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GIDA SANAYİİ



• Tarımsal hammaddeye değişik hazırlama, 
işleme, muhafaza ve ambalajlama teknikleri 
uygulayarak daha dayanıklı ve tüketime hazır 
duruma getiren bir sanayii dalıdır.



• Gıda sanayii bir yandan halkın yeterli ve 
dengeli beslenmesi için gıda talebinin 
karşılanmasında önemli görevler 
üstlenmekte, diğer taraftan tarım ürünlerine 
katma değer artışı sağlanmakta, ihracat yolu 
ile ülkeye döviz kazandırmakta ve istihdam 
olanakları yaratmaktadır.



• Tarımsal hammaddenin muhafaza süresi 
kısıtlıdır. Genellikle mevsimlik olduğu için, 
tamamının taze olarak tüketilmesi sözkonusu 
değildir. Ayrıca birçok tarımsal hammadde 
doğal durumunda gıda olarak tüketilmeye 
elverişli değildir. 



• Bu nedenle taze ve doğal olarak tüketimi söz 
konusu olmayan tarımsal hammadde Gıda 
sanayii tarafından uygun teknikle işlenmekte 
ve muhafaza edilmektedir.



• Yapılan araştırmalarda dengeli ve yeterli 
beslenmek için 8’i amino asidi, 14’ü vitamin, 
l’i yağ asidi ve 22’si mineral madde olmak 
üzere toplam 45 temel besin maddesinin 
hergün belirli miktarlarda alınması 
gerekmektedir. Bunların kaynakları da gıda 
maddeleridir. Bununla birlikte gıda grubları  
bu temel besin maddelerini insanın ihtiyaç  
duyduğu dağılımda ihtiva etmemektedir. 



• Ayrıca doğal olarak bazı gıdalar belirli 
mevsimlerde ve yörelerde yoğunlaşmıştır. 
Yeterli ve dengeli beslenme için gıda 
maddelerinin her bölgede ve mevsimde 
bulunması gereklidir. Gıda sanayii bu 
maddeleri uygun yöntemlerle işlemekle ve 
muhafaza etmekle mevsim ve yöreye bağlı 
üretim kısıtlığını da ortadan kaldırmaktadır.



• İmalat sanayii başlığı altında 21 ana sanayii 
kolunda 500 civarında ürün üretilmektedir. 
Gıda sanayiin toplam imalat sanayii içindeki 
payı %25 civarındadır. İmalat sanayii içindeki 
istihdamın %15’i ve katma değerin de %13’ü 
gıda sanayii tarafından karşılanmaktadır.



• Gıda Sanayiinde, değişik muhafaza 
yöntemleri uygulanarak tüketime hazır gıda 
maddeleri üretilmektedir. Bu yöntemler ve 
dayandığı ilkeler Tablo 1’de verilmiştir.



Tablo 1. Gıda Sanayiinde Kullanılan Başlıca 
Muhafaza Yöntemleri ve İlkeleriMuhafaza Yöntemleri                                  İlkeleri

SOĞUKTA MUHAFAZA Sıcaklığın ürünlerin donma noktasının 1-2oC üstünde ayarlanmasıyla 
fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal değişimlerin kısıtlanması.

DONDURARAK MUHAFAZA Sıcaklığın –18 ve –20oC ye ayarlanması ile ortamdaki suyun 
mikroorganizmalar tarafından kullanılamaz duruma getirilmesi ile 
kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonların olabildiğince yavaşlatılması

KURUTMA Suyun uzaklaştırılarak kimyasal biyokimyasal ve mikrobiyolojik 
değişmelerin sınırlanması.

PASTÖRİZASYON pH değeri 4.5’in altındaki asit gıdaların 100oC nin altındaki (85oC 
civarında) ısıl uygulama ile hastalık oluşturan mikroorganizmaların 
öldürülmesi, enzimlerin inaktive edilmesi ve mikroorganizma sayısının 
azaltılması.

STERİLİZASYON pH derecesi 4.5’in üzerindeki düşük asitli gıdaların 100oC nin 
üzerindeki ısıl uygulama ile toksin meydana getirilebilecek 
mikroorganizmaların öldürülmesi ve enzimlerin inaktive edilmesi.

IŞINLARLA MUHAFAZA İyonize  radyasyon  adı  verilen  gamma  ve
 beta    ışınlarının     uygulanması    ile
 mikroorganizmaların öldürülmesi.

KORUYUCU MADDELERLE
MUHAFAZA

Kimyasal maddelerle mikroorganizmaların çoğalması, gelişmesi ve 
faaliyetlerinin engellenmesi.

VAKUM VE MODİFİYE ATMOSFERDE AMBALAJLAMA, 
KONTROLLÜ ATMOSFERDE DEPOLAMA

Ortam atmosferindeki oksijenin uzaklaştırılarak mikroorganizmaların 
gelişmesinin engellenmesi, enzimatik değişmelerin durdurulması.



2. TÜRK GIDA SANAYİSİNİN GENEL YAPISI



• Gıda sanayisi  sektörü başlıca sekiz alt 
sektörden oluşmaktadır. Uluslar arası 
Standart Sanayi sınıflaması –3 (ISIC –3) 
sistemine göre, gıda sanayisi tarımsal 
hammaddelerin bir yada birden fazla işleme 
tabi tutulması ile elde edilen ürünleri 
kapsamaktadır. 



• Bu sekiz alt sektör; Mezbaha Ürünleri, Süt ve 
Süt Ürünleri, Su ürünleri, Tahıl ve Nişasta 
Ürünleri, Meyve ve Sebze İşleme, Bitkisel Yağ, 
Şeker ve Şekerli Ürünler ile diğer ürünler ve 
yem sanayileridir.



• Her nekadar bu konudaki veriler tartışma 
konusu olmakla birlikte, genel olarak 
benimsenmiş şekli ile Türkiye’de 2004 yılı 
itibari ile 28.000 gıda işletmesi ve ayrıca 
15.000 ekmek fırını olduğu kabul 
edilmektedir. 



• Bu sayı içinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
ağırlıklı olduğu bilinmekte, modern tekniklerle 
çalışan büyük ölçekteki işletme sayısının 500 
adedi çok büyük olmak üzere 3.000 kadar 
olduğu belirtilmektedir. Özel sektöre ait 
işletmelerin önemli bir bölümü Batı Anadolu 
ve Marmara Bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 
Sektörde toplam olarak 100.000 kişinin 
istihdam edildiği tahmin edilmektedir.



• Gıda işletmelerinin %65’i un ve unlu ürünler, 
%11’i süt ve süt ürünleri %12’si meyve-sebze 
işleme, %3,5’i bitkisel yağ ve margarin, %3’ü 
şekerli ürünler, %1’i et ürünleri ve 4,5’lik 
kısmı ise diğerlerinden oluşmaktadır. 



• Un ve unlu ürünler, süt ve ürünler, meyve 
sebze işleme gibi alt sektörlerdeki oranların 
yüksek olması, halkın tüketim 
alışkanlıklarının yanı sıra gelişmiş teknoloji 
uygulamayan (değirmen, mandıra, zeytin 
salamura işleme vb.) küçük işletmelerin 
sayısal fazlalığından da kaynaklanmaktadır.



• Türkiye’de başta makarna olmak üzere un ve 
unlu ürünler, dondurulmuş sebze ve meyveler, 
domates salçası ve konserveler, çekirdeksiz 
kuru üzüm ve kuru kayısı gibi geleneksel gıda 
ürünleri üretimi giderek artmaktadır. Bu 
ürünler dünyanın pek çok yerine ihraç 
edilmektedir. Zeytinyağı ve sofralık, fındık, 
şeker ve şekerli ürünler, lokum ve helva dünya 
çapında bir üne sahiptir.



2.1. UN VE UNLU GIDALAR SANAYİİ



• Türkiye buğday üretimi bakımından Dünya’da 
7.sırada bulunmaktadır. Buğday işleyen 
sanayii dalının Gıda sanayii içindeki payı %45 
civarındadır.



• Un ve Mamülleri Sanayii; Un Sanayii, Ekmek 
Sanayii, Bisküvi Sanayii, Makarna  Sanayii, 
Bulgur Sanayii, Maya Sanayii v.b. alt gruplara 
ayrılmaktadır.



• Ülkemizde 1100 civarında değirmen 
bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi 300 
ton/gün kapasitesinin üstünde olan çok 
büyük işletme, 64 adedi 150-300 ton/gün 
kapasiteli büyük işletme 280 adedi 75-150 
ton/gün kapasiteli orta işletmelerdir. 



• Bu gruplarda kapasite kullanım oranı 
ortalama %65 civarında değişmektedir. 
Modern valsli değirmen makinaları üreten 15 
civarında fabrika bulunmaktadır.



• Türkiye’de 15.000 civarında fırın 
bulunmaktadır. Ayrıca 40 civarında yerli 
imalat olarak fırın makinaları üreten fabrika 
ve 7 modern maya fabrikası bulunmaktadır. 
Bu fabrikalarda 70.000 ton/yıl maya 
üretilmektedir.



• En fazla katma değer artışı (8-10 kat) sağlayan 
üretim kollarından birisi olan bisküvi 
sanayinde; 4 adedi büyük, 9 tanesi orta ve 12 
tanesi küçük kapasiteli olmak üzere 25 
fabrika bulunmaktadır. 



• Bisküvi sanayiinde kapasite kullanım oranı 
%68-75 arasında değişmektedir. Makarna 
sanayiinde 6 tanesi büyük olmak üzere 20 
civarında fabrika bulunmaktadır. Kapasite 
kullanım oranları %80 civarında olup, 
makarna üreticileri aynı zamanda kendi 
irmiklerini de üretmektedirler.



• Bulgur sanayiinde birkaç fabrika dışında çoğu 
aile tipi olan 500 civarında işletme 
bulunmakta ve yılda ortalama 250.000 ton 
üretim yapılmaktadır.



2.2. MEZBAHA ÜRÜNLERİ SANAYİİ



• En son istatistik rakamlara göre ülkemizde 
11.951.000 baş sığır, 38.418.000 baş koyun 
olduğu ifade edilmektedir. Türkiye’de 
hayvanlar modern et kombinalarında ve 
belediye mezbahalarında kesilmektedir. 



• Hayvanların %42’si modern et 
kombinalarında ve %58’i belediye 
mezbahalarında kesilmektedir. Bu tesislerde 
kapasite kullanım oranları %26 düzeyindedir. 
Kanatlı et kesimi ise 172 tavuk kombinası ve 
43 adet küçük kesim evinde 
gerçekleşmektedir.



• Toplam yıllık olarak üretilen et miktarı  
500.000 ton civarındadır. Bu etin büyük bir 
kısmı taze olarak tüketilmekte ve 695 tonu 
pastırmaya, 8010 tonu sucuğa, 5395tonu 
salama, 1220 tonu kavurmaya, 153 tonu et 
suyu ve et mamülleri konservesine 
ayrılmaktadır.



• Gelişmiş ülkelerde et tüketimi kişi başına 100 
kg/yıl olmasına rağmen ülkemizde 20 kg/yıl 
civarındadır.



2.3. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİİ



• Türkiye’de süt sanayiinin durumuna 
bakıldığında teknolojik gelişme, kapasite ve 
çalışan personelin niteliği açısından çok 
değişik yapıda işletmenin üretimide 
bulunduğu görülmektedir.



• Yıllık kapasitesi 5000 tonun üzerinde olan 
plakalı pastörizasyon yada UHT sistemine 
sahip işletme sayısı 146’dır. 1000-5000 ton/yıl 
kapasiteye sahip 1162 işletme 
bulunmaktadır.



• Türkiye’de üretilen sütün %60’ı inek, %21’i 
koyun, %10’u keçi ve %3’ü manda sütünden 
oluşmaktadır.



• Sterilize süt dışındaki ürünler için kapasite 
kullanım oranları çok düşük olup %8.3-%56.1 
arasında değişim göstermektedir. Buna karşın 
modern özel sektör işletmelerinde ise 
kapasite kullanımı oldukça yüksektir. 



• Ancak gerek kamu gerekse özel sektöre ait 
işletmelerin çok  büyük bir kısmı düşük 
kapasitelidir. Düşük kapasite ise işletme içi 
kalite kontrol sisteminin kurulmasını, 
standart ve kaliteli üretim yapılmasını, hijyen 
ve sanitasyon koşullarına uyulmasını 
engelemekte maliyeti yükselmektedir.



2.4. MEYVE VE SEBZE İŞLEME 
SANAYİİ



• Ülkemizde 42 salça, 49 sebze konservesi, 28 
meyve konservesi, 81 reçel üretimi ve 20 adet 
meyve suyu işleme tesisi bulunmaktadır.



• Meyve sebze konserve üretim tesislerinde en 
yüksek kapasite kullanım oranı %64 ile 
domates salçası ve en düşük %24 ile reçel-
marmelat tesislerinde gerçekleşmektedir. 
Domates salçası ülkemizin en önemli ihraç 
ürünlerinden birisidir. 



• Kapasitenin %407ı iki büyük firmada 
toplanmış durumdadır. Üretilen 225.000 ton/
yıl ile Amerika Birleşik Devletleri ve 
İtalya7dan sonda Dünya’da üçüncü sıradadır. 
Üretilen salçanın 126805 tonu ihraç 
edilmiştir.



• Meyve suyu işleyen tesislerde esas olarak 
meyve suyu konsantresi ve meyve pulpu 
işlenmekte, meyve suyu dolumu 
yapılmaktadır. Üretim berrak meyve suyu 
konsantresinde 34000 ton, sitrus meyve suyu 
konsantresinde 16.000 ton, meyve püresi 
30.000 ton ve meyve suyu (nektar dahil) 
110.000 ton olmuştur. 



• Kurulu kapasite kullanım oranı en yüksek 
berrak meyve suyu konsantresi (%64) üretim 
hatlarında olmuştur. Bu üretimin  önemli bir 
bölümü ihraç edilmektedir. İhracatın hemen 
hemen tamamına yakını elma suyu 
konsantresi oluşturmuştur (23.000 ton).



• Donmuş meyve ve sebze işleyen tesis sayısı 
16’dır. Bu tesislerin kurulu kapasiteleri 90.000 
ton. Üretimleri 54.000 ton civarında 
gerçekleşmiştir. Buna göre kapasite kullanım 
oranı %57 civarındadır. Dondurulan meyvenin 
%40’ı çilekten oluşmaktadır. 



• Dondurulan ürünlerin 22.000 tonu sebze, 
17.000 tonu meyve ve 14.500 tonu 
patatesdir. Dondurulan ürünün yurt içi 
tüketimi 15.000 ton civarında olup 15.000 
tonu ise ihraç edilmiştir. Buna göre üretimin 
yaklaşık %90’ı ihraç edilmektedir.



2.5. BİTKİSEL YAĞ VE ÜRÜNLERİ SANAYİİ



• Dünyadaki zeytin ağacının %10’u Türkiye’de 
bulunmaktadır. Dünya zeytinyağının da %7’si 
Türkiye’de üretilmektedir. Ülkemiz Zeytinyağı 
sanayii bir kısmı özel sektör bir kısmı 
kooperatif ve bir kısmı da vakıf işletmeleri 
olmak üzere 1170 civarında işletmeden 
oluşmuştur.



• Rafine zeytinyağı üreten işletme sayısı 11’dir. 
Zeytinden yağ elde edilmesinde kontinü 
sistemler yaygınlaşmakla birlikte hidrolik 
presleme de önemli ölçüde kullanılmaktadır. 
Üretilen zeytinin 1/4’ü sofralık, 3/4’ü yağ 
üretiminde kullanılmaktadır. Yılda 250.000 
ton zeytinyağı üretilmektedir ve kapasite 
kullanımı %35 dolayında gerçekleşmiştir.



• Ayçiçek yağı üretim tesislerinin sayısı 73 olup 
bunun 26’sı sürekli yöntemle, 37’si kesikli 
yöntemle ve 10 adedi presyon yöntemiyle 
üretim yapmaktadır. 750.000 ton ayçiçeği 
tohumu işlenerek 300.000 ton civarında ham 
ayçiçeği yağı üretilmiştir. 



• Rafinasyon tesislerinde kapasite kullanılma 
oranı %62 civarındadır. Rafinasyonun %60’ı 
modern tesislerde, %40’ı yerel küçük 
tesislerde gerçekleşmektedir. Yıllık yağlı 
tohum işlemede kapasite kullanım oranı ise 
%50 civarındadır.



• Ülkemizde 34 adet pamuk tohumu işleyen 
tesis bulunmaktadır. Bunlardan 17 adedi 
ekstraksiyon, 17 adedi de presyon yöntemiyle 
üretim yapmaktadır. Rafine pamuk yağı 
üretimi 35.000 ton civarındadır.



• Soya yağı üreten firma sayısı 20 olup, yıllık 
üretim 15.000 ton civarında gerçekleşmiştir.



• Bitkisel margarin sanayiinde 9 tesis faaliyet 
göstermektedir. Bu tesislerde ortalama 
500.000 ton margarin üretilmektedir. 
Kapasite kullanım oranı %75 civarındadır



2.6. DİĞER GIDA SANAYİİLERİ



• Ülkemiz’de su ürünleri sanayii henüz önemli 
bir sektör durumuna gelmemiştir



• Türkiye, dünya çay üretiminin %6’sını 
gerçekleştirmekte ve beşinci sırada 
bulunmaktadır. Fabrika sayısı 110 olup, 45’i 
Çaykur’a 65’i ise özel sektöre aittir.Şahıs 
başına çay üretimi bakımından Türkiye’de  
dünyada 3. sıradadır. Üretilen çayın %65’i iç 
tüketimde kullanılmış ve %35’i ihraç 
edilmiştir.



• Günümüzde 27 adet işletmede toz şeker 17 
adet işletmede küp şeker üretimi 
yapılmaktadır. 1.700.000 ton toz ve 42.000 
ton da küp şeker üretilmiştir. Şeker 
üretiminden kalan en önemli yan ürün ise 
melastır. 



• Melas; hayvan yemi, ekmek mayası 
üretiminde veya ispirto üretiminde 
kullanılmaktadır. Türkiye şeker üretimi 
bakımından sayılı ülkeler arasında olmasına 
rağmen üretimin tamamı iç tüketimde 
kullanılmakta ve bazı yıllar da ithal 
edilmektedir.



• Lokum, şekerlemeler, helva, reçel, marmelat 
v.b. ürünler geleneksel gıdalarımız olup çok 
sayıdaki küçük ve ilkel işletmelerde 
üretilmektedir.



• Çikolata ve cikletler büyük ve modern 
işletmelerde üretilmeye başlamış ve bu 
yüzden ham kalite hem de miktar yönüyle 
önemli gelişmeler görülmektedir.

•  



3.1. Sorunlar

3. TARIMSAL SANAYİİNDEKİ 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



• Gıda sanayiinin önceki dönemlerinden gelen 
benzer sorunları devam etmektedir.

• Tarım  politikası   uygulamaları   ile   tarım 
sektörünün  alt  yapısı   sorunlarından       
kaynaklanan ve gıda sanayiine yeterli ve 
kaliteli hammaddenin düzenli bir şekilde     
temininde zorluklarla karşılaşılması.



• Gıda sanayiinin  ihtiyacı  alt  sektörlerde yerli 
hammadde fiyatlarının  dış  rekabeti     
olumsuz etkiliyor olması ve ihracat 
teşviklerinde Dünya Ticaret  Örgütü 
taahütleri     dahilinde   hareket   edilmesi   
zorunluluğu   nedenleriyle   dahilde   işleme    
rejimi     kapsamında ihracat kaybıyla ithalat 
yoluna gidilmesi.



• Gıda  sanayii  hammaddesinin genellikle  
rekolte  dönemlerinde  sağlanması yüksek     
miktarda işletme sermayesi gereksinimini 
ortaya çıkarmaktadır. Hatta bazı alt     
sektörlerde işletme sermayesi ihtiyacı fabrika 
değerini aşmaktadır.



• Denetim  hizmetlerinin yeterli  seviyede 
bulunmaması  nedeniyle  dağınık  yapıda  ve   
  kayıt dışı küçük  işletme  sayısının  fazla 
oluşu, modern  işletmelerle haksız  rekabeti     
 ve  tüketici sağılığına  uygun  koşullarda  ve  
uygun  kalitede  üretim  yapılmama      riskini  
beraberinde getirmesi.



• Dış pazarlarda rekabet edilebilirliğin olumsuz 
etkilenmesi ve iç piyasaya daha düşük 
fiyatlarda ve kaliteli ürün verilebilmesinin 
güçleşmesi.



• Bu sektörü olumsuz yönde etkilemekte olan 
ekonomik ve finansal sorunlar, bilimsel ve     
teknolojik gelişmedeki yetersizlik ve kalifiye 
işgücü teminindeki zorluklar.



• Bu   sektörlerde  hammadde  bulmadaki   
güçlükler  ve  kuruluş  yerinin  seçimindeki      
dikkatsizlikler,   küçük     ve    orta   ölçekli   
firmaların   ihracatta   gereği   gibi    yer     
almaması   nedeniyle  atıl kapasitelerin  
bulunması,  Bugün gıda sanayiinin büyük bir    
 çoğunluğunda %50 kapasite kullanımına bile 
ulaşılamamaktadır .



3.2. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



• Türkiye’nin ürünleri ihracatı 2,8 milyon US 
Doları  civarındadır.  Ancak  potansiyel,     bu 
rakamın  3  katından  bile fazladır  ve 10 
milyon  US  Dolarına ulaşmaktadır.  Bu     
rakama ulaşmak için sektördeki atıl 
kapasitenin harekete geçirilmesi ve dış 
pazarlara     örgütlü bir şekilde ulaşılması 
gerekmektedir.



• Yerli   sanayiinin   ürettiği  gıda  ürünleri   sıkı   
bir  kontrol  altındadır.   Ancak ithal     ürünler  
için  aynı   şeyleri    söylemek    mümkün   
değildir.   Gıda  ürünü ithalatı bir     uzmanlık    
işidir .    Genel gümrüklerin      bilgi     yetersizliği  
     nedeniyle     gerekli      hassasiyeti   
göstermesi    beklenemez.  Mutlaka    ihtisas    
gümrükleri   kurulmalı   ve   gıda  ithalatı, bu  
gümrüklerden   geçirilerek yapılmalıdır.



• 2000’li  yıllarda  gıda  sanayiinin  amacı;   
tarımsal  üretimin   uluslar  arası normlara    
uygun    koşullarda    işlenerek   
değerlendirilmesi   ile   iç   piyasaya tüketici  
sağlığına  uygun   ve   kaliteli  ürünler  
sunulması  ve  dış   pazar  imkanlarından  
yararlanılarak  sektörün dışa açık  büyümeye 
devam etmek olmalıdır.



• Tarım-gıda    sanayii  entegrasyonunun   
geliştirilmesi   yoluyla   gıda  sanayii  talebine 
uygun     hammadde     temini   sağlanmalıdır.  
  Sanayiinin   öncülüğünde   yeni   ürün      
geliştirilmesine  yönelik    AR-GE    
faaliyetlerinin   geliştirilmesi   ile   yeni   
pazarlara   ulaşılması   yönünde arayışlara 
yönelinmesi gerekmektedir.



• Gıda   üretim   ve   işlemede   kayıp   ve   
hatalı işlemler önlenerek  miktar  ve kalitenin 
     artırılması  sağlanmalıdır.



• Özellikle gıdaya   ilişkin  mevzuat,  içerik  ve  
nitelik  yönünden,  gelişmiş  ülkelerin  ve     
uluslar  arası organizasyonların mevzuatı ile 
paralel kılınmalıdır.



• Tarıma   dayalı   sanayii  dallarında  
uluslararası   pazarlarda    söz   sahibi   olmak  
ve   rekabet   edebilmek,   ancak  kaliteli  ve 
standart  ölçülere  uygun   ürünler     üreterek  
  mümkün olacaktır.   Bu alanda yabancı 
işletmelerle yapılacak ortaklık  ve birleşmeler 
yeni teknolojilerin ülkeye girmesini ve 
yaygınlaşmasını sağlayacaktır .



GIDA MADDELERİNİN BİLEŞİMİ:  ÖZELLİKLERİ VE 
ÖNEMLERİ

Prof.Dr. Recai ERCAN



• Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri gıda 
bilimi ve teknolojisinin bütün safhalarının 
temelini oluşturmaktadır. Gıda bozulması ve 
gıda muhafazası, gıda işleme metodları ve 
gıda üretimi, gıdanın pişirilmesi ve 
hazırlanması ve beslenme gıda bileşimine 
giren maddelerle yakından ilgilidir. 



• Organik, kimya, fizikokimya ve biyokimyanın 
ana disiplinlerinde temel oluşturmuş olan 
gıda biliminin ileri sınıflarındaki örneğinciler, 
gıda bileşenleri arasında moleküler bazda 
reaksiyonları ve özellikleri gözönünde 
canlandırabilirler. Yeni başlayan öğrenciler 
henüz yeterince bilgiye sahip değildirler. Bu 
nedenle önemli gıda komponentlerinin genel 
özellikleri bu bölümde verilmiştir.



• Gıdalar, karbonhidratlar proteinler ve yağlar 
ile bunların türevlerinden olmak üzere üç ana 
grubtan oluşmaktadır. Bunlara ilaveten 
inorganik mineral komptenentlerden oluşan 
bir grup vardır ve organik maddelerden farklı 
olarak küçük oranlarda bulunurlar. Ayrıca 
vitaminleri, enzimleri, emülsifierleri, asitleri, 
oksidantları, antioksidantları, pigmentleri ve 
flavor maddelerinide kapsamaktadır. 



• Aynı zamanda her zaman ve çok önemli bir 
komponent olanı suda bulunur. Bu bileşenler 
farklı gıda maddelerinde o şekilde tanzim 
edilmişlerdir ki, onlara yapılarını tekstürlerini, 
flavorlarını, renklerini ve besleyici değerlerini 
kazandırırlar. Bazı hayvansal ve bitkisel 
kaynaklı gıda  maddeleri bazı toksik 
maddeleri ihtiva ederler ve çok miktarda 
tüketildikleri zaman toksik olabilirler.



• Gıda komponentleri gıda maddelerinde doğal 
olarak oluşurlar. Zaman zaman yapısından, 
flavorundan,renginden, besleme değerinden, 
tekstüründen hoşnut olunmadığı veya gıda 
kalitesinin muhafaza edilmek istendiği 
zaman, gıda maddelerine doğal veya sentetik 
maddeler ilave edilir.



KARBONHİDRATLAR



• Bu sınıfa giren maddelerin en önemlileri 
şekerler, dekstrinler, nişasta, selüloz, 
hemiselüloz, pektin ve gumlardır. Kimyasal 
olarak, karbonhidratlar yalnızca karbon, 
hidrojen ve oksijen ihtiva eder. Basit 
karbonhidratlardan bir tanesi 6 karbonlu 
şeker glukozdur. Glukoz ve diğer basit 
şekerler  halka yapısındadırlar.









• Bu basit şekerlerin herbiri 6 karbon atomu, 
12 hidrojen atomu ve 6 oksijen atomu ihtiva 
eder. Farklılıklar halka yapısındaki oksijen ve 
hidrojenin pozisyonlarında ortaya 
çıkmaktadır. 



• Elementlerin yerleşimlerindeki bu farklılıklar  
çözünmelerinde, tatlılıklarında, 
mikroorganizma ile fermentasyon 
oranlarında yeterli farklılıklar yaratırlar. 
Ayrıca bu şekerlerin diğer özellikleri de 
değişmektedir.



• İki glukoz ünitesi bir molekül suyun ayrılması  
ile birleşirler. Bunun sonucunda maltoz 
oluşumunda olduğu gibi bir disakkarid 
molekül meydana gelir.





• Yaygın disakkaridler glukoz ve fruktozdan 
oluşan şekerkamışı şekeri veya sakkarozun 
benzer yapısındadırlar. Maltoz yada malt 
şekeri iki molekül glukozdan laktoz veya süt 
şekeri glukoz ve galaktozdan oluşmuştur. Bu 
disakkaritler aynı zamanda birbirlerinden 
çözünebilme, tatlılık, fermentasyona 
duyarlılık ve diğer özellikler yönünden 
farklıdırlar.



• Birçok sayıda glukoz ünitesi polimer şeklinde 
birleşebilir ve polisakkaritleri oluşturabilirler. 
Böyle bir polisakkarid amilozdur ve bitki 
nişastalarının önemli bir komponentidir.







• Disakkaritler, dekstrinler, nişastalar, 
selülozlar, hemüselülozlar, pektinler ve 
karbonhidrat gumlar basit şekerlerden 
oluştukları için, parçalandıkları veya hidroliz 
edildikleri zaman kendilerini oluşturan basit 
şekerleri içeren küçük üniteler meydana 
gelmektedir. 



• Örneğin nişastanın linear fraksiyonu olan 
amilozun veya dallanmış zincir fraksiyonunu 
oluşturan amilopektinin parçalanma 
durumunda değişik orta zincir uzunluğundaki 
dekstrinler, disakkarid olan maltoz ve basit 
monosakkarit olan glukoz meydana 
gelmektedir. 



• Bu parçalanma veya ayrışma asidler veya 
biyolojik katalizörler olan spesifik enzimlerle 
yapılabilmektedir. Mikroorganizmalar, 
çimlenmiş taneler değişik bu tür enzimlere 
sahibdirler.



• Şekerlerin kimyasal olarak reaktif grupları; 
halka etrafındaki hidroksil grupları (-OH), ve 
halkanın açık bulunan (- RC-O) aldehit veya (-
RC=O) keton gruplarıdır 



• Serbest aldehit ve keton grublarına sahib 
olan şekerler indirgen şekerlerdir. Bütün 
monosakkaritler indirgen şekerlerdir. İki veya 
daha fazla monosakkarit aldehit veya keton 
grupları vasıtasıyla birleştikleri zaman bu 
indirgen gruplar serbest olarak 
kalamadıklarından indirgen olmayan 
şekerleri oluştururlar.  Disakkaridlerden 
maltoz indirgen bir şekerdir.



• Sakkaroz ise indirgen olmayan bir şekerdir. 
İndirgen şekerler muhtemelen diğer gıda 
komponentleri ile reaksiyona girebilirler. 
Örneğin proteinlerin amino asitleri ile 
reaksiyona girerek renk, flavor ve gıdanın 
diğer  özelliklerini değiştirebilirler.



• Karbonhidratlar, biyolojik sistemlerde ve 
gıdalarda önemli rol oynarlar. 
Karbonhidratlar yeşil bitkilerde fotosentez 
oluşumu ile meydana gelirler. Selülozda 
olduğu gibi yapısal komponent olarak görev 
yaparlar, bitkilerde nişastada ve hayvanlarda 
glikojen de olduğu gibi enerji deposu olarak 
bulunurlar. Ribozda olduğu gibi nükleik asidin 
esensiyel komponentini oluştururlar. 



• Riboflavinde olduğu gibi vitaminlerin 
yapısında yer alırlar. Karbonhidratlar okside 
olarak enerji sağlarlar ve kanda glukoz 
insanlar için hazır enerji kaynağıdır. 
Karbonhidratların maya veya diğer 
mikroorganizmalar ile fermentasyonu CO2, 

alkol, organik asit ve bazı maddeleri verir.



Şekerlerin bazı özellikleri

• Glukoz, fruktoz, sakkaroz ve laktoz gibi bütün 
şekerler aşağıdaki özelliklerin tümüne değişik 
derecelerde sahibdirler.



• Tatlıdırlar ve genellikle tatlandırıcı olarak 
kullanılırlar.

• Suda çözünürler ve şurup oluşturmaya hazırdırlar.

• Çözeltilerinde su uzaklaştırıldığı zaman kristal 
formu oluştururlar ve şekerkamışından sakkaroz 
bu yolla elde edilmektedir.

• Beslenme için enerji sağlarlar.

• Mikroorganizmalar tarafından kolaylıkla 
fermentasyona uğratılırlar.



• Yüksek konsantrasyonlarda, mikroorganizma 
gelişimini önlerler ve bu yüzden koruyucu olarak 
kullanılabilir.

• Isıtıldıklarında renkleri esmerleşir veya 
karamelize olur.

• Bazıları proteinler ile birleşerek esmerleşme 
reaksiyonları olarak bilinen esmer renk verirler.

• Tatlılıklarına ilaveten, vücutta ve ağızda 
kolaylıkla çözünmektedir.



• Şekerleme teknolojisinde çok önemli avantaj 
glukozun izomerlerine değişimi için enzimatik 
proseslerin gelişimidir.



• Fruktoz, glukoz ve sakkarozdan daha tatlıdır. 
Bu özellik tatlı şeker şurublarının fruktozdan 
üretilmesini mümkün kılmaktadır. 
Sakkarozun diğer özellikleri nişastadan 
kaynaklanmaktadır. Genellikle mısır nişastası 
glukoz üretmek amacıyla hidroliz 
edilmektedir.



Nişastanın bazı  özellikleri

• Gıda maddelerindeki nişastanın önemi 
bitkisel kaynaklı oluşundan 
kaynaklanmaktadır.



• Tatlı değildirler fakat çok az tatlılık gösterirler

• Soğuk suda çözünmezler

• Sıcak suda jel ve pelte oluştururlar

• Bitkilerde reserve enerji kaynağıdırlar ve 
beslenmede enerji sağlarlar.



• Tohumlarda ve yumrularda karakteristik 
nişasta granülleri olarak oluşurlar. Nişasta 
granülleri kaynaklarına göre farklılık 
göstermektedir. Nişasta granüllerinin 
süspansiyonları suda ısıtıldığı zaman şişer 
veya jelatinize olur. Bu olay süspansiyonun 
viskozitesini artırır ve sonuçta pelte oluşur. 
Bu peltenin soğumasıyla da jel oluşabilir.



• Viskositeleri gıda maddelerini koyulaştırmak 
için kullanılır.

• Jelleri pudinglerde kullanılır.

• Jelleri şeker veya asitlerle modifiye edilebilir.



• Pelte ve jelleri eski haline gelebilir veya 
dondurma veya bekletme sırasında çözünmez 
forma retrograde olabilir ve bunlar gıdanın 
zarar görmesine yol açar.



• Nişastanın kısmi parçalanması dekstrinleri 
meydana getirir. Dekstrinler nişasta ve 
şekerler arasında zincir uzunluğu bakımından 
ortada bir yapı gösterirler ve sergiledikleri 
özellikle de bu iki sınıf arasındaki ortalama 
değerlerdir.



• Son yıllarda naturel nişastanın özellikleri 
fiziksel ve kimyasal olarak modifiye 
edilmektedir. Bu uygulamalar nişastanın gıda 
katkı maddesi olarak kullanım olasılığını 
artırmaktadır.



• Modifikasyon teknikleri kimyasal olarak ve 
enzimatik olarak glikozidik bağlantılardaki 
molekülleri kırarak veya hidroksil 
gruplarından bazılarını okside ederek 
nişastanın viskositesini azaltmaya yöneliktir. 



• Suda ısıtılan nişastanın şişme özellikleri 
çapraz bağlama maddeleri ile yavaşlatılabilir. 
Bu çapraz bağlama ajanları nişasta 
moleküllerinin birbirine yakın hidroksil 
grupları ile reaksiyona girer ve linear zincirler 
arasında kimyasal köprüler oluşturur.



• Bu şekilde çapraz bağlanmış nişastalar asid 
gıdalarda viskositede azalmaya neden olurlar 
ve yüksek sıcaklıklarda pişirilebilir veya 
konserve yapılabilirler. Nişasta bir dizi 
maddelerle hidroksil gruplarının reaksiyonu 
sonucu modifiye edilebilir. 



• Bu maddeler ester, ether, asetat ve diğer 
türleri oluşturabilir. Bu tip modifikasyonun 
ana etkisi donmuş ve bekletilmiş gıdalarda 
çözünmez form oluşturan veya retrograde 
olan linear molekütllerin birleşme 
eğilimlerini azaltmaktadır. Nişasta granülleri 
önceden pişirilebilir ve soğuk suda tekrar 
şişebilecek nişasta üretilebilir.



 
Selüloz ve hemiselülozların bazı özellikleri

• Bu karbonhidrat polimerleri parçalanmaya 
oransal olarak dayanıklıdırlar.



• Bitkisel krallıkta bol miktarda bulunur ve 
bitkisel dokularda yapıları destekleyici olarak 
başlıca rol oynarlar.

• Sıcak ve soğuk suda çözünmezler

• İnsanlar tarafından sindirilemezler ve bu 
nedenle beslenmede enerji kaynağı olamazlar.

• Bazı enzimler ve mikroorganizmalar ile glukoz 
ünitelerine parçalanabilirler.



• Uzun selüloz zincirleri demet halinde lifleri 
oluşturmak için bir araya gelebilir.

• Ot, saman gibi yemlerin üretimi için gerekli 
gıdalardaki lifler çoğunlukla selülozdur.

• Kahve ve sert kabuklu meyvelerin kabukları 
selüloz ve hemiselüloz ihtiva eder. 
Bitkilerdeki ve atık kağıtlardaki selüloz 
enzimatik olarak glukoza çevrilir.



Pektin ve karbonhidrat gumlarının bazı özellikleri

• Bu şeker türevleri, genellikle bitkilerde çok 
küçük oranlarda bulunurlar.



• Nişasta ve selülozlar gibi pektinler 
tekrarlanan ünitelerin zincirlerinden 
yapılmıştır. Fakat bu üniteler basit 
şekerlerden daha çok şeker asitlerden 
oluşmuştur.



• Pektinler meyve ve sebzelerde yaygın olarak 
bulunan gum benzeri maddelerdir. Pektinler 
hücre içinde ve hücre duvarları arasında 
bulunur ve bitki hücrelerini birlikte tutarlar.



• Pektinler suda özellikle sıcak suda çözünür.

• Kolloidal çözeltilerdeki  pektinler viskoziteyi 
artırarlar ve sitrus sularında ince parçacıkları 
stabilize ederler.



• Pektinler çözeltilerinde şeker ve asid ilave 
edildiği zaman jel meydana getirirler. Bu olay 
jöle üretiminin temelidir.

• Bitkilerden elde edilen diğer karbonhidrat 
gumları, gum arabik, gum karaya v.b. gumları 
kapsamaktadır.

• Dogal oluşlarına ilaveten pektin ve gumlar gıda 
maddelerine koyulaştırıcı, stabilize edici olarak 
ilave edilir.



PROTEİNLER



• Protein molekülleri başlıca karbon, hidrojen, 
oksijen ve azottan oluşmaktadır. 

• Birçok protein aynı zamanda kükürt (S) ve 
eser miktarda fosfor (P) ve diğer elementleri 
de ihtiva etmektedirler



• Proteinler bitkilerde ve hayvanlarda 
bulunurlar. Proteinler bütün yaşam için 
elzemdirler. Hayvanlarda kıkırdak, deri, 
tırnak, saç ve kas gibi yapıların 
konrunmasında ve desteklenmesinde görev 
yapar. Proteinler enzimlerin ve antiokorların 
ve kan, süt ve yumurta beyazı gibi vücut 
sıvılarının ana bileşenleridir.



• Karbonhidratlar gibi proteinler de amino asid 
gibi küçük ünitelerden oluşmaktadır. Bu 
amino asidler uzun zincirli formlarda 
polimerize olmaktadır. Bir amino asid  
aşağıdaki kimyasal formüle sahipdir.





• Amino asidler  aynı bitişik karbon atomuna 
bağlı olan hem amino grubunu (-NH2) hem de 

 karboksil grubunu (- COOH) ihtiva eder. Bu 
gruplar kimyasal olarak aktif gruplardır ve 
asid, baz ve birçok kimyasal madde ile 
reaksiyona girebilirler. 



• Amino grubu bazik, karboksil grubu ise asidik 
özellik gösterir ve bir amino asidinin amino 
grubu diğer bir amino asidinin karboksil 
grubu ile birleşir. Bu bileşimide bir molekül su 
ayrılır ve peptid bağı oluşur.



• Bu durumlarda, iki amino asidin reaksiyona 
girdiği zaman peptid bağı oluşmakta ve peptid 
bağı merkezde kalmaktadır. En sonunda 
serbest amino ve karboksil grupları kalarak, bu 
durumda diğer amino asidler ile polypeptidleri 
oluşturmak için reaksiyona girerler. Bunlar ve 
farklı amino asid zincirlerindeki diğer gruplar, 
diğer gıda bileşenleri ile birçok reaksiyona 
iştirak edebilirler.



• Yapılan çalışmalarda dokuların, kan 
proteinlerinin hormonların ve enzimlerin 
oluşumunda görev alan 20 farklı amino 
asidinin olduğu ortaya konmuştur. Bu amino 
asitlerden 8 tanesi büyüme ve sağlık için 
yeterli oranda vücudda sentezlenemediği için 
temel ve esensiyel amino asidi olarak 
sınıflandırılmışlardır. 



• Bu esensiyel amino asidlerinin gıda 
maddelerinden sağlanmaları zorunludur. 
Diğer amino asidler de sağlık için gereklidir 
fakat diğer amino asidlerinden ve azotlu 
maddelerden vücud tarafından 
sentezlenebilirler ve bunlara esensiyel 
olmayan amino asidler adı verilmektedir.



• Esensiyel amino asitler; lösin, isolösin, lisin, 
methionin, fenil alanin, treonin, tiriptofon ve 
valin’dir. Bu 8 amino asid listesine çocukluk 
sırasında büyüme ihtiyaçını karşılayan 
histidin ve arginin de ilave edilmektedir.



• Esensiyel olmayan amino asitler de alanin, 
aspartik asit, sistein, sistin, glutamik asit, 
glisin, hidroksiprolin, prolin, serin ve 
tirosin’dir.



• Amino asid polimerizasyonu protein 
zincirlerini oluşturmaktadır. Proteinler 
arasındaki dönüşümlerde büyük farklılıklar 
bulunmaktadır. 



• Bu dönüşümler veya farklılıklar farklı amino 
asitlerinin kombinasyonlarından, amino 
asidlerinin dizilişlerindeki farklılıklarından ve 
zincir halini alan şekillerdeki farklılıklardan 
kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar tavuk 
kaslarının, sığır kaslarının ve sütlerinin tat ve 
tekstürlerindeki büyük farklılıklara yol 
açmaktadır.



• Protein zincirleri aynı zamanda saç veya 
yünlerdeki iplerin elyafları gibi birbirlerine 
paralel olarak gelebilirler. Veya ip 
demetlerindeki iplikler gibi gelişigüzel bir 
araya gelebilirler. Yumurta, süt ve et gibi 
farklı gıda maddelerinden alınan bu 
proteinler, C, H, O ve N ve amino asid  
yönünden bile benzer kimyasal yapıya 
sahiptirler.



• Bunlardan başka, proteinin kompleks ve ince 
konfigurasyonu kolaylıkla değişebilir. Bu 
değişme yalnızca kimyasal maddelerle değil 
fiziksel yöntemlerle de olabilir. Bu şekilde 
verilen bir protein, çözeltide bulunabilir ve 
jel’e dönüşebilir veya çökelebilir. Bu olay 
sıcaklık ile kuagule edildiği zaman 
yumurtanın beyazında görülebilir.



• Proteinin organize moleküler veya uzaydaki 
konfigürasyonunun organizasyonu bozulduğu 
zaman veya karışıklık husule geldiği zaman 
buna proteinin denatürasyonu adı verilir. Bu 
olay sıcaklık, kimyasal maddeler, protein 
çözeltilerinin aşırı derecede karıştırılması, 
asid ve alkalilerin etkisi ile olmaktadır.

•  



• Gıda maddelerinin proteinlerindeki bu 
değişiklikler pratiktede kolaylıkla 
hatırlanabilir. Et ısıtıldığı zaman protein 
zincirleri büzülmektedir. Pişirmede de et 
büzülür. Sütün asid veya ısı ile kuagule 
edildiği zaman, protein çöker ve sütün 
kesilmesine yol açar.



• Eğer sıcaklık veya asid fazla ise çökmüş ve 
kesilmiş proteinler büzülür ve sert ve lastik 
gibi olur.



• Proteinlerin çözeltileri film oluşturabilirler ve 
bu yumurta beyazının köpürmesinin 
sebebidir. Bu filmler hava geçişini engeller 
fakat protein gereğinden fazla denatüre 
edilirse film kırılır ve köpük birdenbire çöker.



• Karbonhidrat polimerleri gibi, proteinlerde 
farklı şekil ve özellikteki ara ürünlere 
parçalanabilmektedir. Bu olay asid, baz ve 
enzimler yardımıyla gerçekleştirilebilir



• Protein parçalanma ürünleri sırasıyla; 
protein, proteozlar, peptonlar, polipeptidler, 
amino asidleri, Amonyak (NH3) ve elementel 

azot’dur. Buna ilaveten yüksek kokulu 
bileşiklerde meydana gelmektedir. Bunlar 
merkaptanlar ve kükürtlü hidrojen (H2S) dir.



Proteinlerin genel özellikleri

• Proteinlerin gıda teknolojisi açısından önemli 
olan belli başlı özellikleri aşağıda verilmiştir.



• Proteinler amfoter özellik gösterirler. Bu 
özellikleri amino asitlerinden 
kaynaklanmaktadır. Çözeltilerinin pH 
durumuna göre anyon, katyon ve dipol iyon 
olarak bulunurlar. 



• Dipol formu izoelektrik noktada en fazladır. 
Bu durumda + ve – yükler dengededir. 
İzoelektrik noktada viskozite, çözünürlülük 
minimum, kristalize olabilirlik ve çökebilirlilik 
ise maksimumdur.



• Proteinler genellikle liyofil özellik gösterirler. 
Suyu kimyasal olarak bağlarlar ve 1 gram 
protein 0,04-0,1 gram su bağlar.



• Çok büyük molekül ağırlıklarına sahip 
olduklarından kolloid özellik gösterirler. 
Diffüzyon yetenekleri kısıtlıdır.



• Proteinler önce denatüre ve daha sonra 
kuagüle olurlar. İzoelektrik noktada 
çözünmez forma dönüşmesine denatürasyon 
adı verilmektedir. Daha sonra çökme olayı 
meydana gelir. 



• Buna da koagülasyon adı verilmektedir.Asit, 
baz, organik çözücüler, ağır metal iyonları 
denatürasyonu hızlandıran faktörlerdir. 
Koagülasyon bira, şarap ve meyve sularında 
bulanıklığa neden olmaktadır.



• Proteinlerde tuz çözeltileri topaklaşmaya 
veya büzüşmeye neden olmaktadır. 

• Buna flokulasyon adı  verilmektedir. 
Flokulasyon geri dönüşlü bir olaydır.



YAĞLAR



• Yağlar karbonhidrat ve proteinlerden 
farklıdırlar ve moleküler ünitelerin 
tekrarlanması ile oluşan polimerlerden 
değildirler. Nişasta, selüloz ve proteinlerde 
olduğu gibi yağlar uzun zincirler 
oluşturmazlar. Ayrıca bitkisel ve hayvansal 
dokularda yapısal dayanıklılığa iştirak 
etmezler. Yağlar, suda çözünmeyen bir 
maddedir.



• Yağlar, hayvanlar veya bitkiler için başlıca 
yakıt kaynağıdırlar. Besinsel olarak protein ve 
karbonhidratlardan daha fazla kalori verirler. 
Yağlar daima doğal gıdalarda diğer 
maddelerle birleşmiş olarak bulunurlar. 



• Bunlar; yağda eriyen A.D.E ve K vitaminleri, 
hayvansal yağlardaki steroller, kolesteroller 
bitkisel yağlardaki ergosteroller ve 
moleküllerinde fosforik asit bulunuşu 
nedeniyle fosfolipid olarak isimlendirilen bazı 
natürel lipid emülsifiyerleri’dir.

•  



• Tipik bir yağ molekülü, üç yağ asidi ile 
birleşmiş olan gliserinden oluşmuştur. 
Gliserin ve butirik asidin kimyasal formülü 
aşağıda verilmiştir. Butirik asit tereyağında 
yaygın olarak bulunan bir yağ asididir.







• Gliserin üç adet reaktif hidroksil gruba ve yağ 
asidleri ise bir adet reaktif karboksil gruba 
sahipdir. Bu nedenle üç yağ asidi molekülü, 
gliserinin her bir molekülü ile üç molekül 
suyun ayrılması ile birleşebilmektedir.





• Natural yağlarda, gliserin ile birleşmiş olarak 
bulunabilen aşağı-yukarı 20 farklı yağ asidi 
bulunmaktadır. Bu yağ asidlerinin karbon 
zincirlerinin uzunluğu ve karbon 
zincirlerindeki hidrojen atomlarının sayısı 
farklıdır. Formik asit (HC OOH), asetik asit 
(CH3 COOH) ve propiyonik asit (CH3CH2  -  

COOH) yağ asitlerinin en kısalarıdır. 



• Stearik asit (C17  H35  COOH) yaygın olarak 

bulunan uzun yağ asitlerinden bir tanesidir.

• Doğal yağlardaki varyasyonlar için uygun 
olanların bazıları formülde görülebilir.



• Bu durumda gliserin ile reaksiyona giren yağ 
asitleri yukarıdan aşağıya  doğru 12,18 ve 18 
karbon atomu zincirine sahip olan sırasıyla 
laurik asit, sterik asit, stearik asit ve oleik 
asiddir.  Stearik ve oleik asidler benzer yada 
aynı zincir uzunluğuna sahib olmakla birlikte 
zincirlerindeki hidrojen atomlarının sayısı 
farklıdır. 



• Oleik asit doymamış 2 adet daha az hidrojen 
atomuna sahibdir ve buna doymamışlık adı 
verilmektedir. Diğer 18 karbon atomlu 
doymamış yağ asidi  4  hidrojen atomunu 
daha az bulunduran ve 2 noktada 
doymamışlığa sahip olan linoleik asittir. Bu 
doymamış yağ asitleri sağlık için esensiel 
özellik gösterirler.



• Yağ molekülleri, yağ asidlerinin zincir 
uzunluklarına göre, yağ asidlerinin 
doymamışlık derecesine göre ve spesifik yağ 
asitlerinin gliserinin üç karbon atomundaki 
pozisyonlarına göre farklı olabilir.  



• Yağ molekülleri, trigliseridlerde olduğu gibi 
yağ asidleri ile gliserinlerin üç hidroksil  
grublarının hepsi ile reaksiyona girme 
ihtiyacını göstermezler. 



• Molekülün iki hidroksil grubu reaksiyona 
girdiği zaman digliserid ve gliserin yalnızca bir 
yağ asidi molekülü ile birleştiği zaman 
monogliserid meydana gelmektedir. 
Digliserid ve monogliseridler spesiyal 
emülsifiye edici özelliklere sahipdirler.





• Naturel yağlar yalnızca bir tip yağ 
molekülünden değil birçok yağ molekülünün 
birleşmesinden meydana gelmiştir. Yağlardaki 
kimyasal varyasyonlar fonksiyonel, besinsel 
ve kalitenin muhafaza özelliklerinin çok farklı 
oluşmasına neden olmaktadır. Farklı yağların 
erime noktası bu fonksiyonel değişimlere bir 
örnektir. 



• Uzun yağ asidleri daha sert yağ verirler. Buna 
karşın kısa zincirli olanlar yumuşak yağ 
oluşumuna katılırlar. Doymamış yağ asitleri 
de yumuşak yağ oluşumuna iştirak ederler. 
“OIL”, oda sıcaklığında sıvı olan yağlara 
verilen addır. 



• Katı yağlar sıvı yağlardan yapılmaktadır. Bu 
nedenle oda sıcaklığında katı olan yağlara da 
“FAT” adı verilmektedir. Hidrojen, yüksek 
oranda   doymamış yağ asitlerini sature 
etmek için (doyurmak) ilave edilir. Bu işlem  
hidrojenizasyon olarak bilinir.



Yağların gıda teknolojisi açısından diğer özellikleride 
aşağıda özetlenmiştir

• Yağlar ısıtma ile yavaş yavaş yumuşarlar ve 
kesin bir ergime noktasına sahip değildir.

• Isıtıldıkları zaman önce duman çıkarmaya 
başlarlar, sonra harlar, daha sonra da 
yanarlar. 



• Bunların oluştukları sıcaklık dereceleri de 
smoke point (dumanlanma noktası), flash 
point (parlama noktası) ve fire point (yanma 
noktası) olarak bilinirler. Bu noktalar ticari 
kızartma işlemlerinde çok önemlidir.



• Yağlar, okside oldukları zaman veya yağ 
asidlerinin enzimler tarafından gliserinden 
serbest bırakıldığı zaman acılaşırlar.



• Yağlar, su ve hava ile emülsiyon oluştururlar. 
Yağ hücreleri, süt veya kremada olduğu gibi 
büyük miktarlardaki suda süspansiyon 
yapabilirler. Veya su damlaları tereyağında 
olduğu gibi çok fazla miktardaki yağlarda 
süspansiyon yapabilirler. Hava, kremalı 
dondurma veya krema yağlarında olduğu 
gibi, yağlarda emülsiyon halinde tutulabilir.



• Yağlar, gıda maddelerinde yağlayıcı bir görev 
üstlenirler.

• Yağlar sorthening gücüne sahiptir. Yani 
protein ve nişasta granülleri arasında ağ 
tabakası oluşturur. Onların kolayca ve kısa 
sürede birbirinden ayrılmasını sağlarlar ve bu 
yolla yağlar etleri fırınlanmış ürünler kadar iyi 
yumuşatır.



DİGER GIDA BİLEŞENLERİ



• Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gıda 
maddelerinde önemli miktarlarda 
bulundukları için sık sık temel gıda bileşenleri 
olarak isimlendirilirler. Diğer gruptaki 
maddeler,bunlara kıyasla gıda maddelerinde 
çok küçük oranlarda bulunmasına rağmen 
gıda maddelerinde önemli rol 
oynamaktadırlar. 



• Bunlar doğal emülsifierler, asidler, 
oksidantlar, antoksidantlar, enzimler, 
pigmentler, flavorlar, vitaminler, mineraller 
ve toksinlerdir. Su da aynı zamanda gözardı 
edilmemelidir.



4.1. Doğal Emülsifierler

• Yağ küreciklerini suda veya su damlacıklarını 
yağda süspansiyon halinde tutan maddeler 
emülsifierlerdir. Emülsifierler olmaksızın 
mayonez; su ve yağ tabakalarına ayrılacaktır. 
Mayonez emülsiyonu yumurta beyazı 
kullanılarak stabilize edilir, fakat yumurta 
beyazında emülsiyonu stabilize eden aktif 
maddeler fosfolipidlerdir. 



• Bunların en çok bilineni lesitindir. Yağ asiti 
miktarı farklı olan birçok lesitin 
bulunmaktadır. Kimyasal olarak tipik bir 
lesitin aşağıdaki formülasyona sahiptir.





• Lestinler yapısal olarak yağlara benzer fakat 
fosforik asit ihtiva ederler. Elektrik yüke veya 
polar uca (en alta+ ve -) sahibidirler. Ayrıca en 
üstte yükleri yoktur veya polar olmayan uç 
bulunmaktadır. Bu özellikleri son derece 
önemlidir. 



• Polar uç ve benzer moleküller su seven veya 
hidrofiliktrirler. Bunlar suda dağılabilirler. 
Yüksüz veya polar olmayan uç da yağ seven 
veya hidrofobiktirler. Katı veya sıvı yağda 
çözünmek isterler. Bunların sonucu olarak 
yağ-su karışımında emülsifierin bir kısmı suda 
ve diğer bir kısmı yağda çözünür.



• Eğer sıvı yağ çok fazla suda çalkalanırsa, sıvı 
yağ  küçük damlacıklar oluşturur. Daha sonra 
lesitin molekülünün polar olmayan ucu yağ 
damlacıklarının içinde kendiliğinden oriente 
olur ve polar uç su fazındaki damlacıkların 
yüzeyinde kabarır. 



• Bu olay sıvı yağ damlacıklarının elektrik yüklü 
yüzeyler ile çevrilmesini etkilemektedir. Bu 
şekildeki damlacıklar bir yağ tabakası olarak 
birleşme ve ayrılma eğilimine sahip 
olanlarından ziyade diğerlerini uzaklaştırır. 
Emülsiyon bu şekilde stabilize edilir.



• Yağ ve su ihtiva eden gıdalarda benzer olaylar 
yaygındır. Lesitin ve diğer fosfolipidlerin 
emülsifierleri hayvanlarda ve bitki 
dokularında bulunur ve ayrıca yumurta, süt 
ve kanda da bulunmaktadır. Emülsifterler 
olmaksızın margarinlerin, salata soslarının ve 
mayonezin stabilizasyonu mümkün değildir. 
Mono ve digliseridler yüksek oranda etkili 
emülsifierlerdir.



• Emülsifierler, yüzey aktif maddeler olarak 
bilinen kimyasalların serbest grubuna 
dahildirler ve etkilerini çoğunlukla yüzeylerde 
sergiledikleri için bu ad verilmektedir. 
Günümüzde çok sayıda doğal ve sentetik 
emülsifierler ve emülsifier karışımlarının 
gıdalarda kullanımı için uygun olanları 
bulunmaktadır.



4.2. Organik asidler

• Meyveler örneğin portakal ve limonların 
sitrik asidi elmaların malik asidi ve üzümlerin 
tartarik asidi gibi organik asitleri ihtiva 
ederler. Bu asitler meyvelere ekşilik vermekte 
ve bakteriyel bozulmayı yavaşlatmaktadır.



• Bazı gıda maddeleri planlı olarak uygun 
bakterilerle fermente edilirse asit üretilir ve 
bu şekilde gıdaya flavor kazandırır ve kaliteyi 
muhafaza eder. Örneğin lahana 
fermentasyonu laktik asid üretimi için yapılır 
ve turşu üretilir. 



• Elma sularının fermentasyonu önce alkol 
üretimi için yapılır ve daha sonra sirke 
üretmek için asetik asit üretilir. Peynir 
üretiminde bakteriyel starter kültürü süte 
ilave edilir ve laktik asid üretilir.



• Flavor sağlamak ve gıdanın muhafaza 
edilmesi ile birlikde, organik asidler, 
proteinler, nişastalar, pektinler, gumlar ve 
diğer gıda bileşenleri ile girdikleri 
reaksiyonlar nedeniyle gıda sistemlerinde çok 
geniş olarak tekstürel etkiye de sahibdirler, 



• Organik asitler gıda maddelerinin renklerini 
de etkilerler. Bakteriyel bozulmaya karşı, 
organik asidler gıda maddelerinin pH’sının 
düşürülmesinde çok önemli rol 
oynamaktadır.



4.3. Oksidantlar ve Antioksidantlar

• Bazı gıda bileşenleri havadaki oksijen ile 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu şekilde 
katı yağlar,sıvı yağlar ve yağlı flavor bileşikleri 
aşırı derecede hava ile temas ettiklerinde 
acılaşırlar. Vitamin A’yı oluşturan karoten , 
vitamin C olan askorbik asid de olduğu gibi 
oksijen ile vitamin aktivitelerinde aynı 
zamanda azalma meydana gelmektedir.



• Oksijen bir oksidanttır ve bu yüzden bazı 
maddeleri okside eder. Oksijen daima gıdanın 
içinde ve çevresinde bulunur. Bu nedenle 
nitrojen veya vakuum paketleme ile 
minimuma indirilebilir.



• Bakır ve demir gibi bazı metaller kuvvetli 
yükseltgen veya oksidatif katalizördürler. 
Bakır veya demirin bulunuşları nedeniyle gıda 
işleme ekipmanlarında paslanmaz çelikler 
büyük oranda yeniden kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte bir çok doğal gıda maddeleri 
az miktarda bakır ve demir ihtiva etmektedir. 
Fakat aynı zamanda antioksidantları da ihtiva 
ederler.



• Bir antioksidant oksidasyonu engellemek 
eğilimindedir. Gıdalarda doğal olarak bulunan 
antioksidantlar; lesitin (aynı zamanda 
emülsifierdir), vitamin E, ve bazı kükürt ihtiva 
eden aminoasitlerdir.



4.4. Enzimler

• Enzimler, biyolojik reaksiyonların birçoğunu 
hızlandıran biyolojik katalizörlerdir. 
Tükürüklerde bulunan amilazlar ağızda 
nişastanın parçalanmasını, mide suyunda 
bulunan pepsin proteinlerin sindirimini, 
karaciğerde bulunan lipazlar yağların 
parçalanmasını hızlandırırlar. Bunların hepsi 
de enzimdirler.



• Bakterilerde, mayalarda, küflerde, bitkilerde ve 
hayvanlarda binlerce farklı enzim bulunmaktadır. 
Bitkinin hasadından veya hayvanın ölümünden 
hemen sonra bile içerdikleri enzimler spesifik 
kimyasal reaksiyonlarını katalize etmeye devam 
ederler. Enzimler diğer katalizörler gibi büyük 
protein molekülleridir. Bu yüzden etkili olanları 
için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaçları 
bulunmaktadır.



• Enzimler, spesifik substratların aktivasyon 
enerjilerini azaltma kabiliyetindedirler. 
Enzimler bunu  yalnız başına substratdan 
daha az stabil olan bir enzim-substrat 
kompleksi oluşturmak için substrat ile geçici 
olarak birleşmek suretiyle gerçekleştirir. 



• Bu şekilde aktivasyon enerjisinin düşürülmesi 
reaksiyona direncin kırılmasını sağlamaktadır. 
Bu şekilde aktive edilen substrat hala yeni 
reaksiyon ürünleri oluşturacak düşük enerji 
seviyesine sahibdir. Reaksiyonun sonunda 
enzim değişmeden kalır.



Enzimlerin bazı özellikleri

• Canlı meyve ve sebzelerde enzimler 
olgunlaşma reaksiyonlarını kontrol 
ederler.Hasatdan sonra da eğer sıcaklık, 
kimyasal maddeler veya diğer yollarla inaktif 
hale getirilmedikçe enzimler olgunlaştırma 
işlevlerine devam ederler. Örneğin birçok 
durumda kavunun yumuşaması veya 
muzların çok fazla olgunlaşması gibi bozulma 
noktasına gelmektedir.



• Enzimler, gıdalarda birçok sayıda 
biyokimyasal reaksiyonlara iştirak ettikleri 
için, gıdaların flavor, renk tekstür ve besinsel 
özelliklerinin değişmesinden de sorumlu 
olabilirler.



• Gıda maddelerinin üretiminde ısıtma 
prosesleri yalnızca mikroorganizmaları 
öldürmez  aynı zamanda gıda enzimlerini de 
inaktive eder ve bu yüzden gıdaların 
depolama stabilitesi artar.



• Fermentasyon amacıyla gıda maddelerine 
mikroorganizmalar ilave edildiği zaman 
mikroorganizmalarca üretilen enzimler de 
önemlidir.

• Enzimler aynı zamanda biyolojik 
materyallerden ekstrakte edilebilir ve yüksek 
oranda saflaştırılabilir.



Tablo 1.  Bazı hidrolitik enzimler

Enzim Substrat Katabolik Ürünler

Esterazlar

       lipazlar
       lesitinaz

Gliseridler
(yağlar)
lestin

Gliserin+yağ asidleri
Kolin+H2PO3+Yağ

Karbonhidrazlar
       Fruktosidaz
(maltaz) alfa glukosid
       beta glukosidaz
          (cellobiaz)
        beta galaktosidaz
       (laktaz) 
       amilaz
        selülaz    

sakkaroz
maltoz
cellobioz
laktoz
nişasta
selüloz

Fruktoz+gluktoz
glukoz
glukoz
galaktoz+glukoz
maltoz
sellobioz

Nitrojenli bileşikler
      proteinaz
      polipeptidazlar
      desamidazlar
            üreaz
       asparaginaz
       deaminazlar

proteinler
proteinler
üre
asparagin
amino asidler

polipeptidler
amino asidler
CO2+NH3

aspartik asit+NH3

NH3+organik asid



4.5. Pigment ve Renkler

• Gıda maddelerini cazib hale getiren 
özelliklerden birsi de renklerdir. “Gıda 
maddeleri aynı zamanda gözler ile yenilir” 
diye çok yaygın söz bulunmaktadır.



• Gıdalar renklerini çok değişik kaynaklardan 
kazanır. Ana kaynaklardan birisi doğal bitki ve 
hayvan pigmentleridir. Klorofiller, marula ve 
fasulyelere yeşil rengi, karotenler, havuç ve 
mısıra portakal rengi, 



• likopen domates ve karpuza kırmızı rengi, 
antosiyaninler üzüm ve çileğe eflatun rengi, 
oksimiyoglobin ete kırmızı rengi vermektedir. 
Bu natural pigmentler meyve 
olgunlaşmasında olduğu gibi kimyasal 
değişmelere yüksek oranda hassastırlar.



• Ayrıca gıda işleme sırasında kimyasal ve 
fiziksel etkilerede duyarlıdırlar. Parçalama ve 
öğütme aynı zamanda genellikle gıda 
maddelerinin rengini değiştirir. Bunun nedeni 
de bitkisel ve hayvansal pigmentlerin 
çoğunluğunun hücrelerde ve pigment 
görevlerinde organize olmasıdır. 



• Örneğin bunlardan kloroplastlar yeşil 
klorofilleri ihtiva ederler. Bu hücreler 
parçalama ve öğütme ile kırıldığı zaman 
pigmentler hücrelerden ayrılırlar ve hava ile 
temas ettiklerinde parçalanırlar.



• Buna karşılık bütün gıda  maddelerinin 
renkleri bitkisel ve hayvansal pigmentlerden 
kaynaklanmaz.  Renklerin ikinci kaynağı 
şekerlerin ısıtılma işlemlerinden ileri 
gelmektedir. Bu işleme karamelizazyon adı 
verilir.



• Üçüncü olarak, koyu renkler şekerler ve 
proteinler arasındaki bazı kimyasal 
reaksiyonlardan elde edilir ve bu reaksiyonlar 
esmerleşme veya Maillard reaksiyonları 
olarak bilinmektedir. Bu durumda 
proteinlerin amino asitleri ile indirgen 
şekerlerin aldehit veya keton grupları 
kombine olur ve kahverengi oluşturur.



• Ayrıca gıda maddelerinde çok geniş sınırlar 
içinde bulunan organik kimyasal maddeler 
hava ile kontak kurulduğu zaman kompleks 
renk değişmeleri olmaktadır.



• Tüketici, bir gıda maddesi hakkındaki ilk 
değerlendirmeyi gözle yapar. Gıda 
maddesinin rengi, insan üzerinde olumlu 
veya olumsuz bir etki yapabilir. 



• Gayet çekici renkli  bir gıda maddesi lezzet 
bakımından iyi olmasa bile, ilk nazarda 
tüketici tarafından beğenilir. Şu halde, 
herhangi bir gıdanın tadına ve diğer 
özelliklerine ait değerlendirmeler, renk 
algısından sonra söz konusu olmaktadır. 



• Buna göre, gıda maddelerinin rengi, en 
önemli bir kalite faktörüdür. Bu sebepten, 
gıda maddelerinin tabii rengini korumak ve 
hatta bazen düzeltmek üzere, bunların 
işlenmelerinde ve depolanmalarında çeşitli 
tedbirler alınmaktadır.



• Meyve ve sebzelerin rengi, farklı nitelikteki 
renk maddelerinden, yani “pigmentler”den 
kaynaklanmaktadır.  Meyve ve sebzelerde 
yeşil rengi “klorofil” sarıdan koyu kırmızıya 
kadar olan renkleri “karotenoid” grubu 
maddeler, pembeden menekşe, mor ve 
maviye kadar değişen renkleri ise 
“antosiyanin” grubu renk maddeleri 
vermektedir.



4.5.1. KLOROFİL

• Birçok yeşil sebzenin özellikle yaprak  
sebzelerin ve bazı meyvelerin yeşil rengi  
klorofilden kaynaklanır. Yapraklar yaşlandıkça 
klorofil parçalanır ve yeşil rengi kaybolur. 
Olgunlaşma ilerledikçe klorofil yavaş yavaş 
kaybolur sarı veya kırmızı karotenoidler veya 
pembe-mavi renk tonlarındaki antosiyaninler 
hakim olur.



• Klorofiller bitkilerde fotosentez olayında, 
karbondioksit ve sudan karbonhidratların 
meydana gelmesindeki rollerinden dolayı 
önemli bir bileşiktir. Kimyasal olarak mum 
tabiatında bir bileşik olduğundan suda 
çözünmez, yağ çözücülerde çözünür. 



• Doğal klorofil iki bileşikten oluşmuştur. 1. 
Çözeltisi mavi-yeşil renkte olan klorofil-a 
(C55H72O5N4Mg)  2. çözeltisi yeşil sarı renkte 

olan klorofil-b (C55H70O6N4Mg). Taze 

yaprakların %0,2’si klorofil-a ve %0,075’i 
krolofil-b’den oluşmuştur.



• Klorofil dayanıklı bir pigment değildir. Klorofil 
moleküllünde bulunan Mg, asitlerin etkisiyle 
molekülden kolaylıkla ayrılır ve yerine 
hidrojen bağlanarak “feofitinler” oluşur. Buna 
göre, klorofilin, sarı-kirli yeşil renge 
dönüşmesi ortamın asidliği ile yakından 
ilgilidir. 

•  



• Klorofil bitkilerde lipoproteinlere bağlı 
bulunduğundan, asid etkisinden 
korunabilmektedir. Ancak herhangi bir ısıtma 
işleminde, lipoproteinler kuagüle olunca 
klorofili koruma etkisi kaybolmaktadır.



4.5.2. KAROTENOİDLER

• Karotenoidler, sarı renkten koyu kırmızıya, 
violeye ve hatta siyaha kadar değişen farklı 
renkli maddelerdir. Ancak çoğunluğu sarı-
kırmızı renktedirler. Suda erimezler, bitkisel 
yağlarda erirler. 



• Genel olarak sarı renkli meyve ve sebzeler, 
karotenoid maddeler, yeşil renkli olanlar ise 
hem karotenoid ve hem de klorofil ihtiva 
ederler. Nitekim klorofil kaybolunca, 
karotenoidlerin rengi ortaya çıkar. Başka bir 
tanımlamayla yeşil renkli sebzelerdeki  
karotenoidlerin rengi klorofilin güçlü rengi 
tarafından maskelenmektedir.



• Karotenoidler bir grup maddenin adıdır. Bu 
grup içindeki birçok maddeler, değişik 
açılardan sınıflandırılmaktadır. Karotenoidler 
1. Karotenler 2. Ksantofiller olarak en basit 
şekilde sınıflandırılabilirler.



• Karotenler C40H56 kapalı formülüne sahip 

hidrokarbonlardır. Ksantofililer ise hidroksil, 
metoksil, karboksil, keto grubları halinde 
oksijen içerirler.



• Meyvelerde en yaygın karoten, alfa,karoten, 
β-karoten ve likopendir. Bir meyve ve 
sebzede bulunan farklı karotenoidlerin oranı 
ona özgü bir tonunun meydanagelmesine 
neden olmaktadır. 



• Örneğin havuçun kendine özgü rengi, alfa, 
beta, (b) zeta karotenin hakim olması ve 
fakat bir miktarda likopen ve ksantofilden 
kaynaklanmaktadır. Likopen domateslerde 
kırmızı rengi veren esas  karotenoiddir.



• Karotenoid maddeler, meyve ve sebzelerin 
işlenmesi sırasında uygulanan işlemlere 
oldukça dayanıklıdır. Ancak karotenoidler 
oldukça doymamış bileşikler olduklarından 
ve konjige çift bağları kolaylıkla oksidasyona 
ugradıklarından, kurutulmuş toz haldeki 
ürünlerde ve kurutulmuş sebzelerde stabil 
değildir.



4.5.3. ANTOSİYANİNLER

• Birçok meyve ve sebzenin pembeden mora 
kadar uzanan renk tonlarını veren maddeler, 
antosiyanin grubu pigmentleridir. 
Antosiyanin piğmentleri hücre öz suyunda 
glikozit formunda bulunmaktadırlar. 



• Bu pigmentler meyvelerin çoğunda dış 
tabakalarda, daha doğrusu kabukta yer 
almaktadırlar. Örneğin birçok siyah üzüm ve 
erik çeşidinde kabukta bulunurken, 
vişnelerde hem kabukta hemde meyve etinde 
yer alırlar. 



• Siyah üzümlerin meyve suyuna işlenmesinde 
mayşenin ısıtılması yoluyla kabuktaki renk 
maddeleri erir hale getirilerek, üzüm suyuna 
geçirilebilmektedir. 



• Aksi halde siyah üzümlerden sadece pembe 
renkli bir üzüm suyu elde edilebilir. Şarap 
işlemede  ise cibre fermentasyonuyla oluşan 
alkolle, kabuktaki antosiyaninler eriyerek 
şaraba geçmektedirler.



• Antosiyaninler glikozit yapısındaki 
bileşiklerdir. Bazı şekerlerle şeker olmayan 
başka bir maddenin birleşmesiyle 
oluşmuştur.



• Çoğu antosiyaninlerin rengi, pH derecesine  
bağlı olarak adeta bir indikatör gibi değişir. 
pH derecesi yükselince renk zayıflar. Meyve 
ve sebzelerin işlenmesi sırasında kolaylıkla 
parçalanıp, önemli renk kayıpları ortaya 
çıkmaktadırlar. Antosiyaninler bazı metal 
iyonları ile erguvani kurşuni renkte bileşikler 
oluşturarak renkleri bozulur. 



• Ayrıca SO2 ile  uzaklaşarak renklerini 

kaybederler. Bazı ürünlerin kükürtlenmesinde 
rengin açılma nedeni budur. Ancak olay geri 
dönüşlü olduğundan, SO2 uzaklaşınca, ürünün 

 rengi tekrar eski özelliğini kazanmaktadır.



4.6. FLAVORLAR

• Eğer gıda rengi kompleks ise, gıda 
flavorundaki oluşum ve değişimler 
muhtemelen çok daha komoleksdir. Kahvede 
yalnız başına flavor ve aromayı oluşturan 
600’ün üzerinde bileşiğin olduğu 
bildirilmektedir. Bu bileşiklerin miktarları çok 
düşük oranlardadır. Bu organik maddeler 
hava, sıcaklık ve birbirleri ile ilişkilerine 
oldukça duyarlıdırlar. 



• Kahve, süt, pişirilmiş et ürünlerinin ve bir çok 
gıda maddelerinin flavor ve aroma maddeleri 
genellikle gıdanın işlenmesi ve depolanması 
sırasında daha az kabul edilebilir olmaktadır. 
Bunların dışında örneğin peynir olgunlaştığı, 
şarap yıllandığı veya et bekletildiği zaman 
flavoru gelişmektedir.



• Gıdalarda aroma, tat ve koku duygularını 
birlikte kapsayan önemli bir kalite faktörüdür. 
Aroma bir gıdanın veya bir içeceğin tadılması 
sırasında koku ve tat alma organları 
tarafından tesbit  edilen duyu olarak 
tanımlanmaktadır.

•  



Aroma genel olarak birçok maddenin bir araya gelmesiyle 
oluşmaktadır.

• Spesifik maddeler: Bu maddeler olmadan 
aroma tipik ve kendisine has 

• olamaz. Örneğin konkort üzümü tipik aroması 
antranilik asit’den, ananas aroması metil –β-
metiltiyopropiyonat’dan ileri gelmektedir.



• Spesifik olmayan destek  aromatik maddeler.

• Nötr aromatik maddeler. Bunlar karakteristik 
bir aromaya hiçbir katkıda bulunmazlar. 
Örneğin etanol hemen bütün meyvelerde 
oldukça değişik miktarda bulunurlar.

• İstenmeyen aromatik maddeler. Bunlar 
genellikle gıda maddelerinin aromasına zarar 
veren maddelerdir. Örneğin diasetil.



Aroma maddeleri gıdalarda aşağıda belirtilen yollarla 
meydana gelmektedir

• Gelişmekte olan bitkilerin normal 
metabolizmaları sonucu

• Fermentasyon sonucu

• Enzimlerin faaliyetleri sonucu

• Pişirme sırasında oluşan kimyasal 
reaksiyonlar ve maddeler sonucu.



Vitamin ve Mineraller



• Vitaminler  hayvansal  organizmaya  esensiyel  amino   

asitleri   ve   yağ asidlerinden daha küçük 
miktarlarda sağlanması gereken organik 
maddeler olarak tanımlanırlar. Eğer 
vücut bir vitamini sentezlerse ve daha 
sonra dışarıdan sağlama zorunda 
kalınmazsa, bu vitamin tanımına göre 
vitamin sınıfına girmemektedir. 



 Buna karşılık buna uymayan veya bu tanımın 
dışında kalan vitamin ise vitamin D’dir. 
Vitamin D, insan organizmasının üretme 
yeteneğinde olduğu tek ana vitamindir.



• Bazı koşullar altında, vitamin D yeterli 
miktarda sentez edilememektedir ve bu 
yüzden eğer yaşamın ve sağlığın devamı 
isteniyorsa diyetle veya katkı maddeleriyle D 
vitaminin sağlanması gerekmektedir. 
Vitaminler, proteinlerin, karbonhidratların ve 
yağların metabolizmasını kolaylaştıran enzim 
sistemlerinde görev yaparlar.



• Vitaminler; yağda çözünen ve suda 
çözünenler olmak üzere 2 ana gruba ayrılırlar.



• Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K. dır. 
Bunların vücut tarafından absorbsiyonu  
diyetlerden yağların normal absorpsiyonuna 
bağlıdır. Suda çözünen vitaminler; vitamin C  
ve vitamin B kompleksinin birçok üyesidir.

•  



Vitamin A veya Retinol

• Bu vitamin, et, süt, yumurta v.b. gibi yalnızca 
hayvansal materyallerde bulunur. 

• Bitkiler A vitamini ihtiva etmez ancak 
provitamini olan beta karoteni ihtiva eder. 
İnsanlar ve diğer hayvanlar ya vitamin A’ya 
yada kolaylıkla vitamin A’ya dönüşebilen beta 
karotene ihtiyaç duyarlar. β karoten yeşil 
yapraklı sebzeler kadar sarı sebzelerde ve 
turuncu sebzelerde bulunur.



• Vitamin A eksikliği; geçe körlüğüne, 
gençlerde diş gelişiminin ve normal kemik 
gelişiminin noksanlığına, vücudun 
enfeksiyonlara karşı direncini azaltan burun, 
boğaz ve gözlerin epitel hücrelerinin ve 
membranlarının noksan oluşmasına yol açar.



• A vitamini bakımından zengin olan gıdalar; 
karaciğer, balık, sıvı yağlar, tereyağı ihtiva 
eden kurutulmuş ürünler ve yumurtadır. β 
Karoten bakımından zengin olan gıdalar 
havuç tatlı patates, bal kabağı, ıspanak ve 
lahanadır. Günümüzde diğer vitaminler gibi 
vitamin A ve betakaroten aynı zamanda 
sentetik olarak da yapılmaktadır.



Vitamin D.

• Vitamin D, yapay olarak sterollerin 
ultraviyole aktivasyonu veya güneşten 
sağlanan ultraviyole ışınları ile sterollerin 
aktivasyonu ile insan ve hayvanların 
derilerinde oluşur.  



• Bu steroller kolesterol ve ergosterollerdir. 
Kolesterol hayvanların derilerinde ve deri 
altında bulunur. Mayadan alınan 
ergosteroller, süt ve diğer gıdalara ilaveten, 
vitamin D kaynağı olarak görev yaparlar.



• Vitamin D, kalsiyum ve fosfor minerallerinin 
sindirim sistemlerinden absorbsiyonunu 
artırır ve bu onların etkili kullanımı için 
gereklidir. Bu minerallerin metabolizmasını 
düzenleyerek kalsiyumun kemik ve dişlerde 
yerleşmesini sağlamaktadır.



• D vitamini noksanlığında çoçuklarda kalsiyum 
ve fosfor metabolizmalarının bozulması, 
kemiklerde minerallerin yerleşmesinin 
engellenmesi, kemikleşmenin normal 
olmamasına yol açar. Raşitizm hastalığı 
meydana gelir. 



• Yetişkinlerle ise özellikle kadınlarda 
Osteomalasia denilen kemik yumuşaması 
hastalığına neden olur. D vitamini açık 
havada güneş ışınlarının sınırlı olduğu zaman 
veya kış aylarında derinin çok fazla elbise ile 
kaplanmasında olduğu gibi güneş ışınlarının 
sınırlandığı zaman noksan oluşur.



• Birçok gıda maddesinde D vitamini miktarı 
düşük olmakla birlikte, karaciğer, balık, sıvı 
yağlar, kuru ürünler ve yumurta iyi bir D 
vitamini kaynağıdırlar. Çocuklarda 400 IU 
vitamin D’nin günlük alınması gerekmektedir.



 
Vitamin E.

• E. vitamini   aynı   zamanda   alfa- tokoferoller 
  olarak bilinir.   Farelerde  antisterilite 
faktörüdür.  Köpeklerde ve diğer hayvanlarda 
normal kas kuvvetliliği için esensiyeldir. Fakat 
insanlarda yeterliliği hala tartışılmalıdır, E 
vitamini kuvvetli bir antioksidandır. 



• Bu nedenle karoten ve A vitaminini oksidatif 
parçalanmaktan korur. E vitamini demirin 
absorbsiyonunu artırır ve biyolojik 
membranlarda stabilitenin korunmasında rol 
oynayabilir.

En iyi E vitamin kaynağı bitkisel yağlardır.

•  



Vitamini K.

• K. vitamini normal kanın pıhtılaşması  için 
esensiyeldir.  Eksikliğinde genellikle yağ 
absorsiyonunun anormal olduğu karaciğer 
hastalığına paralelik gösterir. Çocuklarda 
eksikliği görülebilir. 



• Bu da çocuklara vitamin K verilerek 
önleneblir. K vitamini kaynakları ıspanak ve 
kabak gibi yeşil sebzelerdir. Vitamin K aynı 
zamanda insanların iç barsaklarında 
bakteriler tarafından sentezlenir.



Suda Eriyen Vitaminler



C Vitamini

• C vitamini antiskorbüt vitamindir. C vitamini 
eksiliği kan damarlarında  kanamalara, 
dişlerin ve diş etlerinin dökülmesine, 
kemiklerin eklem yerlerinde hastalıklara yol 
açmaktadır.  Kemik, kıkırdak ve dokuların 
hücreler arasında bulunarak bağ vazifesi 
gören dokuları bir arada tutan bir protein 
olan kollagen sentezi için gereklidir. 



• Vitamin E gibi demirin absorbsiyonunu 
sağlamaktadır. Böbrek üstü bezi hormonlarının 
(Adrenalin)  sentezinde rol oynar. Adrenalin 
hormonunu oksitlenmeye karşı korur. Bu nedenle 
yara ve yanıklar C vitamini yetersizliğinde geç 
iyileşmektedir. Kanda kolesterol düzeyini düşürür ve 
pıhtılaşmasını sağlar. Nezle, grip, gibi hastalıklara 
karşı vücut direncini artırır. Mikroorganizmalar ve 
toksinler üzerinde öldürücü etkisi vardır.

•  



• C vitamini aynı zamanda askorbik asit olarak 
bilinir ve özellikle yüksek sıcaklık 
derecelerinde oksidasyon ile kolaylıkla 
parçalanır. Ayrıca gıda işleme sırasında, 
depolamada ve pişirmede kolaylıkla kayba 
uğrar.



• C vitamini insan vücudunda sentezlenemez 
ve vücutta sınırlı oranda tutulur ve fazlası 
dışarı  atılır. C vitaminin kaynakları; sitrus 
meyveleri, domates, kabak ve yeşil biberdir.



B grubu kompleks vitaminler

• Bu grup tiyamin, riboflavin, niasin, vitamin 
B6,  pantotenik asid, folik asit, vitamin B12, 

biotin ve kolindir.



• Bu gruba dahil olan vitaminler genellikle aynı 
gıda kaynaklarında bulunur. Bunlar; karaciğer, 
maya ve buğday kepekleridir. Bu vitaminler 
esensiyel metabolik aktiviteler için gereklidir 
ve aktif enzimlerin parçaları olarak birçok 
göreve sahipdirler.



Tiyamin (B1 Vitamini)

• B grubu vitaminlerin birincisidir. Eksikliğinde 
beriberi hastalığı olmaktadır. Bu hastalık 
özellikle uzak  doğu gibi temel gıda maddesi 
olarak pirinç tüketimin yaygın olduğu 
yerlerde görülmektedir. Pirinci veya beyaz 
ekmeği tiyamin ile zenginleştirmek suretiyle 
bu hastalığın önüne geçilebilir. 



• Enerji  sağlamak karbonhidratların 
metabolizmasında tiyaminin önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Bu sırada glukozun 
oksidasyonunda tiyamin  pirofosfat veya 
cocarboksilaz ko enzim olarak görev yapar.



• Beriberi hastalığında vücutta ödem, 
eklemlerde şişme ve ağırlıklar olmaktadır. 
Tiyamin sinir sistemini düzenleyici etkisinden 
dolayı “antineuritik faktör” olarak 
adlandırılır.



• B1 vitamini SO2’e karşı duyarlıdır. Ayrıca sülfit 

tuzlarına karşı da hassastır. Kükürt dioksit 
tiyaminin vitamin aktivitesini tahrip eder ve 
bu nedenle tiyamin kaynağı olarak düşünülen 
gıdalar hiçbir zaman SO2 ile korunmaz. 

Tiyamin asid gıdalarda sıcaklığı karşı dayanıklı 
fakat nötral ve bazik gıdalarda dayanıksızdır.



• Çok iyi tiyamin kaynakları; buğday germleri, 
kepek ihtiva eden tam buğday unları, 
karaciğer, maya ve yumurta sarısıdır. Tiyamin 
ihtiyacı, günlük enerji tüketimine ve diyetteki 
karbonhidrat miktarına göre değişmektedir. 
Günde 1000 kalori enerji harcamasına karşılık 
0,5 mg B1 vitaminine ihtiyaç duyulmaktadır.

•  



Riboflavin (Vitamin B2)

• Riboflavin süt kaymağının ve balın sarı-yeşil 
pigmentidir. Yaşayan hücrelerde oksidatif 
proseslerde ve büyümede, deri sağılığında, 
gözün kornea tabakasının beslenmesinde, 
sindirim sisteminin normal görev yapısında 
önemli rolü bulunmaktadır. Ultraviyele 
ışınlarına karşı dayanıklıdır. 



• Riboflavin vücutta fosforik asitle birleşerek 
bazı enzimleri oluşturur. Riboflavin 
yetersizliğinde deri, yüz ve ağız kenarlarında 
çatlaklık, burun ve göz kenarlarında yaralar 
ve iltihaplanmalar görülür.

• Karaciğer,  süt ve yumurta çok iyi riboflavin 
kaynağıdırlar.

•  



Niasin (Nikotinik Asit)

• Bu vitamin aynı zamanda nikotinamid olarak 
da isimlendirilmektedir. Niasin eksikliği 
hücrelerin solunumunu ve glukozun 
oksidasyonunu azaltır ve bu olayda 
insanlarda pellegra adı verilen hastalığa yol 
açar. 



• Pellegra hastalığı depresyon ve sersemlikde 
olduğu gibi elde, yüzde, boyunda ve 
ayaklarda daha çok olmak üzere yanığa 
benzer yaralanmalara yol açar. 
Metabolizmada önemli olan enzimlere 
dönüşerek metabolizmayı düzenler. Pellegra 
hastalığı niasin ile beslenme veya vücutta 
niasine dönüşecek olan triptofan esensiyel 
amino asit ile besleme ile engellenebilir.



• Niasin sıcaklığa, ışığa ve oksidasyona karşı 
çok dayanıklıdır. Fakat diğer suda çözünen 
gıda bileşenleri gibi gıda maddelerinin 
işlenmesi ve pişirilmesi sırasında 
azalmaktadır.



• Başlıca niasin kaynakları; maya, et, balık, 
tavuk, yağlı tohumlar (fındık, ceviz gibi), 
baklagiller ve kepeği ve embriyosu alınmamış 
buğday ürünleridir.

•  



Mineral Maddeler



• 1. Major elementler: potasyum,kalsiyum, 
sodyum, magnezyum, klor, fosfor, sülfat ve 
fosfatlardır.



2. İz elementler

• a) Esansiyel elementler: Demir, bakır, çinko, 
kobalt, mangan, molibten, iyot

• b) Besin değeri olmayan ve toksikde olmayan: 
Alimunyum, bor, nikel, flor ve    selenyum, kalay 
ve krom

• c) Toksik   iz elementler: Civa, kurşun, arsenik, 
kadmiyum ve antimon

•  



• Gıdalarda mineral maddeler çok az 
miktarlarda bulunan inorganik bileşikler olup, 
toplam vücut ağırlığının %4’ünü teşkil 
ederler.



• Minerallerin herbirinin canlı  metabolizmada 
ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkili görevleri 
bulunmaktadır. Kemik ve diş teşekülü, asit-
baz dengesinin korunması, sıvı dengesinin 
korunması, sinir sistemi ve kasların düzenli 
çalışması, enzimlerin etkinliği minerallerce  
etkilenmektedir.  Ayrıca proteinlerin 
yapısında ve sentezinde yer alırlar.



DOĞAL TOKSİNLER 



• Genellikle bazı mantar türlerinin zehirli 
özelliğe sahib olduğu bilinmektedir. Bu  
özellik, pisikolojik etkili olumsuz imajları 
yaratabilecek, konsantrasyon miktarlarına 
bağlı olan spesifik azotlu maddeler veya 
alkoloidlerden kaynaklanmaktadır. 



• Bir çok doğal diğer gıda maddeleri de eğer 
yeterli miktarda tüketilirse zararlı olabilecek 
maddeleri ihtiva etmektedir.  Bu şekilde, 
toprak ve su normal olarak potansiyel zararlı 
metallerden kurşun, civa kadminyum, 
arsenik, çinko ve selenyumu ihtiva 
etmektedir. 



• Bu nedenle bu elementler bütün gıda 
maddelerinde oluşur ve daima bulunurlar. 
Bununla birlikte çinko ve selenyum gibi 
elementler düşük oranlarda yaşam için 
esensiyeldirler.



• Birçok zararlı maddeler gıdaların normal 
komponenti değildirler fakat gıdanın parçası 
olabilirler. Bu da endüstriyel kontaminasyon, 
mikroorganizmalar tarafından gıda 
maddelerinde toksinlerin üretilmesi ve gıda 
maddelerine ilave edilen emniyetli kullanım 
miktarlarını aşan aditivler v.b. yollarla 
olmaktadır.



• Bu metallere ilaveten gıda maddelerinde 
doğal olarak oluşan ve toksik etkisi bilinen 
birçok madde de bulunmaktadır. Patateslerde 
düşük orandaki bir alkaloid olan solanin, lima 
fasülyelerinde meydana gelen siyanid, 
baharatlarda safrol, bademlerde prussik asit, 



• ıspanaklarda okzalik asit, soya fasülyesinde 
ve diğer fasülyelerde enzim inhiibitörleri ve 
hemaggulutininler, pamuk yağlarında 
gossipol, kabaklarda goitrogenler, 
peynirlerde tiramin, yumurta beyazında 
büyüme faktörü biotine karşı olan avidin, 



• balıklarda B1 vitaminini tahrip eden 

tiyaminaz. Vitamin A ve D ile esensiyel amino 
asitlerinden olan methionin fazla miktarlarda 
alındığı zaman toksik etkide bulunurlar.



• Bu gıda maddelerinde bulunan doğal 
toksinler gıda maddelerinin işlenmesi 
sırasında çoğunlukla uzaklaştırılmakta veya 
inaktive edilmektedir. Örneğin pişirme 
sırasındaki sıcaklık, fasülyelerdeki enzim 
inhibitörleri ve hemaglutininleri, yumurta 
beyazındaki avidinini ve balıklarda tiyaminazı 
parçalar. 



• Yıkama ve fermentasyon aynı zamanda 
siyanogenik maddeleri uzaklaştırır. Gıda 
maddelerinin bazı parçalarının ayıklanması 
da toksinleri elemine etmektedir. Islah ve 
seleksiyon çalışmaları ile de bazı gıda 
maddelerindeki doğal toksinlerin miktarları 
azaltılmaktadır.
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Gıdalar: mikroorganizmalar, enzimler, böcek, 
parazit vb. zararlılar, sıcaklık, nemli veya kuru 
koşullar, hava oksijeni ve ışık gibi birbirleriyle 
ilişkili veya ilişkisiz birçok faktörlerin etkisiyle 
bozulabilirler. Gıda muhafaza yöntemleri ile bu 
bozulma faktörleri ortadan kaldırılmaya çalışılır.



Gıda  maddelerinin bozulmaları iki ana 
grupta toplanmaktadır. 1. Mikrobiyolojik 
bozulma 2. Mikrobiyolojik olmayan bozulma. 
Bunlardan mikrobiyolojik olmayan 
bozulmalarda 1. Enzimatik bozulmalar 2. 
Enzimatik olmayan bozulmalar olarak iki alt 
gruba ayrılmaktadır.



Bozulmuş ürünün rengi, aroması beslenme 
değeri, yapısı ve bileşimi değişir. Ayrıca, gıda 
maddesi insan sağlığına zararlı hale gelebilir.



GIDA MADDELERİNİN 
ENZİMATİK BOZULMALARI

Enzimatik Esmerleşme



Gıda   maddelerinde    çarpma,  kesme,  
kabuk   soyma,  dilimleme  vb.  Mekaniki  
zedelemelerle bazı renk değişmeleri ortaya 
çıkmaktadır. Pembeden mavimsi siyaha 
kadar  farklı tondaki bu renk değişmelerine 
“ESMERLEŞME” adı verilmektedir.



Enzimatik esmerleşme reaksiyonlarında fenolik 
maddeler ve özel oksidasyon enzimleri rol 
oynamaktadır. Buna göre enzimatik esmerleşme 
polifenol grubu maddelerin polifenol oksidaz 
enzimleriyle oksidasyonu şeklinde 
tanımlanmaktadır.

 Enzimatik esmerleşme üzerine etkili olan bir çok 
faktör bulunmaktadır.



Sıcaklığın etkisi

Bütün enzimler genellikle 75oC’nin üzerindeki 
sıcaklıklarda kısa sürede inaktif hale gelirler. 
Enzimlerin ısı etkisiyle inaktive olmaları 
yapılarındaki azotlu maddelerin 
denatürasyonuna dayanmaktadır.



Enzimlerin inaktive olduğu sıcaklık derecesi 
her enzim için farklıdır. İnaktivasyon sıcaklık 
derecesi üzerine ortamın pH derecesinin 
önemli etkisi bulunmaktadır. Enzimler nötr 
pH’da ısıya daha dirençli oldukları halde 
alkali ve asit ortamlarda dirençleri 
azalmaktadır.



Enzimlerin yüksek sıcaklık derecelerinde 
inaktive olmaları dönüşsüz (irreversible) bir 
olaydır. Buna karşın 0oC nin altındaki sıcaklık 
derecelerinde enzimlerde bir inaktivasyon 
olmamakla birlikte enzim aktivitesi 
azalmaktadır. Bu azalma geri dönüşlü 
(reversible)bir olaydır. Sıcaklık yükselince 
enzimler tekrar aktivitelerini 
kazanmaktadırlar.



pH Değerinin etkisi

Enzimatik esmerleşmeler, ortamın pH değeri 
ile yakından ilgilidir.  Enzimatik 
esmerleşmeler pH değerinin 4.5’in üzerine 
çıkmasıyla hızla artar ve pH=5-7 civarına 
çıkmasıyla da maksimum düzeye erişir. Bu 
nedenle enzimatik esmerleşmeyi önlemek 
amacıyla %0.1 düzeyinde sitrik asit 
katılmaktadır.



Kimyasal maddelerin etkisi

Askorbik asit   enzimatik  esmerleşmeyi 
önlemek için en uygun olarak kullanılan 
kimyasal maddedir. Askorbik asit ortamda 
dehidroaskorbik aside okside olarak indirgen 
bir özellik göstermektedir. Bu sırada gıdanın 
bileşiminde bulunan oksijen de 
indirgenmektedir. Askorbik asit %0.2–0.5 
civarında kullanılmaktadır.



Sülfüroz asit ve tuzları (sülfit, bisülfit ve 
metabisülfigtler) de kuvvetli bir inhibitör 
etkisi gösterirler. Ortama ilave edilen %0,01 
düzeyindeki SO2 esmerleşmeyi önlemektedir. 
Mutfak tuzu da enzimatik esmerleşmeyi 
önlemektedir.



Şeker ve şekerli çözeltilerde enzimatik 
esmerleşmeyi önlemektedir. Bu etki 
dokuların hava ile temasının önlenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Enzimlere doğrudan bir 
etkisi bulunmamaktadır.



Genel olarak askorbik asit, sitrik asit, sistin, 
sistein, glutation gibi bileşiklerin enzimatik 
esmerleşmeyi önleme özellikleri 
bulunmaktadır.



Gıdaların cins ve olgunluklarının etkisi

Gıda maddelerinin yapılarındaki enzim ve fenolik 
madde miktarları cinslerine ve olgunluk 
derecelerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin 
tam olgunlaşmamış ürünlerde fenoloksidaz 
aktivitesi yüksek olduğu gibi kolay okside olabilen 
maddelerin de miktarları fazladır. Turunçgillerde 
okside olabilir nitelikte fenolik maddeler ve 
fenoloksidaz enzimi bulunmadığından, enzimatik 
renk esmerleşmeleri görülmemektedir.



Enzimatik Olmayan Renk Bozulmaları

Enzimatik olmayan renk bozulmaları: ısı, ışık, 
metaller ve oksijen gibi faktörlerin etkisiyle 
meydana gelir. Bu bozulmalar ürünlerin 
işlenmesi sırasında ısının etkisiyle depolama 
ve kurutma sırasında ortaya çıkmaktadır.

 



Isı etkisiyle olan renk bozulmaları

Gıda maddelerinin enzimin rolü olmadan özellikle 
ısı etkisiyle hızlanan birçok renk esmerleşmesine 
uğradıkları gözlenmektedir. Bu olaylara enzimatik 
olmayan esmerleşme adı verilmektedir. Enzimatik 
olmayan ensmerleşme olayı üretim sırasında 
uygulanan ısıl işlem sonucu oluştuğu gibi 
depolama sırasındada yavaş bir hızla devam 
etmektedir.



Enzimatik olmayan esmerleşme olayı 
indirgen şekerlerle aminler arasında gelişen 
reaksiyonlar sonucu oluşur. Başlangıçta, 
amino grubu, şekerlerin indirgen hidroksil 
grubuna bağlanarak N-glikozitler 
oluşmaktadır. 



Reaksiyonun sonucunda MELANOİDİN 
denilen esmer renkli bileşikler meydana 
gelmektedir. Bu reaksiyonlara MAİLLARD 
reaksiyonları da denilmektedir.



Sıcaklığın yüksek sürenin uzun oluşu 
enzimatik olmayan esmerleşmeyi 
artırmaktadır.



Oksijenin etkisiyle oluşan bozulmalar
 

Oksijen; gıda maddelerinde enzimatik ve 
enzimatik olmayan renk değişmelerinde rol 
oynamaktadır. Oksijenin etkisiyle olan renk 
değişimleri sıcaklık ve ışığın etkisiyle de 
artar.



Gıdalarda oksijenin etkisiyle meydana gelen 
renk değişmelerinin önlenebilmesi için 
gıdanın hava ile temasının tam olarak 
kesilmesi yanında C vitamini gibi indirgen 
özellikteki bileşiklerde kullanılmaktadır.



 Metal iyonları etkisiyle oluşan bozulmalar

Bunların başlıcaları demir, kalay ve bakır 
etkisiyle meydana gelen bozulmalardır.



Demir: 

Alet-ekipman, su ve materyalden ürüne 
geçerek tanenli maddelerle ve klorofil ile 
koyu bileşikler oluşturur. Ayrıca kükürtlü 
bileşiklerle demir sülfiti oluşturarak rengin 
karmasına yol açar.



Kalay: 

Proteince zengin gıdalarda ısıl işlem sonucu 
açıga çıkan H2S ile birleşerek siyah renkli 
kalay sülfiti oluşturur.



Bakır: 

Konserve kutularında korozyon olayını 
şiddetlendirir ve oksidasyon 
reaksiyonlarında katalizör olarak rol oynar. 
Ayrıca klorofillerle koyu renkli klorofil bakır 
kompleksini oluşturur.
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MİKROBİYOLOJİK 
BOZULMALAR



Mikroorganizmalar

Mikroorganizmaların binlerce türü ve çeşidi 
bulunmaktadır. Yüzlercesi gıda maddeleri ile 
değişik yollarla birlikte bulunmaktadır.  Hepsi 
gıda maddelerinin bozulmasına yol açmaz ve 
birçok tipleri ise gıda maddelerinin 
üretimlerinde kullanılmaktadır. Peynir 
üretiminde, lahana turşusunda ve bazı sucuk, 
sosis üretiminde laktik asit bakterileri 
kullanılır. 



Diğerleri de şarap ve bira yapımında alkol 
üretiminde kullanılırlar veya gıdaların flavor 
gelişmesini düzenlerler. Kontrollü koşullarda 
ve seçici aşılanma ile genellikle yetiştirilen 
bu mikroorganizmalar hariç tutulursa, 
gıdanın içinde veya üzerinde 
mikroorganizma çoğalması çoğunlukla gıda 
maddelerinin başlıca bozulma sebebidir.



Gıda maddelerini bozabilen 
mikroorganizmalar, hemen hemen heryerde 
bulunurlar. Mikroorganizmalar toprakta, suda 
ve havada, hayvanların derisinde, kümes 
hayvanlarının tüylerinde, barsaklarında ve 
hayvansal vücudun diğer bölgelerinde 
bulunmaktadır. 



Meyve ve sebzelerin kabuklarında tahılların 
ve fındık vb. meyvelerin kabuklarında 
bulunur. Ayrıca bütün gıda işleme 
ekipmanlarında, işçilerin ellerinde ve 
elbiselerinde bulunur.



Mikroorganizmalar, sağlıklı yaşayan 
hücrelerde kesinlikle bulunmazlar. Fakat deri 
hastalık veya ölüm nedeniyle zayıflarsa veya 
deride parçalanma nedeniyle yaralanmalar 
olursa hayvansal veya bitkisel dokuya 
hücum etmeye daima hazır olarak bulunurlar.



Bakteriler; 

Bölünerek çoğalırlar. Hücreleri: yuvarlak 
çubukçuk, virgül veya spiral şeklinde olabilir. 
Bakteri sporları maya ve küf sporlarına göre 
ısıya daha fazla dayanabilirler. 



Gıda işleme koşullarına doğal gıda 
enzimlerinden daha fazla dayanıklıdırlar. Bu 
nedenle sterilizasyon bu yüksek dirençli 
bakteri sporları için yapılmaktadır. 
Bakterilerin uzunlukları, kalınlıkları yada 
çapları 0.5-5, 0.2-2 ve 0,5-1.5 mikrometre 
civarındadır.



Mantarlar: 

Bakterilerden daha büyük ve daha kompleks 
yapıdadırlar. Mantarlar eşeyli veya eşeysiz 
çoğalabilirler. Bunların oluşturdukları 
ipliğimsi yapılara HİF ve hifler kümesine de 
“MİSEL” adı verilmektedir. 



Mantarlar klorofil içermediklerinden karbon 
kaynağı olarak organik maddelerden 
yararlanırlar. Bir kısmı mantarlar sprofit 
yaşadıkları halde bir kısmı da parazif olup, 
bitki  insan ve hayvanlarda hastalık yaparlar. 
Sapronit canlı olmayan kaynaklardan  
organik madde sağlayan  organizmalara 
denilmektedir.



Bakteriler, mayalar ve küfler bütün gıda 
bileşenlerine ve atak yapabilir. Bazıları 
şekerleri fermente ederler ve nişasta ile 
selülozu hidroliz edebilirler. Diğerleri yağları 
hidroliz eder ve acılığı oluştururlar. Bazıları 
proteinleri parçalayarak amonyak benzeri tad 
ve kokuyu oluşturur. 



Bazıları asid tadını oluşturarak gıdanın 
ekşimesine yol açar, bazıları gaz oluşturur ve 
sabunumsu bir yapı kazandırır. Bazıları da 
liflenmeye ve rengin bozulmasına, bazıları da 
toksinleri üreterek gıda zehirlenmelerine yol 
açar.



Bakteriler, mayalar ve küfler ılık ve nemli 
koşulları severler. Birçok bakteri 16-38oC 
derecelerde çok iyi  çoğalırlar ve bu 
bakterilere mesofolik  bakteriler adı verilir. 
Bazıları ise suyun donma noktasının altındaki 
sıcaklıklarda yetişebilirler ve psikrofil 
bakteriler adını alırlar. 



Diğerleri ise 82oC nin üzerinde gelişebilirler 
ve thermofilik bakteriler adını alırlar. Birçok 
bakteri sporları kaynayan suda bırakılsalar 
bile yaşamaya devam ederler ve daha sonra 
sıcaklık düşürüldüğü zaman çoğalırlar.



Bazı bakteriler ve bütün küfler gelişebilmeleri 
için oksijene ihtiyaç duyarlar ve bunlara 
“AEROBİK”   adı verilir. Diğerleri serbest 
oksijenin bulunmadığı ortamda gelişebilirler 
ve bunlara da “ANAEROBİK” adı 
verilmektedir.

 



Bakteri ve diğer mikroorganizmaların 
çoğalmasındaki çok büyük hız çok önemlidir. 
Bakteriler hücre bölünmesi ile çoğalırlar. 
Örneğin 1 hücre 2,  2 hücre 4 olur. Uygun 
koşullarda bakteriler her 30 dakikada kendi 
sayılarını ikiye katlayabilirler (Tablo 1).



Sütte Oda Sıcaklığında Bakterilerin Çoğalması

Depolama  Süresi (Saat) Bakteri Miktarı (1 ml’de)

                0
         
           137.000

              24       24.674.000
              48     639.885.000
              72  2.407.083.000
              96  5.346.667.000



Bakteri, maya ve küflerin belirgin özellikleri, 
onları gıda maddelerinin bozulmasının çok 
önemli nedenleri yapmaktadır.



Gıda kaynaklı hastalıklar yaygın olarak gıda 
enfeksiyonları veya gıda zehirlenmeleri 
olarak sınıflandırılırlar. Bu farklılıklar zaman 
zaman hatalı olmakla birlikte, 



gıda enfeksiyonları  gıdada tüketim sırasında 
bulunan mikroorganizmaları içine almakta ve 
daha sonra mikroorganizma çoğalmakta ve 
hastalığa neden olmaktadır. Gıda 
zehirlenmeleri ise tüketimden önce gıda 
üretilen toksik maddeleri içine almaktadır.



Staphylococus aureus ve Clostridium 
botulinum bakteriyel gıda zehirlerini üretirler. 
Bazı küfler de mycotoksinler üretirler. Bunlar 
arasında en yaygın olan aflatoksin ise 
Aspergillus flavus’dur. 



Bu toksinler insanlar ve hayvanlar için daha 
fazla toksik etkiye sahiptirler. Aflotoksinler 
çok fazla küflü ortamda bulunan tahıllarda 
baklagillerde, sert kabuklu meyvelerde çok 
yaygındır.



Mikroorganizmaların kontrolü

Bakteri, maya ve küflerin kontrolü ısı 
uygulaması, soğuk uygulaması, kurutma, asit 
ve şeker ilavesi, havalandırma, duman 
uygulaması ve radyasyon ile 
sağlanabilmektedir. Bu önlemlerden herhangi 
biri aynı zamanda gıdaların bozulmasına da 
yol açar. Bu nedenle dengenin çok iyi 
sağlanması gerekmektedir. 



Örneğin ısı uygulamasının miktarı 
mikroorganizmayı öldürecek derecede fakat 
gıda maddesini bozmayacak derecede 
ayarlanmalıdır. Kullanılan kimyasal koruyucu 
maddelerin miktarları mikrobiyel gelişmeyi 
engellemeli fakat gıda bileşimine ve insan 
sağlığı üzerine minimum derecede bile 
olumsuz etkide bulunmamalıdır.

 



• Prof.Dr. Recai ERCAN

GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ



• Gıdaların muhafaza yöntemlerinin amacı, 
mikrobiyolojik ve enzimatik değişmeleri 
önlemek veya sınırlamaktır. Gıda üzerinde 
kısa sürede çeşitli mikroorganizmalar ürer ve 
bunlar bir taraftan kendileri için gerekli olan 
besinleri üzerinde yaşadıkları ürünlerden 
sağlarken, metabolizma artıklarını ortama 
verirler. 



• Bu sırada aynı zamanda her gıdanın yapısında 
doğal olarak bulunan çeşitli enzimlerin 
faaliyeti de devam eder. Bütün bunların 
sonucunda gıdalarda köklü kimyasal ve 
fiziksel değişmeler belirir ve böylece gıdalar 
insanlar tarafından tüketilemeyecek bir 
nitelige bürünebilir. Bu oluşuma bozulma adı 
verilmektedir.



• Çeşitli muhafaza yöntemlerinde, 
mikrobiyolojik bozulmalara neden olan 
mikroorganizmalar ya öldürülmek suretiyle 
etkisiz hale getirilir veya canlı kalsalar bile, 
ortamda çoğalma ve faaliyetlerini önleyecek 
koşullar yaratılır.



• Gıdaların dayanıklı hale getirilmelerinde asıl 
amaç bozulma olgusunun önlenmesi olmakla 
birlikte bu arada onun besleme değeri, renk, 
aroma ve fiziksel yapısına ilişkin duyusal 
özelliklerinde en az düzeyde etkilenmesi 
esastır.



1. Isıl Uygulama İle Muhafaza



• Bu yöntemde;hava almayacak nitelikte, 
“hermetikli” olarak kapatılmış kaplarda 
bulunan gıdalardaki mikroorganizmaların 
yüksek sıcaklık derecelerinde öldürülmeleri 
temel ilkedir.



• Mikroorganizmaların ısıya dirençleri, içinde 
bulundukları ortamın pH değeriyle yakından 
ilgili bulunduğundan gıdaların ısıl yolla 
muhafazasında gıda maddelerinin pH değeri 
önemli kriter olarak ortaya çıkmaktadır. 



• Gerçekten birkaç tür dışında bakteriler, ısıya 
karşı en fazla direnci pH=7 dolaylarında yani 
nötral ortamda göstermektedir. Ortamın pH 
değeri düştükçe mikroorganizmaların ısıya 
dirençleri azalmaktadır.



• Bu nedenle gıdalar, pH derecesine bağlı 
olarak farklı sıcaklık ve sürelerde uygulanan 
ısıl işlemlerle dayanıklı hale getirilmektedir. 
PH değeri 4.5’in altında olan meyveler, 
domates gibi asit gıdalar 100oC nin altındaki 
sıcaklık derecelerinde dayanıklı hale 
getirilirler. 



• Bu işleme pastörizasyon adı verilmektedir. PH 
derecesi 4.5’in üzerinde bulunan sebzeler, et 
ve süt ürünleri gibi düşük asitli gıdalar ancak 
100oC’nin üzerinde ısı uygulaması ile 
dayanıklı hale getirilirler. Bu işleme de 
Sterilizasyon adı verilmektedir.



• Gıdaların ısıl uygulamasıyla  dayanıklı hale  
getirilmeleri üzerine pH derecesi kadar 
önemli olmamakla birlikte ortamdaki tuz, 
şeker, yağ ve koruyucu madde bulunması ve 
bunların konsantrasyonları gibi birçok faktör 
etkilidir.



2. Dondurarak Muhafaza



Bu   yöntemin   ilkesi,   düşük sıcaklık   
derecelerinde   gıdalarda   bulunan 
mikroorganizmaların çoğalma ve 
faaliyetlerinin kesin olarak durdurulmasına, 
biyokimyasal ve kimyasal reaksiyonların 
olabildiğince yavaşlatılmasına 
dayanmaktadır.



Mikroorganizmaların dondurulmaya veya düşük 
sıcaklıklara karşı dirençleri, yüksek sıcaklığa karşı 
olan dirençlerinden fazladır. Bu yüzden dondurulmuş 
gıdalarda veya düşük derecelere kadar soğutulmuş 
gıdalarda hiçbir şekilde sterilite sağlanmamaktadır. 
Mikroorganizmaların düşük sıcaklık derecelerindeki 
ölmeleri başta, yapılarındaki suyun buz kristallerine 
dönüşmesi ve böylece hücredeki ozmatik basınç 
dengesinin bozulması olgusuna dayanır.



Bu bakımdan gıdaların –20oC’ye süratle 
soğutulduğu durumlarda mikroorganizmalar 
daha az sayıda öldükleri halde, iri buz 
kristallerinin oluştuğu –1 ve –4oC’de fazla 
ölmektedir. Dondurarak muhafazada 
mikroorganizmalar canlı kalmakla beraber 
faaliyetlerinin düşük sıcaklıklarda tamamen 
durması sağlanmaya çalışılmaktadır.



Psikrofil mikroorganizmalar adı verilen bazı 
mikroorganizmaların optimum gelişme 
sıcaklık dereceleri 15-20oC arasında 
bulunmakla beraber, bunlar 0oC’nin altında 
yavaş da olsa gelişebilmekte ve gelişmeleri 
ancak –10oC’nin altında tamamen 
durmaktadır. 



Buna göre dondurarak muhafazada gıdaların 
sıcaklık derecelerinin kesinlikle –10oC’nin 
altında olmasında zorunluluk bulunmaktadır. 
Aksi takdirde ortamda bulunan ve zaten canlı 
olan mikroorganizmalar faaliyete geçerek 
gıdada süratli bir bozulma başlar.



Gıdaların dondurulmaksızın düşük derecelerde 
fakat donma noktasının üzerinde tutularak da 
muhafaza edilme olanağı bulunmaktadır. Ancak 
soğukta muhafaza denen bu yöntemin 
dondurarak muhafaza yöntemiyle karıştırılmaması 
gerekir. Soğukta muhafazada başta psikrofil 
mikroorganizmalar olmak üzere bazı 
mikroorganizmaların faaliyeti devam etmektedir. 

 



Ancak birçok mikroorganizmanın faaliyeti ya 
durmuştur veya çok yavaşlamıştır. Bu yüzden soğukta 
muhafazada gıdalar sadece kısa bir süre belirli bir 
bozulmaya uğramadan saklanabilmekte ve fakat 
bunlar belli bir süre sonra mutlaka bozulmaktadırlar.



3. Kurutarak Muhafaza



metabolizmaları için suya kesinlikle 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Buna göre ortam su 
açısından mikroorganizmalar için elverişsiz bir duruma 
getirilirse, diğer tüm faktörler yeterli olsa bile 
mikroorganizmalar çalışmazlar ve gıdaların 
mikrobiyolojik yollarla bozulmaları önlenir. 



Ayrıca su bulunduğu yerde her hangi bir şekilde 
bağlanmak suretiyle örneğin gıdaya tuz veya 
şeker ilavesiyle de mikroorganizmalar için 
yararlanılamaz bir duruma getirilebilmektedir



Kurutularak gıdaların muhafaza edilmesinde 
su aktivitesi (denge nemi) önemli 
olmaktadır. Buna göre her gıda maddesi 
içerdiği su oranına göre belli bir su aktivitesi 
değeri göstermektedir. Ürünün dayanıklılığın 
devamı için su aktivitesinin daima belli bir 
düzeyin altında kalması gerekmektedir. Su 
aktivitesi 0,75-0,90 arasında değişmektedir



Su aktivitesi (aw); gıdanın içerdiği suyun buhar basıncının (P), 
aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına (Po) oranı olup, 
denge ortamındaki havanın bağıl neminin 100’de oranına 
eşittir. aw değeri 0-1   arasında olup, genellikle bakteriler 
daha yüksek 0.91, mayalar ve küfler daha düşük 0.80 aw 
değerleri gösterirler. 



enfeksiyonlarında önem taşır. Bakteriler en 
yüksek nem ihtiyacındaki mikroorganizmalar 
olup, optimal bağıl nem gereksinimleri %92’dir. 
Mayalar %90, küfler ise %85-90’dır.



4. Asitlerle Muhafaza



• Bu yönteme en yaygın örnek, birçok meyve 
ve sebzeden üretilen turşulardır. Bu gıdalara 
belli oranlarda  ilave edilen mutfak tuzu (%4-
6), bu gıdalarda laktik asit fermentasyonuna 
olanak sağlar. 



• Bu şekilde meydana gelen laktik asit, ortamın 
pH derecesinin düşmesine ve bu yolla birçok 
mikroorganizmanın faaliyetinin durmasına 
neden olur. Laktik asit belli bir 
konsantrasyona erişince, bizzat laktik asit 
bakterilerinin faaliyeti de durur.



5. GAZ ATMOSFERİNDE MUHAFAZA



Birçok mikroorganizmanın, faaliyeti için 
oksijene ihtiyaç bulunduğundan ortam 
atmosferindeki oksijenin 
uzaklaştırılması (vakum uygulanması, 
azot atmosferi uygulanması 
mikroorganizmaların gelişmesini 
engellemektedir. 

 



Ancak bir çok bakteri ve bazı küfler, 
çok az miktarda oksijen içeren 
atmosferde dahi 
çoğalabildiklerinden bu yolla 
dayandırılmanın başlıbaşına bir 
muhafaza yöntemi olarak herhangi 
bir garantisi yoktur. Ancak diğer 
metodlar ile kombine edilebilir.



6.  Işınlarla Muhafaza



Bazı maddelerin atomları devamlı olarak 
parçalanmakta ve bu arada radyant 
enerji yaymaktadır. Bu şekilde 
parçalanmaya uğrayan maddelere 
radyoaktif maddeler denir. Uranyum gibi 
elementler doğal olarak radyoaktif 
nitelikli  maddelerdir. Bazı elementler 
ise kendine özgü yöntem ve işlemler 
sonucunda yapay olarak radyoaktif 
madde haline dönüştürülmektedir.Co60 
gibi.



Gerek doğal radyoaktif elementler 
gerekse nüklear reaktörlerde üretilen 
radyoaktif izotoplar, radyoaktif 
ayrışmaları sırasında bir çeşit 
radyoasyon ve enerji parçacıkları 
yayarlar. Gıdaların ışınla muhafazasında 
en önemli olan radyasyonlar alfa ve 
beta parçacıkları ile gamma ışınlarıdır. 



Gıdaların ışınla muhafazasında, 
sızma gücü yüksek olan ve 
böylece yüzeyde değil daha 
derinlerde bulunan 
mikroorganizma ve enzimleri 
inaktif hale getirmesi nedeniyle 
ışınlar kullanılır



Gıda muhafazasında sadece radyoaktif 
elementlerden yayılan ışınlar değil diğer 
bazı radyant enerjilerin de kullanılması 
olanaklıdır. 200-280 nm dalga boyundaki 
ultraviole ışınları gıdaların yüzeyinde 
bulunan mikroorganizmaları öldürme 
amacıyla kullanılmaktadır. Ultraviole ışığın 
gıdaların sterilizasyonunda yaygın olarak 
kullanılmasını sınırlayan önemli  
faktörlerden birisi, bu ışığın derinliğie nüfus 
edememesidir



Bu nedenle yüzey sterilizasyonuna 
elverişlidir. Buna göre sıvı maddeler 
ince bir film tabakası halinde 
akıtılırken ultraviole ışığına maruz 
bırakılmasıyla sterilize edilmektedir. 
U.Viole ışığın mikroorganizmalar 
üzerindeki öldürücü etkisi çeşitli 
faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin 
başında, ışık dozu, süresi, 
mikroorganizmanın cinsi, yaşı ve 
ortamın bileşimi gelmektedir. 



Diğer taraftan ultraviole, 
gıdalarda bazı fiziksel ve 
kimyasal değişikliklere neden 
olmakta, gıdanın duyusal 
özelliklerini bozmaktadır. 
U.Viole ışık etkisi ile bazı 
gıdalarda bazı  toksik 
maddelerin oluştuğu da 
saptanmıştır. 



Ultraviole etkisiyle lösin, isolosin, 
valin gibi aminoasitlerinin 
bozulduğu, lipidlerden hidrojen 
peroksit ve diğer peroksitlerin 
meydana geldiği yağda eriyen bazı 
vitaminlerin parçalandığı 
saptanmıştır. Ultraviole etkisiyle 
proteinlerin denatüre olduğu 
belirlenmiş olup, sütlerin ultra 
viole ile muhafaza edilmesi 
yasaklanmıştır.



Sonuç olarak gıdaların ışınlarla 
muhafazası denince, iyonize 
radyasyon denilen gamma ve beta 
ışınlarının uygulaması akla 
gelmektedir. Bu ışınların seçilme 
nedeni; derinliğine sızma gücüne ve 
gıdalarda önemli bir radyoaktivite 
doğurmamalıdır.



Işınlama işleminde, ışınlanan madde 
tarafından alınan radyasyonun 
miktarı yani, dozu önemlidir. Doz bir 
taraftan ulaşılmak istenen amaç, 
diğer taraftan ışınlanan gıdanın 
kalitesi ve insan sağlığı açısından 
yani emmiyet bakımından önemlidir.



7. Koruyucu Maddeler Muhafaza



Mikroorganizmaların ölmesine neden olan ve onların 
çoğalması, gelişmesi ve faaliyetini önleyen birçok 
kimyasal madde vardır. Bu maddelerden insan 
sağlığına zararlı olmayanların belli düzeylerde 
ilavesiyle gıdaların mikrobiyolojik yolla bozulmasının 
önlenmesi yöntemine koruyucu maddelerle muhafaza 
denir. 



Bu amaçla kullanılan maddelere ise koruyucu 
maddeler (Preservatif) denir. Koruyucu maddelerin 
kullanım miktarları %0,5’den daha düşüktür.



Bir kimyasal maddenin koruyucu madde olarak 
kullanılmasının ilk koşulu, insan sağlığına 
herhangi bir şekilde zararlı olmamasıdır.



Koruyucu maddeler, küf mantarlarını, 
bakterileri ve mayaları ya öldürmekte veya 
bunların faaliyetlerini engellemektedir. 
Herhangi bir koruyucu madde bu 
mikroorganizmalardan birine, ikisine veya 
seyrek olarak hepsine aynı düzeyde etkili 
olabilir.
 



Küf mantarları üzerine yapılan öldürücü etkiye 
“fungusid”, bakteriler üzerine yapılan 
öldürücü etkiye ise “bakterisid” etki denir.  
Eğer bu etki sadece faaliyeti engelleme 
düzeyinde ise sıra ile, fungustatik” ve 
“bakteriostatik” etki  denmektedir. 



Bu maddenin mikroorganizmalar üzerindeki 
öldürücü etkisi ve engelleyici etkisi onun 
konsantrasyonu ile ilgili bir husustur.



Ortama ilave edilen koruyucu maddeler 
mikroorganizmaların zaman içinde yani birkaç gün 
veya birkaç hafta içinde ölmelerini sağlar.



Koruyucu maddeler mikroorganizmalar 
üzerine, genellikle hücre duvarı veya 
membranın  yapısını  bozarak  veya  hücrenin  
metabolizma  faaliyetlerinde rol oynanan 
önemli enzimlerin örneğin protein veya 
nükleik asit sentezini sağlayan enzimlerin 
aktivitelerini önleyerek etki etmektedirler.



%65 oranında şeker konsantrasyonu gıdalarda 
mikroorganizma  çalışmasını   engeller.    Reçel,    
marmelat ve jölelerdeki yüksek  konsantrasyondaki 
şeker, gıdadaki suyu bağlar ve mikroorganizmaları  
çalışamayacağı bir ortam yaratır.

Şeker



%15-25 tuz antiseptik özelliğe 
de sahiptir

Tuz 



Küflere etkilidir. Küflerdeki dehidrogenaz enzimini 
inhibe eder. Peynir,  turşu, ekmek v.b gıdalarda %0.1-
0.2 oranında (potasyum sorbat).

Sorbik asit



 Bu da küfler üzerine etkilidir. Özellikle 
peynirlerin üzerine sarılan kağıtlara uygulanır.

Kaprilik asit



Ekmeklerde küf ve ropa karşı 
kullanılır

Propiyonik asit



Na ve K nitritler özellikle et 
ürünlerinde kullanılırlar

Nitritler 



Kükürdioksit,  SO2  sodyum  metabisulfit   

Na2S2O5  ve  potasyum 

                          metabilsulfit küf  K2S2O5  ve 

maya ya etkilidir. Kurutulmada kullanılır.

Kükürtdioksit (SO2 )
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