernikli selüloz filmler, ısıyla 

kapanan vernikli kâğıtlar, alüminyum kâğıtlar, polietilen ve polipropilen benzeri filmler 

kullanılır. Eskiden polietilen ve polimer kaplanmıĢ selofan kullanılırken günümüzde  

polietilen ve polipropilen ambalajlar tercih edilmektedir. 
  

2.3. Ambalajlama AĢamaları 
 

Ambalajlama iĢlemi iki farklı sistemle yapılır. Bunlar dikey ve yatay ambalajlama 

sistemleridir. Dikey sistemde daha çok kesme makarnalar, yatay sistemde ise uzun 

makarnalar ambalajlanmaktadır. 
 

 
 

Resim 2.5: Dikey ambalajlama makinesine bir örnek 
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Resim 2.6: Yatay ambalajlama makinesine örnek 

 

Makarna siloda dinlendirildikten ve gerekli analizleri yapıldıktan sonra silo ağzı 

açılarak paketlemeye yönlendirilir. Paketleme biriminde iĢlenecek ürün çeĢidine göre gerekli 

iç ve dıĢ ambalaj malzemeleri seçilerek depodan alınır. 

 

 
 

Resim 2.7: Siloların alttan görünüĢü 

 

Makarnalar, silo altındaki taĢıma bantları veya sarsak elek (sallama) yardımıyla 

paketleme makinesi besleme haznesine, vibrasyon ile taĢınır. Makarna, paketleme makineleri 

üzerindeki besleme hazneleri tartım hücrelerinde tartılarak sisteme verilir.  

 

 
 

Resim 2.8.  Besleme haznesi üsten görünüĢü 
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Resim 2.9: Dikey ambalajlama besleme ve 

tartım sistemi 

 

Resim 2.10: Dikey ambalajlama tartım 

haznesi 

 

Tartılacak ürün, tartım hücrelerinde önceden sabitlenen ağırlıkta tartılır ve paketleme 

makinesi dolum haznesine gönderilir. 

 

Makarna besleme haznesine gelirken ambalaj malzemesi de Ģeklini almak üzere yaka 

ismi verilen bölüme doğru yol alır. Yaka, iĢlenecek ürüne uygun ambalaja göre belirlenerek 

yerine takılır. Ambalaj yakada Ģekillenmeden önce, daha taĢınma aĢamasında iken ürünün 

özelliklerini içeren bilgilerin kodlanması yapılır. Ambalaj, yakaya bu iĢlemler ve gerekli 

kontrolleri yapılarak gelir.  

 

Yakada, ısıl yapıĢma özelliği olan ambalaj malzemesi kıvrılarak doluma hazır hâle 

gelir. Yaka etrafındaki ambalaj malzemesi dikey ve yatay ısıl çeneler aracılığı ile yapıĢtırılır. 

Alt ve yan yüzeyi yapıĢtırılan ambalaja, tartılmıĢ olan ürün doldurulur ve paket üstten 

yapıĢtırılarak kesilir. Çenelerin hareketini mekanik veya hidrolik sistemle uygulanan basınç 

sağlamaktadır. Günümüzde daha çok mekanik basınç tercih edilmektedir. 

 

Ürünün paketlenmesi sırasında makinede belli bir sıcaklık uygulaması olduğundan 

ortam sıcaklığı da önemli hâle gelir. Çünkü ortam sıcaklığı ile paket sıcaklığı arasında fark 

olursa paket içinde yoğuĢma ve istenmeyen bir nem ortaya çıkacaktır. Bu durum ürün 

kalitesini olumsuz etkiler.  
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Resim 2.11: Bir paketleme makinesinde yaka bölümü 
 

Kullanılan ambalaj boyutuna ve ürünün ağırlığına göre kullanılan yaka geniĢliği 

değiĢiklik göstermektedir.  
 

Uzun makarnalar için kullanılan yatay paketleme makinelerinde, makarnaların önce 

son boyutlaması yapılır daha sonra tartılarak yatay düzende bir borudan geçer ve yakada 

Ģeklini almıĢ ambalaj içine doldurularak yapıĢtırılır. 
 

 
 

Resim 2.12: Uzun makarna boylama sistemi yakın görünüĢü 
 

 
 

Resim 2.13: Uzun makarna ambalajlama ve taĢıma sistemi 
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Ambalajlanan ürün, taĢıyıcı bant üzerinde hareket ederken metal dedektörden ve 

ağırlık kontrolünden geçirilerek dıĢ ambalaja doldurulur. Ġçinde metal olan ve ağırlık 

açısından uygun olmayan paketler bant üzerinden mekanik kol ile engellenerek ayrı bir 

hazneye alınır. Uygun olmayan ve ayrılan ürünler gerekli kontrolleri tamamlandıktan sonra 

tekrar ambalajlanmaya verilir.  

 

 
 

Resim 2.14: Paket geçiĢ hattında metal dedektör 
 

Ambalajlanan ürünler belirli sayıda ya da ağırlıkta bir araya getirilerek polietilen, 

karton koli vb. dıĢ ambalajlara doldurulup palet üzerinde istiflenir.  
 

 
 

Resim 2.15: Uzun makarna paketlerinin kolilere yerleĢtirilmesi 
 

2.3.1. Sistemde Yer Alan Makinelerin Temizlik ve Bakımı 
 

Ambalajlama makinelerinin, iĢletme temizlik talimat ve çalıĢma planlarına göre 

temizlenerek bakımı yapılır.  
 

Silonun yüzeyleri temizlenerek dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Paketleme 

makineleri terazilerine hava tutularak temizlenmeli etrafı süpürülerek paspaslanmalıdır.   
 

Makinelerin bakımları ilgili teknik personel ile sağlanmalıdır.  
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2.3.2. Makinelerin Kullanım ve Ayarları 
 

Silo ve paketleme makinelerinin kullanımı ve ayarları ile ilgili de iĢletme çalıĢma 

talimatları uygulanır. 

 

Kurutma iĢlemi tamamlanmıĢ makarnalar silolara alınırken silo içinin boĢ olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Bir ürün siloya doldurulurken baĢka siloya karıĢmamasına özen 

gösterilmelidir. Silolar ile ilgili önemli noktalardan biri de silolardan ürünün paketlemeye 

alımı ile ilgilidir. Silodan ürün alırken “önce giren önce çıkar” ilkesi mutlaka 

uygulanmalıdır. 

 

Paketleme makineleri kullanımında özellikle terazi kalibrasyonları ve yapıĢma ayarları 

yapılmalıdır. Tüm kefelerin sıfır ayarı yapılarak makinelerin motorları boĢ çalıĢtırılıp kontrol 

edilmelidir. Gerekli motor ayarları yapılıp kontrolleri tamamlanarak sistem devreye 

alınmalıdır. 

 

2.3.3. Ambalajlama Kontrolleri ve Ġlgili Kayıtlar 

 
Ambalajlama ile ilgili kontrollerde pek çok aĢama vardır. Bunlar; paket üzerindeki 

kodlamanın doğruluğu,  paket ağırlığı, paketin yapıĢması, metal dedektör ve dıĢ ambalaj   

kontrolleridir.  

 

Paket üzerindeki kodlama kontrolünde; tarih, parti numarası ve etiket bilgilerine 

bakılır ve baskı kalitesi kontrol edilir. 

 

Paket ağırlığı kontrolünde; paketler tartılarak dolum miktarının hedeflenen ağırlıkla 

aynı olup olmadığı kontrol edilir. 

 

Paket yapıĢma kontrollerinde; paket ile ilgili bir sorun olup olmadığına bakılır. 

YapıĢma tam sağlanıyor mu, ısı yeterli mi, pakette açık ya da yanık var mı diye bakılır ve bir 

sorun varsa anında giderilmesine çalıĢılır.  

 

Metal dedektör kontrolünde; metal dedektörlerin etkin çalıĢıp çalıĢmadığı örnek 

kartlarla kontrol edilir.  

 

DıĢ ambalaj kontrolünde; dıĢ poĢet ya da koli üzerindeki bilgilerin doğruluğuna 

bakılır. Paket sayısı ve dolum miktarı ile dıĢ ambalajın üzerindeki tarih kontrol edilir. 

 

Ambalajın hatasız olması ve ürünün kalitesini olumsuz etkileyecek bir sorun 

yaratmaması için yapılan kontroller dıĢında, ürünün takibini sağlamak ve sorun çıkan 

dönemleri izlemek için belli kayıtlar tutulmaktadır. Bu kayıtlar aĢağıda belirtildiği gibi farklı 

etkinliklerde oluĢturulmaktadır. 
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 Paketleme makinelerinin çalıĢma etkinliğine yönelik tutulan kayıtlar: DuruĢ 

süreleri, duruĢ nedenleri, hangi ürünlerin hangi tarihte ve vardiyada 

paketlendiğine dair kayıtlardır.  

 Paketleme makinesi üzerindeki metal dedektörün çalıĢmasına yönelik kayıtlar: 

Metal dedektörde ayrılan ürün miktarı ve hatalı paket sayısına yönelik 

kayıtlardır. Ayrıca farklı örnek kartlar ile metal dedektörün çalıĢıp 

çalıĢmadığına yönelik periyodik kontrol de yapılır. 

 Paketle ilgili kontrollere yönelik kayıtlar: BelirlenmiĢ aralıklar ile paketlenen 

ürünün ambalaj ağırlık kayıtlarıdır.  

 Ürün izlenebilirliği açısından kodlamaya yönelik kayıtlar: Ürünle ilgili kayıtlar 

bulunur.  

 Ambalaj malzemesi kullanım miktarlarını gösteren kayıtlar: Ambalajlamada ne 

kadar malzeme kullanıldığına iliĢkin kayıtlardır. 

  Paketleme makinesi bazında ambalaj ve makarna firelerini gösteren kayıtlardır: 

Ne kadar ürünün paketlemeye dâhil olduğunu ne kadarının hurdaya verildiğini 

gösteren kayıtlardır. 

 

2.4. Makarna Depolama  
 

Ambalajlama iĢlemleri tamamlanmıĢ makarna kolileri paletler üzerine yerleĢtirilir. 

Palet üzerinde depoya alınan makarna duvardan 40 – 50 cm uzaklıkta olmalıdır. Bu aralık, 

hava akımının sağlanması, temizlik kolaylığı ve zararlı kontrolü açısından oldukça 

önemlidir. Palet aralarında ve duvar diplerinde bir insanın rahatça geçebileceği boĢluklar 

bırakılmalıdır.  

 

Ürünler üst üste konularak depolanıyor ise ürün zarar görmeyecek yükseklikte 

istiflenmelidir. 

 

Depolamada en önemli ilke ilk giren ilk çıkar (FIFO) ilkesidir. Depolama iĢlemi bu 

ilkeye göre yapılmalı, ürünle ilgili kayıtlar özenle tutulmalıdır. 

 

Makarna düĢük nem içeriği sayesinde iki yıl raf ömrü olan bir üründür. Üretim 

fazlalığı söz konusu olduğunda depoda da uzun süre kalması söz konusu olabilir. Uzun süre 

depoda bekleyen makarna paletleri var ise yer değiĢtirerek aktarılmalı, çevresi temizlenip 

havalandırılması için baĢka bir alana taĢınmalı ve ara ara kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kesme makarna (burgu makarna) ambalajlama iĢlemini aĢağıda verilen iĢlem 

basamaklarına göre uygulayınız.  

(Okulunuzda makine ekipmanınız yoksa çevrenizdeki bir makarna iĢletmesine giderek 

bu iĢlem basamaklarını gözlemleyiniz.) 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Makarna silosu 

 Dikey ambalajlama makinesi  

 Ambalaj malzemeleri 

 Temizlik araç gereçleri 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmaya baĢlamak için kiĢisel 

hazırlıklarınızı yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesinde yıkayınız.  

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 

 Kullanacağınız araç ve gereçleri 

temizleyiniz. 

 Ambalajlama makinelerini ve 

motorları kontrol ediniz. 

 ĠĢletme çalıĢma talimatlarına uyunuz. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Paketleme deposundan uygun iç ve 

dıĢ ambalajı seçiniz. 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Paketleme makinesine uygun yakayı 

yerleĢtiriniz. 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Motorların çalıĢmasını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Ambalajı paketleme makinesine 

bağlayınız. 

 Motorların çalıĢmasını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Paket üzerindeki bilgileri kontrol 

ediniz.  

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Paketleme makinesinin motorlarını 

çalıĢtırınız. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Ambalajı yakaya düzgün 

yerleĢtirdiğinizden emin olunuz. 

 Tartım haznesi besleme motorlarını 

çalıĢtırınız. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Makarna silo ağzını açınız.  Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 ĠĢletme çalıĢma talimatlarına uyunuz. 

 Sallama motorlarını açınız.  Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

32 

 

 Paketlerin yapıĢmalarını kontrol 

ediniz  

 ÇalıĢma talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Ölçüm araçlarının standart hâle 

getirildiklerinden emin olunuz. 

 Paket dolum miktarlarını kontrol 

ediniz. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Metal dedektör kontrollerini yapınız    Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 Kusurlu ürünleri ayırarak geri dönüĢünü 

sağlamayı unutmayınız. 

 DıĢ ambalaj (kolideki) bilgileri 

kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız.  

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.  

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 DıĢ ambalaj (kolileme)  iĢlemini 

yapınız 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 DıĢ ambalaj (kolideki) paket 

sayılarını kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.  

 Bir sorun ile karĢılaĢtığınızda sorumlu kiĢi 

ile en kısa sürede temasa geçiniz. 

 ĠĢlemi biten makarna ambalajlarını 

uygun Ģekilde depoya aktarınız. 

 Üretim talimatlarına uygun çalıĢınız. 

 Kalite analizlerinin sonuçlarını inceleyiniz. 

 Ġlgili tüm kayıtların yapıldığından emin 

olunuz. 

 Paketleme bittiğinde silo ağzını 

kapatınız. 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 ĠĢ bitimi temizlik hazırlığını yapınız.  ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Silo içi ve dıĢını temizleyiniz.  ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

 Uygun dezenfektan ile dezenfekte etmeyi 

unutmayınız. 

 Paketleme makinelerinin kefelerini 

temizleyiniz. 

 SıkıĢan ürünleri gözden kaçırmayınız. 

 Makinelerin teknik personel 

tarafından bakımlarını yaptırınız. 

 Titiz ve dikkatli çalıĢınız. 

 ÇalıĢma talimatlarını uygulayınız. 

  

 Dikkatli çalıĢınız.  Aletleri ve zamanı iyi kullanınız. 

 ÇalıĢma sonrası iĢlemlerinizi yapınız.  Önlüğünüzü çıkarıp asınız. 

 Ellerinizi her çalıĢma sonrasında yıkayınız. 

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz. 

 Kullanılan araç ve gereçleri temizleyiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Silolama ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Silo içinde farklı ürünler asla karıĢtırılmaz. 

B) Makarnanın kalite kontrollerinin yapılması için gereken süre sağlanır. 

C) Makarnanın oda sıcaklığına ulaĢması için yapılır. 

D) Siloya yeni ürün verilmeden silo içi temizlenir. 

 

2. Makarna ambalajlamada aĢağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

A) Karton    B) Cam  

C) Polietilen    D) Polipropilen 

 

3. Makarna ambalajlamada aĢağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? 

A) Makine sıcaklığı   B) Kurutma kabini sıcaklığı 

C) Ortam sıcaklığı   D) Ambalaj kalitesi 

 

4. AĢağıdaki makarnalardan hangisi dikey sistem ile paketlenemez? 

A) Burgu     B) Fiyonk 

C) Spaghetti    D) Arpa Ģehriye 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi metal dedektörün kullanım aĢamasında en doğru noktayı ifade 

eder? 

A) DıĢ ambalajdan önce  

B) Silolamadan hemen önce 

C) Silolamadan hemen sonra 

D) Tartılan ürün yakaya gelmeden önce 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.  

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

34 

 

UYGULAMALI TEST 

 

Kesme makarna kurutma iĢlemini yapınız.  

    
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢmaya baĢlamak için kiĢisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2. Ambalajlama makinelerini ve motorları kontrol ettiniz mi?   

3. Paketleme deposundan uygun iç ve dıĢ ambalajı seçtiniz mi?   

4. Paketleme makinesine uygun yakayı yerleĢtirdiniz mi?   

5. Ambalajı paketleme makinesine bağladınız mı?   

6. Paket üzerindeki bilgileri kontrol ettiniz mi?   

7. Paketleme makinesinin motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

8. Tartım haznesi besleme motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

9. Makarna silo ağzını açtınız mı?   

10. Sallama motorlarını açtınız mı?   

11. Paketlerin yapıĢmalarını kontrol ettiniz mi?   

12. Paket dolum miktarlarını kontrol ettiniz mi?   

13. Metal dedektör kontrollerini yaptınız mı?   

14. DıĢ ambalaj (kolideki) bilgileri kontrol ettiniz mi?   

15. DıĢ ambalaj (kolileme)  iĢlemini yaptınız mı?   

16. DıĢ ambalaj (kolideki) paket sayılarını kontrol ettiniz mi?   
17. ĠĢlemi biten makarna ambalajlarını uygun Ģekilde depoya 

aktardınız mı? 
  

18. Paketleme bittiğinde silo ağzını kapattınız mı?   

19. ĠĢ bitimi temizlik hazırlığını yaptınız mı?   

20. Silo içi ve dıĢını temizlediniz mi?   

21. Paketleme makinelerinin kefelerini temizlediniz mi?   
22. Makinelerin teknik personel tarafından bakımlarını 

yaptırdınız mı? 
  

23. Dikkatli çalıĢtınız mı?   

24. ÇalıĢma sonrası iĢlemlerinizi yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

“Hayır” Ģeklindeki cevaplarınız için öğrenme faaliyetinin ilgili konularına dönerek 

konuyu tekrar ediniz. Tüm sorulara “Evet” cevabı verdiyseniz “Modül Değerlendirme”ye 

geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Uzun makarna (spaghetti) kurutma ve ambalajlama iĢlemlerini yapınız.   

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve 

Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ yeri çalıĢması için kiĢisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2. Makine ve motorları kontrol ettiniz mi?   
3. Uzun makarna taĢıyıcı sistem ve fan motorlarını 

çalıĢtırdınız mı? 
  

4. Sıcaklık ve nem algılayıcıları sabitlediniz mi?   

5. Son kurutma çıkıĢı sallama motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

6. Aktarma sisteminin motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

7. I.Kurutma sıcaklık ve nem kontrollerini yaptınız mı?   

8. Makarnaların taĢınmasını kontrol ettiniz mi?   

9. Son Kurutma sıcaklık ve nem kontrollerini yaptınız mı?   

10. Soğutma aĢmasını izlediniz mi?   

11. Ürünü uygun silolara aktardınız mı?   

12. ĠĢ bitimi temizlik hazırlığını yaptınız mı?   

13. Kurutma kapaklarını açtınız mı?   

14. Kabin içi zemini süpürdünüz mü?   

15. Bağlantı elemanlarının aralarını kontrol ettiniz  mi?   
16. Ortamda kurumuĢ ya da sıkıĢmıĢ kalmıĢ makarnaları 

toplayıp hurdaya gönderdiniz mi? 
  

17. Elevatörleri silip dezenfekte ettiniz mi?   
18. YaĢ ve kuru termometrelerin temizlik ve bakımını yaptınız 

mı? 
  

19. Elektrik sistemi ve bağlantı elemanlarının uygun teknik 

servis tarafından yapılmasını sağladınız mı? 
  

20. Paketleme deposundan uygun iç ve dıĢ ambalajı seçtiniz 

mi? 
  

21. Paketleme makinesine uygun yakayı yerleĢtirdiniz mi?   

22. Ambalajı paketleme makinesine bağladınız mı?   

23. Paket üzerindeki bilgileri kontrol ettiniz mi?   

24. Paketleme makinesinin motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

25. Tartım haznesi besleme motorlarını çalıĢtırdınız mı?   

26. Makarna silo ağzını açtınız mı?   

27. Sallama motorlarını açtınız mı?   

28. Paketlerin yapıĢmalarını kontrol ettiniz mi?   

29. Paket dolum miktarlarını kontrol ettiniz mi?   

30. Metal dedektör kontrollerini yaptınız mı?   
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31. DıĢ ambalaj (kolideki) bilgileri kontrol ettiniz mi?   

32. DıĢ ambalaj (kolileme)  iĢlemini yaptınız mı?   

33. DıĢ ambalaj (kolideki) paket sayılarını kontrol ettiniz mi?   
34. ĠĢlemi biten makarna ambalajlarını uygun Ģekilde depoya 

aktardınız mı? 
  

35. Paketleme bittiğinde silo ağzını kapattınız mı?   

36. ĠĢ bitimi temizlik hazırlığını yaptınız mı?   

37. Silo içi ve dıĢını temizlediniz mi?   

38. Paketleme makinelerinin kefelerini temizlediniz mi?   
39. Makinelerin teknik personel tarafından bakımlarını 

yaptırdınız mı? 
  

40. Dikkatli çalıĢtınız mı?   

41. ÇalıĢma sonrası iĢlemlerinizi yaptınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

“Hayır” Ģeklindeki cevaplarınız için öğrenme faaliyetinin ilgili konularına dönerek 

konuyu tekrar ediniz. Tüm sorulara “Evet” cevabı verdiyseniz “Modül Değerlendirme”ye 

geçiniz. 

 



 

37 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere cevap seçenekleri tablosunda verilen 

kelimelerden uygun olanı yazınız.  

 

1. Kurutma baĢlangıçta ………………. olan nem içeriğinin ……………….. nem içeriğine 

getirilmesidir. 

 

2. Bozulmaya neden olan mikroorganizmaların geliĢimi ………….. iĢlemi ile  engellenir. 

 

3. Sıcak havanın fanlar yardımıyla makarna yüzeyine üflenmesine  ………………… denir. 

 

4. Makarna kurutma sistemleri ………………. ve ………………… olmak üzere iki tiptedir. 

 

5. Kesme  makarnaların üretiminde ön kurutma iĢlemi için ……………… kullanılır. 

 

6. Kurutmada kullanılan sistemlerde uygulanan kontroller içinde en önemlisi ……… ve 

…………. termometre  derecelerinin kontrolleridir. 

 

7. Birinci kurutma kabinlerinde kurutma iĢlemi, iĢletmenin seçimi ve ürünün çeĢidine göre 

…… dakika ile ……… saat arasında yapılır. 

 

8. Silolama, makarnanın oda sıcaklığına ulaĢması ve ………………………………. 

iĢlemlerinin tamamlanması için gerekli süreyi sağlamak amacıyla yapılır. 

 

9. Paketleme makineleri kullanımında özellikle ………….. kalibrasyonları ve yapıĢma 

ayarları yapılmalıdır. 

 

10. Kesme makarnalarda …………………... ambalajlama sistemi, uzun makarnalarda 

…………….. ambalajlama sistemi kullanılır. 

 

11. Ambalajlanan ürün ………………………. ve ağırlık kontrolünden sonra dıĢ ambalaja 

doldurulur. 

 

12. Günümüzde …………………… ambalajlar tercih edilmektedir. 
 

13. Palet üzerinde depoya alınan makarna ambalajları duvardan ……-…….. cm uzakta 

olmalıdır. 

 

14. Silo ve elevatörler temizlenip ………………… edilmelidir.   

 

15. Ambalajlama sırasında ambalaj malzemesi paket Ģeklini, ……….. ismi verilen 

bölümde alır.                    
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Cevap Seçenekleri Tablosu 

Trabatto Su  Hareketli – sabit  Yatay – dikey  

Cam Kuru – yaĢ  %12.5 -13 - %45-50 Kol  

%28-32  - %12.5-13 Dezenfekte Kurutma  40-50 

AĢağı – yukarı  Yaka Sterilize Uzun  

40-2.5 Polipropilen  90-95 Metal dedektör 

Terazi  Hızlı –yavaĢ Vantilasyon Kalite kontrol 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken zorlandığınız sorular 

ile ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki 

modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. D 

3. A 

4. B 

5. A 

6. C 

7. B 

8. C 

9. D 

10. C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. B 

4. C 

5. A 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1. %28-32 - %12.5-13 

2. Kurutma 

3. Vantilasyon 

4. Hareketli-sabit 

5. trabattı 

6. Kuru-yaĢ 

7. 40-2.5 

8. Kalite kontrol 

9. Terazi   

10. Dikey-yatay 

11. Metal dedektör 

12. Polipropilen 

13. 40-50 

14. Dezenfekte 

15. Yaka  

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

40 

 

KAYNAKÇA 
 

 ÜNAL  Sezgin, Hububat Teknolojisi, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Yayınları, No:29, Ġzmir, 1991.   

 

 Tecnıca Molıtorıa Internatıonal, Mart  2002, Kasım 2003,  Mart 2007. 

 

 www.makarna.org.tr  

 

KAYNAKÇA 

http://www.makarna.org.tr/

