
KAÜ-KMYO LABORATUAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dersi Özet Notu 

Hazırlayan: Doç. Dr. Murat Gülmez 

KONULAR: 

1. Tanımlar 

2. Tarihçe 

3. Gıda Bilimi Temel Konuları 

4. Gıdaların Bileşenleri 

5. Gıdalardaki Bozulmalar 

6. Gıda Muhafaza Yöntemleri 

7. Gıda Katkı Maddeleri 

8. Bitkisel Ürünler Teknolojisi 

9. Hayvansal Ürünler Teknolojisi 

10. Fermente Ürünler Teknolojisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Tanımlar 

Gıda (besin) nedir? 

Sağlıklı yaşama, büyüme ve vücudu tamir etmek için gerekli organik ve inorganik 

maddeleri içeren yiyecek ve içeceklerdir.   

Gıda bilimi nedir? 

Gıda kimyası ve mikrobiyolojisi ile beslenme konuları arasında ilişkileri ortaya koyan 

bilim dalıdır. Mühendislik ve sağlık bilimiyle işbirliği içerisindedir.   

Gıda teknolojisi nedir? 

Gıda biliminin ışığında gıdalara uygulanması gereken işlemlere karar veren bilim 

dalıdır. Mühendisler, kimyagerler, hijyenistler, kalite analistleri, ambalajcılar, 

biyokimyacılar birlikte hareket ederek proses geliştirirler.  

2. Tarihçe  

Bundan 150 bin yıl önce avcı-toplayıcı insanlar vardı. 11 bin yıl önce ise tarım 

başladı (tahmini dünya nüfusu 4 milyon). Mezopotamya tarımın başladığı yerdir. Sonra 

buğday unu ve ekmeği yapılmaya başlandı. Hayvanlar evcilleştirildi ve onların ürünleri 

işlenmeye başlandı. Mayalama işlemi keşfedildi. Alkollü içecekler ile mayalı süt 

ürünleri üretilmeye başlandı. 5.000 yıl (tahmini dünya nüfusu 50 milyon) önce sadece 

Avustralya kıtasında tarım ve hayvancılık bilinmiyordu. 3000 yıl önce tahmini dünya 

nüfusu 250 milyona ulaştı ve göçler, savaşlar, medeniyetlerin kurulması ve yıkılması 

hızlandı. Bugün dünya nüfusu 7 milyara yaklaştı. Hala göçler savaşlar ve yıkılan, 

kurulan medeniyetler var.  

Geleneksel gıdalar yerini endüstriyel gıdalara terk etmek zorunda kaldı. Zira artan 

nüfusu doyurmak için endüstrinin gelişmesi gerekiyordu. Tüm yeryüzü insanla dolunca 

her yerde üretilmese de gıdayı her yere ulaştırma gereği doğdu. Bu durumda gıda 
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muhafaza, ambalajlama ve nakliye hızı önem kazandı. Daha da ileri gidilerek dayanıklı 

gıdalar üretilemeye başlandı. Sert elma, sert domates gibi. 

İnsanın en temel duygusu yaşamaya çalışmaktır. Bundan dolayı en temel ihtiyaç 

gıdadır. Hal böyle olunca gıda endüstrisi en büyük endüstri olarak günümüzde yerini 

almıştır. Endüstriye yön veren dünya çapında faaliyet gösteren firmalar türemiştir. 

Bugün gıda bilimi ve teknolojisi tüm dünyayı kendilerinin doyuracağı (pastanın 

kaymağını yiyeceği) iddia eden şirketlerin güdümünde gıda bilimi ve teknolojisi yol 

almaya devam etmektedir. Nüfus arttıkça, gıda yetmez hale geldikçe en temel duygu 

olan hayatta kalma duygusu gıdada seçiciliği ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle 

kalabalık ve yoksul ülkelerde gıda bilimi ve teknolojisi beslenmeye, refaha ve huzura 

hizmet edememektedir.   

İleri medeniyetlerin, bilim ve teknolojinin, sanatın ve barışın yaşandığı yer tarımın 

ve hayvancılığın başladığı, ilk büyük şehirlerin kurulduğu Mezopotamya’dır (bu günkü 

Ortadoğu).  8500 yıl önce bu bölgede birkaç bin nüfuslu şehirler vardı. 5000 yıl önce 

bugünkü Irak’ta URUK adındaki şehirde 50.000 kişi yaşamaktaydı. Şehir yaşamı gıda 

üretip tüketmekten başka bilim dallarının da doğmasına, yeni üretim modellerinin 

geliştirilmesine neden oldu.  

Bugün beslenme sorunları (yetersiz, dengesiz, sağlıksız) karşısında çözüm üretmek 

için bilim ve teknoloji yeterince gelişmiştir. Ancak, aşırı kazanç hırsı, global sömürüye 

dönüşmüş, bunun sonucu olarak da gıda terörü denen bir kavram ortaya atılmıştır. 

Özetle sömürülen toplumlar aç ve susuz bırakılır. İnsanlarının ömrü kısa olur. 

Hayvansal gıda pahalı olur ve bitkisel gıdayla beslenme mecburiyeti artar. Oysa tahılı 

hayvan yerken, eti, sütü ve yumurtayı insan yemelidir.  
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Gıda bilimi ve teknolojisi konusunda tarihe mal olan şahsiyetleri ve buluşlarını 

tartışalım.*  

3. Gıda biliminin temel konuları:  

Gıdaların sınıflandırılması: bitkisel- hayvansal, işlenmiş-işlenmemiş, ambalajlı-

ambalajsız, doğal-sentetik, sıvı-katı-yarı katı, yiyecekler-içecekler, tahıl-sebze-

meyve-et ve ürünleri-süt ve süt ürünleri-yumurta-arı ürünleri-deniz ürünleri gibi 

farklı sınıflandırmalar yapılabilir. 

Gıda üretimi: Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte bilimsel 

metotlar kullanılmaktadır. Toprak analizi, iklim koşullarının uygunluğu, uygun 

ürünün ekilmesi, uygun hasat zamanı, hasat, taşıma, depolama, ön işleme, işleme, 

ambalajlama, muhafaza, tüketici talebi gibi konular gıda üretim sektörünün 

konularıdır. Her bir konu diğerine bilimsel veri sunar ve verimliliği artırmak 

amacıyla kullanılır.  

Gıda teknolojisi: Gıda bilimi verileri kullanılarak uygulanan teknolojidir. Gıda 

teknolojisi gıdanın kendine has niteliklerine uygun olarak geliştirilir. Gıdanın 

kendine has özellikleri bileşimine bağlıdır. Gıdalara uygulanacak olan teknolojik 

işlemlerde bileşimine uygun metotlar seçilir. Teknolojik işlem uygulanan gıdanın 

kendine has niteliklerini koruması ve besleyici değerini muhafaza etmesi istenir. Bu 

konudaki ilerlemeler yeni bilimsel çalışmaların ışığında elde edilmektedir.     

4. Gıdaların Bileşenleri 

Gıda kimyası dersinde detaylı olarak görüldüğü gibi gıda bileşenleri: Protein, yağ, 

karbonhidrat, vitamin, mineral, iz element, su ve diğer mikro-besin unsurlarından 

ibarettir. 
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5. Gıdalardaki Bozulmalar 

Gıdalarda bozulmalar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak temelde 3 guruba 

ayrılır.  

1. Fiziksel bozulma: doğal veya sentetik ambalajlarda yırtılma, ezilme, çalkalanma, 

uygun olmayan ısı, ışık, elektriksel alan gibi ortamlara maruz kalma, vs… * 

2. Kimyasal bozulma: protein, yağ veya şekerlerde hasar, ayrışma, büzüşme, 

kümelenme, renk değişimi gibi fiziksel değişikliklere neden olabilecek fiziksel veya 

mikrobiyolojik bozulmalara eşlik eden kimyasal bozulmalar.  

3. Mikrobiyolojik bozulmalar: Küf, maya ve bakteriler gıdaların içerisinde üreyerek 

onları bozarlar. Bunun için gerekli olan asgari şartlar ısı, nem, yeterli ve uygun 

besindir. Bozulmalar tipine ve derecesine göre insan sağlığına zararlı olabilir. Bazı 

bozulmalar da istenerek yapılır. Örneğin Çin’liler kokuşmuş yumurtayı severler. Bir 

toplumun tiksindiği bir gıdayı diğer bir toplum severek tüketebilir.  

Özellikle küfler ürerken etrafına salgıladıkları mikotoksinler kanserojen maddelerin 

başında gelmektedir. Bakteriler gıdalarda çoğalarak insanlarda zararlı olan toksinler 

salgılar (toksijenik bakteriler) veya yeterli sayıya ulaşarak doğrudan hastalık yapar 

(enfeksiyöz bakteriler) veya her ikisini de (toksi-enfeksiyöz bakteriler) yapabilirler.  

Çevremizde gözlemlediğimiz bozulma tipleri, insan sağlığı arasındaki ilişkileri 

tartışalım.* 

Bir bozulma şekli diğerini de davet eder veya onu hızlandırabilir. Gıdalardaki 

bozulmayı incelemeden önce gıdalarda bozulmaya karşı koyan doğal veya sonradan 

insan eliyle ilave edilen direnç durumlarının bilinmesi gerekir. Bu durumlar 

bozulmadan gıdalar bozulmaz.  

İnsanda sağlık bozulması ile gıdalarda bozulmayı karşılaştırmalı olarak tartışalım.* 
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Gıdalarda bozulmaya karşı gıdanın orijinal hali içerisinde yer alan dirence doğal 

direnç denir. Örneğin gıdalardaki doğal asitler, enzimler, bazı koruyucu maddeler 

gıdaları doğal olarak bir müddet korur. Gıdanın bulunduğu şartlara ve uygulanan 

işleme göre bu süre değişir. Örneğin Çiğ süt içerisinde bulunan enzimler 4 saat 

süreyle sütün bozulmasını engelleyebilir. Kıyma et, kuşbaşı etten daha hızlı bozulur, 

soğutulan veya dondurulan kıyma daha geç bozulur. Kıymadaki bozulma şekli de 

şartlara göre değişir. Gıdalarda önce mikrobiyolojik bozulma, sonra kimyasal 

bozulma ve daha sonra fiziksel bozulma meydana gelir.  

Soğukta ve dondurulmuş muhafaza edilen gıdalarda meydana gelebilecek 

değişiklikleri tartışalım.* 

6. Gıda Muhafaza Yöntemleri:  

Gıdalar ya ham şekliyle veya işlendikten sonra muhafaza edilirler. Ham veya 

işlenmiş gıdalar daha uzun süre bozulmadan kalsın ve sağlık riski olmasın diye 

muhafazaya alınmadan önce muhafazaya hazırlanırlar. Bu da bozulmayı 

geciktirmede etkili olur.  Ayıklama, eleme, boylama, temizleme, yıkama, durulama, 

kurulama gibi ön işlemler uygulanarak gıdalar muhafazaya hazırlanır. Gıda 

muhafaza ortamları ise sıcak, soğuk, kuru, nemli, tütsülü, hava akımlı vs. 

olabilmektedir. Ambalajlı veya doğal muhafaza uygulanabilmektedir. 

Muhafaza sürelerini etkileyen faktörleri tartışalım.* 

Günümüzde ambalajlama tekniklerini ve ambalaj materyallerinin gelişmesi 

sayesinde muhafaza süreleri uzamıştır. Ambalajlar gıdanın dış ortamla temasını 

keserek bulaşmasını, rutubet almasını veya vermesini önler, fiziksel dayanım 

kazandırır. Dolayısı ile ticari değerini artırır. Ambalajlı gıdalar tüketici tarafından 

beğenilmektedir.  



7 
 

Ambalajlı muhafazanın insan yaşamı ve sağlığı ile çevre sağlığı üzerindeki 

etkilerini tartışalım.* 

Gıdaları daha dayanıklı hale getirme işlemi ister geleneksel olsun ister modern 

olsun gıda teknolojisi konusuna girmektedir. Bu gayretler gıdalarda bozulmaya 

neden olan unsurları (mikroorganizma, enzim) durdurmak veya ortadan kaldırmayı 

amaçlar. Bu unsurlar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojiktir. Bu unsurları ortadan 

kaldıran teknolojilerin içerisinde gıda muhafaza teknikleri yer alır. Bu teknikler 

başlıca ısıtma, soğutma, dondurma, asitlendirme, şekerini artırma, havalandırma, 

havasını alma, hava ile temasını kesme, mikrop öldürücü veya mikropları durdurucu 

madde katma, darbelere karşı koruma.  

Gıda muhafazasında temel kriter: Bulaştırma, bulaşmışsa temizle, bir daha 

bulaştırma. Bu kapsamda öncelikle üretirken sağlıklı üretmek gereği vurgulanmıştır. 

Gıdaların nelerle ve nasıl bulaştığı konusunda engel teknolojileri kullanılmaktadır. 

HACCP, GMP, Çataldan Çiftliğe Gıda Güvenliği konuları bununla ilgilidir.     

Gıda muhafaza teknikleri arasındaki işbirliğini veya zıtlıkları tartışalım, başarılı 

ve sağlıklı muhafaza tekniklerine örnekler verelim.* 

7. Gıda Katkı Maddeleri: 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO)’ nün ortak çalışmaları ile 

oluşturulmuş Uluslar Arası Gıda Kodeksi Komisyonu tarafından ise gıda katkı 

maddeleri; “Tek başına gıda olarak kullanılmayan ve gıdanın tipik bir bileşeni 

olmayan, besleyici değeri olsun veya olmasın, imalat, işleme, hazırlama, uygulama, 

paketleme, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve depo aşamalarında, gıdalara teknolojik 

(organoleptik dahil) amaçla katılan ya da bu gıdaların içinde veya yan ürünlerinde 
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doğrudan ve dolaylı olarak bir bileşeni haline gelen veya bunların karakteristik 

özelliklerini değiştiren maddeler” olarak tanımlanmaktadır 

Gıda katkı maddelerinin güvenli bir şekilde kullanımı çalışmaları Uluslar 

Arası Gıda Kodeksi Komisyonu (CAC) tarafından ele alınmaktadır. CAC’nun 

bünyesinde oluşturulan Gıda Katkıları ve Kontaminatları Kodeks Komitesi katkı 

maddelerini ilgilendiren tüm konularda öneri ve tavsiye veren bir kuruluştur.  

EC (European Community) kodu: Her bir gıda katkı maddesi için Avrupa 

Birliği tarafından belirlenen kod numaralarıdır. Örneğin; E 300 askorbik asite (C 

vitamini) Avrupa Birliği tarafından verilen kod numarasıdır ve etiketlerde bu kod 

numarası ile belirtilir. 

FEMA ( Flavour and Extrakt Manufacturers ) no: Aroma maddelerine 

Amerika Birleşik Devletleri Aroma maddesi ve Ekstrakt Üreticileri Birliği tarafından 

verilen kod numaralarıdır. Örneğin; FEMA ‘da 2446 etil nitrite Amerika Birleşik 

Devletleri aroma maddesi ve Ekstrakt Üreticileri Birliği tarafından verilen kod 

numarasıdır ve etiketlerde bu kod numarası ile belirtilir. 

CoE ( Counsil of Europe Assosiation ) nu; Aroma maddelerine Avrupa Birliği 

tarafından verilen numaralarıdır. CoE-11869 etil nitrite Avrupa Birliği tarafından 

verilen kod numarasıdır ve etiketlerde bu kod numarası ile belirtilir. 

Gıda katkı maddeleri doğal veya sentetik olabilmektedir. Doğal katkı maddeleri 

genellikle yine gıda maddelerinden ayrıştırılarak elde edilen maddeler olabildiği gibi, 

yapay ortamlarda da üretilebilirler. Örneğin. Limon asidi (sitrik asit) taze limon 

sıkılarak da elde edilebilir, sitrik asit üreten bakterilerin bir tankta üretilmesi ile de elde 

edilebilir. Örnekleri çoğaltalım.*  
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Gıda katkı maddelerinin gıdalara katılma amaçlarına göre sınıflandırılması 

yapılmaktadır. Gıdalarda meydana gelen bozulmaların önüne geçmek, raf ömrünü 

uzatmak, lezzet, aroma, kıvam gibi istenen özellikleri elde edebilmek için kullanılan 

gıda katkı maddeleri vardır. Gıdaların besin değerini artırmak için kullanılan katkı 

maddeleri de vardır. Örneğin proteinini, yağını, şekerini artıran maddeler. Bu maddeler 

doğal kaynaklardan gelmekte ise en masum gıda katkı grubunu oluştururlar.    

Birleşmiş Milletler Gıda Maddeleri Uzmanlar Komitesi’nin kabul ettiği sınıflandırmada 

gıda katkı maddeleri ait olduğu grubun adı ile sınıflandırılmaktadır. Bunlar;  

Renk Maddeleri 

Koruyucular 

Antioksidanlar 

Tat ve Koku Maddeleri 

Şelatlar 

Yapı düzenleyiciler 

Yağla Yer Değiştiren Maddeler 

Asitler-Bazlar 

Tatlılaştırıcı Maddeler 

Enzimler olarak sınıflandırılırlar. 

 Endüstrileşen gıda sektörünün ve artan gıda talebinin bir dayatması olarak 

karşımıza çıkan katkılı gıdalar hakkında endişeler, tartışmalar ve yasaklamalar 

yaşanmaktadır.  

Yasaklı, çekinceli ve risk tespit edilen gıda katkı maddelerini tartışalım.* 

 

8. Bitkisel Ürünler Teknolojisi 

Bitkisel ürünler yaş veya kurutulmuş olarak tüketilen sebze ve meyveler, ceviz, 

fındık, fıstık, badem gibi çerez olarak adlandırılan tohumlar, tahıllar, baklagiller gibi 

birçok grupta toplanmaktadır. Bitkisel ürünlerin başında en temel gıda maddesi olan 

ekmek gelmektedir. Ekmek teknolojisi tahılların öğütülmesi, hamur yapımı, 
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mayalandırarak veya mayalandırmadan pişirilmesi ve tüketinceye kadar muhafaza 

konularını kapsar.  

Ekmek teknolojisinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar 

tartışılmalıdır.* Ekmeğin sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerini tartışalım.*  

Temel bitkisel ürün teknolojileri: Ayıklama, eleme, ayırma, temizleme, yıkama, 

durulama, kurulama, kurutma, soğutma, dondurma vd. konuları kapsamaktadır.  

 Taze bitkisel ürünler teknolojisi: 

Tahılların hasadı, depolanması teknikleri. 

Sebzelerin hasadı, işlenmesi ve depolanması teknikleri 

Meyvelerin  hasadı, işlenmesi ve depolanması teknikleri 

İşlenmiş bitkisel ürünler teknolojisi: 

Reçel-marmelat teknolojisi 

Konserve teknolojisi 

Konsantre ürün teknolojisi 

Fermentasyon teknolojisi 

 Bitkisel ürün teknolojisinde kullanılan ileri işleme tekniklerini tartışalım.* 

 

9. Hayvansal Ürünler Teknolojisi 

9.1. Taze hayvansal ürünleri teknolojisi: 

9.1.1. Taze et teknolojisi: Eti yenen hayvanların kesilmesi, iç organlarının 

çıkarılması, karkasın yıkanması ve kasın ete dönüştürülme işlemlerinin ardından 

muhafazaya alınması ve tüketilmesine kadar geçen bütün işlemleri kapsar. Hayvan 

önceden 203-0 saniye bayıltılır. Sonra şah damarları (aorta) kesilir, kan akıtılır, deri 

yüzülür veya yüzülmez (kanatlı ve domuzda tüyler temizlenir ve derili karkas elde 
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edilir). Karın ve göğüs boşluğu açılır, iç organlar çıkarılır, karkas yıkanır, durulanır, 

kurulanır, etlerin olgunlaşması için uygun ısı derecesinde uygun süre bekletilir, etler 

kemikli-kemiksiz, parça veya karkas halinde, kıyma veya büyük parçalar halinde 

hazırlanır, soğutulur, ambalajlanır ve soğuk zincirde satışa sunulur.  

Kesim, et üretimi ve ambalajlama konularını tartışalım.* 

9.1.2. Taze (günlük) süt teknolojisi: Taze günlük süt tüketiciler tarafından tercih 

edilmektedir. Tercih nedenlerini atrtışalım.* Sütler hayvan memelerinden hijyenik 

olarak elle veya makineyle sağılır. Bu süt içerdiği enzim vb. doğal koruyucular 

sayesinde içerisinde kaçınılmaz olarak doğal yollarla bulaşan bakterilerin üremesini 

engeller ve en az 4 saat oda ısısında sütü muhafaza eder. Ancak, daha sonra koruyucu 

maddelerin etkisi kaybolur ve mikroplar çoğalmaya başlar. Bu mikroplar hem sütü 

bozar hem de işleme teknolojilerinin uygulanmasını engeller. Aynı zamanda halk 

sağlığı risklerine neden olabilir.  

Çiğ sütte sağlık risklerini tartışalım.* 

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek ve sütün tüketiciye ulaşıncaya kadar 

bozulmasının engellenmesi, içerebileceği doğal mikropların asgariye indirilmesi 

konularında teknoloji uygulanmaktadır. Bu teknoloji kapsamında süzme, kirlerinden 

ayırma (kir separatöründen geçirme), bakterilerinden ayırma (baktofüj, bakteri 

separatöründen geçirme), elektromanyetik alandan geçirme, basınçla bakterilerini 

öldürme veya hasara uğratma, mikrofiltrelerden geçirme gibi teknikler kullanılmaktadır. 

Süt teknolojilerini tartışalım.* 

Taze sütün üretimi ve satışı sertifikalı çiftliklerden gelmek koşuluyla serbesttir. 

Özellikle Brusella ve Tüberküloz gibi zoonoz (insan ve hayvanların ortak hastalığı) 

hastalık riskinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.  
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Bu hastalıkları ve diğer zoonoz hastalıkları tartışalım.* 

Taze sütlerin tercih edilmesinin nedenleri içerdikleri besin unsurlarını, özellikle 

vitaminlerini kaybetmemiş olmasıdır.  

Pastörize ve UHT steril sütlerde meydana gelen asgari vitamin kayıplarını 

tartışalım.* 

9.1. 3. Yumurta teknolojisi 

Başlıca ticari yumurtacı tavuk ırklarından elde edilen yumurta en fazla günde 1 adet 

ve sürüdeki tavuk sayısının en fazla %96’sı kadar verim alınan bir sektördür. Bu 

sektörde kafesler içerisinde yapılan yetiştiricilik son yıllarda tüketici baskısı ve hayvan 

refahı talebi sonucunda yarı serbest ve serbest dolaşımlı çiftliklerde yapılmaktadır.  

Yumurta kendi kabuğu içerisinde taze olarak muhafaza olan ve viyoller içerisinde 

12-14 
o
C arasında muhafaza ısısında 3 hafta muhafaza süresi olan bir üründür. Bu ürün 

sıvı yumurta olarak da gün içerisinde tüketilecekse ve soğuk zincirde muhafaza 

edilecekse üretilebilir ve pazarlanabilir. Ancak kırma esnasında kabuk mikroplarının 

ürüne geçmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Yumurtalar özellikle 

salmonella yönünden ari çiftliklerde üretilmiş olması gerekir. Bu yumurtaların 

kırılmadan önce yüzeylerinin mikropsuzlaştırılması gerekir. Yüzey 

mikropsuzlaştırmada teknoloji kullanılmaktadır.  

Yumurta teknolojilerini teknolojileri tartışalım.*  

9.1.4. Balık 

Balıklar ve diğer deniz ürünleri suyun içerisindeki canlıları yiyerek beslenir. Ana 

besin zinciri-bakteriler- algler-planktonlar- krustasealalar- küçük balıklar-büyük 

balıklar-insan veya diğer hayvanlar şeklindedir. Deniz, göl ve nehir gibi doğal ortam 

suları daha temiz olmakla birlikte günümüzde artan talep nedeniyle çiftlik balıkçılığı 
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yaygınlaşmaktadır. Ucuz proteine olan talep nedeniyle çiftlik hayvanlarının üretiminde 

artış olmaktadır. Burada hem hayvan refahı, hem ürün kalitesi bozulmaktadır. Daha 

fazla verim alabilmek için yemlere veya sulara yasal veya yasal olmayan katkılar da 

katılmaktadır. Tavuk ve balıkta verim artırıcı antibiyotikler, ineklerden daha fazla süt 

almak için yapılan oksitosin hormonu enjeksiyonları bunlara örnek verilebilir.  

Gıda kontaminantları tartışılmalıdır.* 

Balıklar avlandıktan sonra derileri ve solungaçları içerisindeki bakterilerin 

üremesini engellemek için yıkandıktan sonra veya doğrudan soğutulurlar.  Soğutmada 

genellikle zamanı kısaltmak için kırık buz banyoları kullanılır. Şayet dondurulacaksa 

endüstriyel dondurucular kullanılır.  Balıkların donma yanığı olmaması için glazürleme 

(glazing) denen bir teknikle yüzeyde ince bir buz tabakası oluşturulur. Bu konuda video 

izletilir.* 

Taze balıkların raf ömrünü belirleyen unsurlar, balıkların avlandığı suların temizliği, 

balık yüzeyi, sindirim kanalı ve diğer boşluklarındaki bakteri türü ve yükü, soğutma 

süresi, soğukta muhafaza derecesi ve süresi gibi faktörler etkilidir. Taze balıkta bozulma 

ve teşhisi konusunda video izlenmelidir.* 

9.1.5. Bal teknolojisi. 

Arılar tarafından doğal veya yapay peteklere çiçek polenlerinden derlenerek taşınan 

ve arının kendi sindirim enzimleriyle işlendikten sonra petek gözlerine doldurulan, 

doldurma işleminden sonra yüzeyi sıvanan doğal bir besin maddesidir. Ballarda 

günümüzde tarım ilacı kalıntı riski vardır. Özellikle meyve bahçelerinin çiçeklenme 

dönemimde atılan böcek öldürücü ilaçların kalıntıları polenlerle bala taşınabilmektedir. 

Bu ilaçların kanserojen olması nedeniyle denetiminin ciddi olarak yapılması 

gerekmektedir. Gerek petek içerisine kışın ve gerekse diğer mevsimlerde petek önlerine 
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konan glukoz veya früktoz şurupları ile beslenen arılarda polen arama zahmeti ortadan 

kalkmakta ve ağız önündeki yapay şeker kaynağını kullanarak balını üretmektedir. Bu 

balların yüksek glukoz içeriği nedeniyle sağlık riskleri vardır.  

Ballar doğal petekli haliyle satışa sunulduğu gibi bal süzme makinasından 

geçirilerek süzme bal şeklinde de satışa sunulması mümkündür. Süzme balın petek 

kısmı alındığı için daha pahalıya satılması gerekir. Ancak süzme ballarda hile yapma 

olanağı yüksek olduğu için ülkemizde süzme ballar petek ballardan daha ucuza 

satılmaktadır. Hileli bal üretme tekniği gayet kolay olup gıda denetçilerinin bu konuya 

her zaman dikkat etmeleri gerekmektedir. Bal süzme teknolojisi videolarla 

gösterilmelidir.* 

9.2. İşlenmiş hayvansal ürünler teknolojisi 

Sucuk:  

Sucuklar ikiye ayrılır: fermente Türk sucuğu ve ısıl işlem görmüş sucuk. Her 

ikisinde amaç bakteri üremesinin önüne geçebilmektir. Biri fermente edilerek oluşan 

organik asitlerden yararlanma, diğeri de ısıl işlem marifetiyle bakterileri kontrol 

altına alma prensibine dayanmaktadır.  

Sucuk etlerini, içyağı ve kuyruk yağını su, baharatlar ve bazı katkılarla birlikte 

kuterden geçirmek, dolum makinalarında kılıflara doldurmak, fermente edilecekse 

inkübasyon odalarında; ısıl işlem uygulanacak olanlar ise ısı-soğuk odalarında 

tutularak işlenirler.  

Asitleşme, küflenme, gazlı şişme gibi kusurlara karşı önlemler alınır.  

Fermente sucuklarda sucuk starter kültürü kullanılır. 

 Salam-sosis-jambon: 
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Sucuk benzeri et ürünleridir. Isıl işlem görmüş sucuklar gibi hazırlanırlar. Ancak 

daha ince emülsiyonları hazırlanır. Bileşimleri ve rutubet oranları farklıdır. 

İçerisinde diğer gıdalar da katılarak çeşni karakteri artırılmaktadır. Sucuk ile benzer 

kusurlar meydana gelebilir.  

 Konserve et:  

Etlerin değişik büyüklükte doğranması, sade veya çeşnilerle birlikte suyu ilave 

edilerek konserve kutularına konması ve sıcak hava tünellerinde pişirilmesinden 

sonra soğutulması ile elde edilirler. Kutuların ağzı fırınlanmadan önce kapatılır, 

sporlu bakterileri dahi öldürecek ısı dereceleri uygulanır (135 ve üzeri). Bu nedenle 

gıda zehirlenmesi riski az, raf ömrü uzun bir ürün elde edilmiş olur. Buna rağmen 

bazı Bacillus türleri canlı kalarak toksin üretebilir veya ısıya dayanıklı Bacillus veya 

Clostridium toksinleri ile konserve edilmeden önce kontamine olan etlerin 

kullanılması neticesinde gıda zehirlenmelerine neden olabilirler.  

 Pastırma 

Özellikle orta yaşlı ve merada otlayan ineklerin etleri tercih edilir. Bu 

hayvanların kaslarında su oranı düşük ve pastırmaya koyu renk veren myoglobin 

oranı yüksektir. Karkastan etlerin sökülmesi, şaklanması  (tuz yarıkları açılması), 

tuzlama, 1. Denkleme, yıkama, 2. Denkleme, yıkama, gerekli ise 3. Denkleme ve 

yıkama sonrasında havada kurutma, çemenleme, tekrar kurutma sonrasında tüketime 

sunulur.  

 Füme dil 

Dillerin uzun süre bütün olarak suda haşlanması, epitel tabakanın ve papillaların 

temizlenmesi, tuzlanması (baharatlarla birlikte) ambalajlanması ve satışa sunulması 

şeklinde özetlenebilir. 
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 Jöle işkembe 

İşkembelerin temizlenmesi, kostikle ağartılması, yıkanması, suda haşlanması, 

doğranması, tuz ve baharat ilavesi ve ambalajlanması şeklinde özetlenebilir. 

 Dondurma 

Taze süt, süt tozu, krema veya tereyağı, şeker, aroma verici maddeler bir seri 

aşamalarda karıştırma, dondurma, şekil verme ve ambalajlama işlemlerinden 

geçirilerek tüketime sunulur. 

Pastörize likit yumurta 

 Özellikle çiftliklerde kırık, çatlak, kirli, hasarlı yumurtalara toplanarak 

işlenmektedir. Yumurtalar kırıldıktan sonra pastörizasyon ısısında denatüre olmaması 

(pıhtı oluşturmaması) için birtakım katkı maddelerin katılması neticesinde pastörize 

edilerek ambalajlandıktan sonra satışa sunulurlar. Pastörizasyon hataları sıkı 

denetlenmektedir. Özellikle salmonella enfeksiyon etkenlerinden ari bir ürün üretmeye 

dikkat edilmektedir. 

 

10. Fermente Ürünler Teknolojisi 

10.1. Süt ürünleri:  

Süt işletmeye geldikten sonra temizlenmesi, standardize edilmesi (yağ miktarının 

ayarlanması), pastörize edilmesi işlemlerinden sonra ürüne işlenmeye başlanır. Temizlik 

seperatörü, baktofuge, krema separatörü, plakalı veya borulu ısı değiştiriciler aseptik 

depolama tankları, soğutuculu depolama tankları bu aşamada kullanılmaktadır.  

Yoğurt 

Standart sütlerden bir miktar su alarak yoğurdun daha kıvamlı olması için evaporatörler 

kullanılır. Sıcak pastörize ve standardize edilmiş süt kaplara dağıtılır. Pastörize ve 
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standardize edilen sütler yoğurt mayası ile mayalanır (inokülasyon). Küçük işletmelerde 

inokülasyon, inkübasyon odalarında, büyük işletmelerde aseptik seri hatlarda bu 

işlemler yapılır. İnkübasyon odalarında 3-4 saat inkübe edildikten sonra dinlendirme 

odalarında alınan ambalajlı yoğurtlar kıvam almaları için 10 
o
C’nin altında 6-8 saat 

dinlendirilir ve sonra tüketime sunulur.  

Peynir 

Dünyada 200 çeşidin üzerinde peynir vardır. Bunlar, sert, yarı sert ve yumuşak 

peynirler olarak sınıflandırılırlar. Yağ miktarına göre de tam yağlı, yarım yağlı ve 

yağsız olarak sınıflandırırlar. Bütün peynirlerin temelde üretim teknolojileri aynıdır. 

Standardize ve pastörize edilen sütlerin kullanılmasının yanı sıra özellikle telemesi 

haşlanana kaşar peyniri, çeçil peyniri, hellim peyniri gibi peynirlerde çiğ süt 

kullanılmaktadır. Ancak, özellikle brucella ve tüberküloz riski nedeni ile bu kabul 

edilmemektedir. Personel sağlığı açısından ve yetersiz ısı uygulamaları riski nedeni 

ile ürün güvencesi için bu tür peynirler sadece sertifikalı çiftlik sütlerinden 

üretilebilir.  

Peynirlerde temel teknoloji kazeinin (süt proteini) rennet (peynir mayası) ile 

pıhtılaştırılması, pıhtıdan suyun uzaklaştırılması, elde edilen telemeye şekil 

verilmesi, ısıtılacaksa ısıtılması, ısıtılmayacaksa tuzlanması, ambalajlanması ve 

muhafazaya alınması şeklindedir. Peynirlerde erken şişme kusuruna koliformlar, geç 

şişme kusurlarına da propiyonibakteriler ve klostridiumlar neden olur.  

Peynirlerin bazılarının içerisinde gözenekler bulunur. Bu gözeneklerin sayısı ve 

iriliğinin fazla olması beyaz peynirde istenmez. Ancak Gravyer peynirinde bu 

gözenekler teknolojisi gereği ve olgunlaşmasını sağlayan bakteriyel kültürlerin bir 

marifeti olarak uygun bulunur.    
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Kefir 

Kafkasların kültüründen çıkan bu ürün polisakkarit materyal içerisinde 

yuvalanan ve çoğalan aktif kefir mayası ile sütün mayalanması (25-30 oC’de 24-48 

saat), istenen asitlik ve pH düzeyinden sonra tüketime sunulması şeklinde üretilen 

bir üründür. Yoğurtta olduğu gibi içimlik kefirden de süt mayalanarak kefir elde 

edilebilmektedir. Ticari kefir üretiminde bu yol kullanılabilmektedir.   

 Kımız 

Kafkasların geleneğinden çıkan bu ürün önceleri at sütünden üretilmekteydi. 

Günümüzde ise inek sütünden de üretilmektedir. Kımıza kendisine has karakteri 

veren mikrobiyel kültürüdür. Kefirde olduğu gibi düşük ısıda uzun süre 

mayalanmaktadır., karıştırma işlemi ise ürüne kendine has lezzet verecek 

bakterilerin ve mayaların üremesi için gerekli olan oksijeni sağlamakta, ürün 

içerisinde hapsolan CO2’nin atılmasını sağlamaktadır.  

10.2. Et ürünleri:  

Fermente Türk sucuğu: Yukarıda belirtildiği gibi üretilen çiğ et sucuğudur. 

Üretim aşamasında sucuk starter kültürü kullanılmaktadır. Bir miktar nitrat-nitrit desteği 

ile zararlı bakterilerin üremesi baskılanırken starter kültürler çoğalarak ürünü muhafaza 

edecek ve sağlıklı hale getirecek olan organik asitleri üretirler. Bu organik asitler 

sayesinde fermente Türk sucuğu kılıflar içerisinde 4-5 ay kadar muhafaza 

edilebilmektedir.     

NOT: Gıdaların üretim teknolojilerinin detayı numune gıda üretimimiz esnasında 

detaylı olarak işlenecektir. Üretilen numune gıdalarla analizlerinin yapılması, TÜRK 

GIDA KODEKSİ’ne uygun olup olmadığının tespit edilmesi ve Gıda Analiz Raporu 
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yazılması konularından burada bahsedilmemiş olup, bu konular uygulama 

derslerinde öğrenilecektir.  

 

 

 


