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Gıda Maddelerinin Depolanması 

Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle 

özel olarak saklanması gerekir.  

 

Aksi durumda büyük miktarlarda ürün kayıpları oluşur.  

 

    

http://www.clipart.com/en/close-up?o=1000893&memlevel=A&a=c&q=money&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=860728&memlevel=A&a=c&q=money&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
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Gıda Maddelerinin Depolanması 

Kayıpların oluşma yolları : 

 

 Çürümeler, 

 Bozulmalar, 

 Böcek ve kemirgenler, 

 Kimyasal ve biyolojik tepkimeler. 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=805329&memlevel=A&a=c&q=spoil&s=1&e=16&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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Depolamada Etkili Şartlar 

Depolamada etkili olan şartlar şunlardır: 

 

• Nem  

• Sıcaklık 

• Fiziksel Baskılar 

• Ortam Temizliği 

• Zararlı Mücadelesi 
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Nem ve Sıcaklık 

• Gıda maddelerinde bozulmalarda nem en önemli 
faktördür.  

• Nemin ve sıcaklığın fazla olduğu ortamlarda 
mikrobiyolojik yük hızla artar.  

• Küflenme ve çürüme çok hızlı gerçekleşir. 
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Fiziksel Baskılar 

• Aşırı istifleme, 

• Düzensiz depolama,  

• Farklı ürünlerin aynı alanda depolanması, 

• Bozuk ve kırık malzemelerin sağlamlarla aynı ortamda 

barındırılması, 

• Çalışanların yanlış uygulamaları. 
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Ortam temizliği 

• Depo alanlarının da üretim alanı kadar hijyenik olması 

önemlidir. 

• Depo alanlarının devamlı temizliğinin sağlanabilmesi 

için ara yollar ve duvardan açıklıklar oluşturulmalıdır. 

• Bozulan ve kullanılamaz durumdaki malzemeler 

uzaklaştırılmalıdır.  
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Zararlı Mücadelesi 

• Depo zararlıları  

• Kemirgenler 

• Kuşlar  

• Evcil hayvanlar 

• Diğer canlılar 



9 

Depolamada Genel Kurallar  

Depolar üretim alanlarının bir parçasıdır. Bu nedenle 
üretim alanlarında uygulanan kurallar buralar için de 
geçerlidir.    

Depo alanlarında ürünler ve malzemeler düzenli şekilde 
istiflenmelidir.  

Kimyasalların depolanması kesinlikle ayrı yerlerde 
yapılmalıdır.  

Depo alanlarının temizliği devamlı olarak yapılmalı ve 
kontrol edilmelidir.   

Depolarda kirlenme ve dökülmeler hemen 
temizlenmelidir. 

Depolarda zararlı canlılara karşı mücadele  

 yapılmalıdır.  

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=1000277&memlevel=A&a=c&q=food&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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Depolamada Genel Kurallar 

Depo alanlarında yüzeyler temizlik ve yıkamaya uygun 
olmalıdır. 

 Depo alanlarında çöp, döküntü ve kirlilik 
bulunmamalıdır.  

 Depolarda su birikintisine neden olacak taban 
bozuklukları olmamalıdır.  

 Duvarlarda fiziksel bulaşmaya neden olacak kazıntı 
döküntü olmamalıdır.  

“İlk giren ilk çıkar” kuralı uygulanmalıdır.    

 Pişmiş ve çiğ gıdalar aynı alanda depolanmamalıdır.   

 Aşırı depolamadan kaçınılmalıdır.   

http://www.clipart.com/en/close-up?o=846538&memlevel=A&a=c&q=shelf&s=61&e=90&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3
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Gıda Maddelerinin Sınıflandırılması 

Gıda maddelerinin depolama özelliklerine göre 

başlıca sınıfları :  

 Potansiyel tehlikeli gıdalar 

 Kuru ürünler  

 Su aktivitesi düşük ürünler 

 Yaş meyve sebze 

 Özel paketli ürünler 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=859400&memlevel=A&a=c&q=shelf&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5


12 

Depolama Şartları 

Potansiyel tehlikeli gıdalar : 
Potansiyel gıdalar mikrobiyolojik olarak yüksek risk 

taşıyan gıda maddeleridir. 
 

 Et ve et ürünleri  

 Tavuk eti ve yan ürünleri  

 Süt ve süt ürünleri 

 Deniz mahsulleri  

 Yumurta  

 Haşlanmış bakliyat 

 Bu malzemelerin bulunduğu gıdalar  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=708714&memlevel=C&a=c&q=food&s=91&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4
http://www.clipart.com/en/close-up?o=847340&memlevel=A&a=c&q=food&s=181&e=210&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=7
http://www.clipart.com/en/close-up?o=848331&memlevel=A&a=c&q=food&s=181&e=210&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=7
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2795901&memlevel=C&a=c&q=food&s=211&e=240&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=8
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708701&memlevel=C&a=c&q=food&s=91&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4
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Potansiyel Gıdaların Depolanması  

Potansiyel riskli gıdalar depolanması sırasında en 
dikkatli olunması gereken tür üründür.  

Soğuk zincir oluşturularak taşınmalıdır. 

Saklanmaları soğuk depolarda olmalıdır.  

Alınmaları sırasında standartlara uymayan ürünler 
kabul edilmemelidir.  

Potansiyel tehlikeli ürünler diğer gıda maddelerinden 
ayrı alanlarda depolanmalıdır.  

Depoların sıcaklıkları devamlı olarak kontrol 
edilmelidir. 

Soğuk depolardaki sıcaklık değişimlerini kontrol altına 
alacak bir sistem kurulmalıdır.  

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=708702&memlevel=C&a=c&q=food&s=91&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2795902&memlevel=C&a=c&q=food&s=211&e=240&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=8
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2814938&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
http://www.clipart.com/en/close-up?o=804791&memlevel=A&a=c&q=milk&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=652581&memlevel=C&a=c&q=egg&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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Potansiyel Gıdaların Depolanması 

Soğuk depoda saklama sırasında çapraz bulaşmaları 

engelleyici önlemler alınmalıdır.  

Soğuk depoda buz oluşumu engellenmelidir.  

Ürünlerin son kullanma tarihleri takip edilmelidir.  

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=997455&memlevel=A&a=c&q=egg&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708762&memlevel=C&a=c&q=food&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708733&memlevel=C&a=c&q=food&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708761&memlevel=C&a=c&q=food&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2813658&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
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Kuru Ürünler 

Kuru ürünlerin depolanmasında en çok ürün 

kaybına neden olan etkenler : 

 Nem  

 Küf 

 Böcekler 

 Kemirgenler  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=860611&memlevel=A&a=c&q=insect&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=948747&memlevel=A&a=c&q=insect&s=61&e=90&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3
http://www.clipart.com/en/close-up?o=657412&memlevel=C&a=c&q=drop&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=657412&memlevel=C&a=c&q=drop&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=657412&memlevel=C&a=c&q=drop&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=474291&memlevel=C&a=c&q=mold&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2


16 

Kuru Ürünlerin Depolanması 

Kuru ürün depolarında nem düşük olmalıdır. 

Ürünler hava sirkülasyonuna engel olmayacak şekilde 

istiflenmelidir. 

Ürünler depoya kabul edilmeden önce kontrol 

edilmelidir. 

Bozulmuş ve böcekli malzemeler depo alanına 

alınmamalıdır. 

Depoda bozulan, böceklenen ürünler  hemen 

uzaklaştırılmalıdır.  

Depo su geçirmez olmalıdır.   

http://www.clipart.com/en/close-up?o=708744&memlevel=C&a=c&q=food&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708678&memlevel=C&a=c&q=food&s=91&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708753&memlevel=C&a=c&q=food&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708738&memlevel=C&a=c&q=food&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2814932&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
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Kuru Ürünlerin Depolanması 

 Depo alanlarında ürün zararlılarına karşı zararlı canlı 

mücadelesi yapılmalıdır. 

 Depo alanlarında havalandırma sistemleri yeterli 

olmalıdır.  

 Depo alanlarının yalıtımı iyi yapılmalıdır.  

 Ürünlerin sıcaklıkları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.  

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=2814932&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
http://www.clipart.com/en/close-up?o=847318&memlevel=A&a=c&q=food&s=181&e=210&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=7
http://www.clipart.com/en/close-up?o=997301&memlevel=B&a=c&q=food&s=91&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4
http://www.clipart.com/en/close-up?o=850492&memlevel=A&a=c&q=food&s=211&e=240&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=8
http://www.clipart.com/en/close-up?o=652782&memlevel=C&a=c&q=pea&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=


18 

Düşük Su Aktivitesi Düşük Ürünler 

Su aktivitesi düşük ürünlerin depolanmasında dikkat     

edilmesi gereken nokta çapraz bulaşmaları 

engellemektir.  

Bal,reçel, şeker konsantresi gibi ürünlerde kimyasal ve 

fiziksel bulaşmalar sorundur.  

Depolama sırasında kapalı kaplar kullanılmalıdır.  

Depolama sırasında su ve nemden korunmalıdır.  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=1271301&memlevel=C&a=c&q=honey&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2802563&memlevel=C&a=c&q=honey&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=803640&memlevel=A&a=c&q=sugar&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=848163&memlevel=A&a=c&q=sugar&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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Meyve Sebze Depolama 

Alımı yapılacak yaş meyve sebze, alım sırasında  

 kontrol edilmelidir.  

Çürük, ezik meyve sebze depoya alınmamalıdır.  

Depolama alanında nem oranı ürün çeşidine göre  

 % 85-98 olmalıdır. 

Ürün deposunda sıcaklık standart ürünler için 5˚C 

olmalıdır.  

Dondurulmuş ürünler donuk olarak depolanmalıdır. 

Donuk ürünlerin depolandığı hazneler su drenajlı 

olmalıdır.  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=708712&memlevel=C&a=c&q=food&s=91&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4
http://www.clipart.com/en/close-up?o=708737&memlevel=C&a=c&q=food&s=121&e=150&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5
http://www.clipart.com/en/close-up?o=847376&memlevel=A&a=c&q=food&s=181&e=210&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=7
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2802618&memlevel=C&a=c&q=food&s=211&e=240&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=8
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2813659&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
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Meyve Sebze Depolama 

Depolanacak olan ürünler depolanmadan önce 

 kesinlikle yıkanmamalıdır. 

Ürün çeşidine göre depolama koşulları sağlanmalıdır.  

Depolama sırasında bozulma görülen ürünler ve bu 

ürünlerle temas eden ürünler atılmalıdır. 

Bozuk ürünlerin tahliyesinden sonra temas ettiği yüzeyler 

dezenfekte edilmelidir.   

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=813231&memlevel=A&a=c&q=pea&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2813687&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2813684&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2806719&memlevel=C&a=c&q=food&s=241&e=270&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9
http://www.clipart.com/en/close-up?o=1372493&memlevel=A&a=c&q=bean&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=


21 

Özel Paketli Ürünler 

Özel paketli ürünlerin depolanmasında ambalaj kontrolü 

gereklidir. 

Deforme ürünler iade edilmelidir.  

Bombaj yapan vakum paketlerde bombaj kontrolü 

yapılmalıdır.  

Son kullanma tarihleri takip edilmelidir. 

Üreticinin belirttiği şartlar sağlanmalı ve takipler 

yapılmalıdır.    

 

  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=921638&memlevel=B&a=c&q=package&s=91&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4
http://www.clipart.com/en/close-up?o=921504&memlevel=C&a=c&q=package&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
http://www.clipart.com/en/close-up?o=921271&memlevel=C&a=c&q=package&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
http://www.clipart.com/en/close-up?o=921272&memlevel=C&a=c&q=package&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
http://www.clipart.com/en/close-up?o=803623&memlevel=A&a=c&q=package&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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Fırat ÖZEL  

0 507 454 33 57  

firatozel@gmail.com 

firatozel.wordpress.com 

mailto:firatozel@gmail.com
http://firatozel.wordpress.com/

