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Gıda katkı maddeleri toplumun her kesimini 
beslenme ve sağlık açısından ilgilendirir. Bundan 10 bin 
yıl önce keşfedilen ve günümüzde de kullanılan ilk gıda 
katkı maddelerinin başında tuz,baharat,duman ve sirke 
gelir. Tarihin en büyük fidye efsanesi olarak Romalıların 
Vizigotlu Alaric’e ödedikleri 1000 kg biberin 
hikayesidir.3500 yıl önce Mısırlılar gıda katkı maddesi 
olarak renk maddelerini kullanmışlar ve Khand adı
verilen boyanmış şeker,ilk kez Büyük Đskender’e 
Hindistan dan Avrupa ya döndüğünde hediye olarak 
sunulmuştur. 



Herhangi bir madde işlenmiş gıdada 
belli bir amaca yönelik kullanıldığında 
genellikle “Gıda Katkı Maddesi” adını alır. 



Her gıda maddesinin kendine özgü
karakteristik bir özelliği 
bulunmaktadır.Doğal çeşitlenmeden 
ötürü bir gıdanın bileşiminde bulunan 
öğeler her zaman aynı miktar ve 
kalitede değildir.

Katkı maddelerinin çağdaş teknoloji 
uygulayan,bilgili,bu konuda yetişmiş
insan gücüne sahip endüstriler 
tarafından kullanılması, insan sağlığı ve 
gıda güvenliği açısından önem 
taşımaktadır.



Gıda katkı maddesi anlamında 
kullanılan “Food Addivites” sözcüğünün 
farklı dillerdeki karşılıklarından olan 
Zusatzstoffe,Additif Alimentaire gibi 
deyimler için genellikle “gıdalara 
katılan,gıdaların içinde kalan,yani 
gıdalarla birlikte tüketilen maddelerdir. 



Furia şöyle bir tanım getirmektedir;”Gıdanın 
temelini oluşturan ana öğelerin dışındaki madde 
veya maddeler karışımı olup 
üretim,imalat,depolama ve paketleme gibi 
işlemler görmüş son üründe bulunur.”

Uluslar arası bir kuruluş olan FAO/WHO 
Birleşik Kodeks Komitesi’nin tanımlamasında 
ise;”Tek başına besin değeri taşımayan ancak 
gıdaya bilinçli olarak direkt veya dolaylı olarak 
katılan,onların görünüşlerini düzeltmek veya 
muhafaza olanağını arttırmak için sınırlı
miktarda katılan maddelerdir.”denilmektedir.



Günümüzde gıda katkı maddeleri için şöyle bir 
tanım yapılabilir;”Gıda katkı maddeleri hammadde 
hazırlık,imalat,paketleme ve depolama gibi 
işlemler sırasında gıdaların bazı teknolojik 
özelliklerini düzeltmek, iyileştirmek,biyolojik ve 
besleyici değeri korumak veya düzeltmek,bunun 
yanı sıra gıdada meydana gelebilecek istenilmeyen 
değişiklikleri engellemek,ürünün kalite ve raf 
ömrünü arttırmak amacı ile bilinçli olarak 
kullanılan doğal veya yapay kaynaklı madde veya 
madde karışımlarıdır.



GIDA KATKI MADDELERĐNĐN ÇEŞĐTLĐ
KULANIM AMAÇLARI VARDIR

Gıda katkı maddelerinin gıda endüstrisinde 
kullanımı teknolojik gereksinimlerden 

kaynaklanmıştır.Ancak bunun yanı sıra ; dünya 
nüfusundaki artışlar,gıda sektörünü besleyen 

hammadde kaynaklarındaki azalmalar,insanların 
yaşam standartlarını yükseltme eğilimleri gibi 
etmenler teknolojik buluşları yönlendirmiştir.



Gıda sektörüne yeni üstün teknolojilerin 
kazandırdığı değişik üretim teknikleri,buna göre 

ürünlerin çeşitlenmesi,tüketici beğenisinin 
değişmesi ve bilinçlenmesi,mevsimlik gıdaların 

yılın her döneminde tüketilme eğilimlerinin 
artması,ürünlerde raf ömrünün uzatılması ve 
kalitede standart zorunluluğu ,daralan gıda 

kaynaklarının rasyonel kullanımı gibi 
durumlar,gıda endüstrisinde kullanılan 

tekniklerin yanı sıra “gıda katkı maddeleri”nin 
kullanımını zorunlu hale getirmiştir.



Yapılmış olan sınıflandırmalarda gıda katkı maddeleri 
bazen ait oldukları madde grubuna göre,bazen de 
kullanılma amaçlarına göre gruplandırılabilir.

OSER (1960) e göre yapılan sınıflandırma gıda katkı
maddelerinin kullanılış amaçları hedef alınmıştır;

Besleyici nitelikte olanlar,
Tazeliği koruyanlar,
Đmalat teknolojisinin gereğini yerine getirici maddeler



Bu sınıflandırma günümüzde FAO/WHO Birleşik Gıda Katkı
Maddeleri Uzmanlar Komitesi tarafından onaylanmıştır.

Bir başka sınıflandırmada ise ; 

Renk maddeleri(renk verenler,renk koruyanlar,renk 
kuvvetlendiriciler),

Aroma maddeleri(tat vericiler,tuz tadı verenler,baharat ve çeşni 
vericiler,asitler ve bazlar,koku verenler,aromayı geliştiriciler),

Koruyucu maddeler (antimikrobiyaller,antioksidanlar,tütsü
maddeleri,kaplama maddeleri),

Gıdanın yapı ve görünüşünü etkileyen maddeler 
(stabilizörler,emülgatörler,tamponlar,yüzey aktif 
maddeler,topaklaşmayı önleyici maddeler,olgunlaştırıcı
tuzlar,kalınlaştırıcılar,köpük yapıcı ve köpük tutucular,tutucu ve 
birleştirici maddeler,kristalleşmeyi önleyici maddeler, 
nemlendiriciler, berraklaştırma ve durulatma maddeleri).



3.GIDA KATKI MADDELER3.GIDA KATKI MADDELER3.GIDA KATKI MADDELER3.GIDA KATKI MADDELERĐĐĐĐNDE ARANANNDE ARANANNDE ARANANNDE ARANAN

NNNNĐĐĐĐTELTELTELTELĐĐĐĐKLERKLERKLERKLER

1)Gıda katkı maddesi hangi amaçla 
kullanılırsa kullanılsın,her şeyden önce 
tüketici açısından zararsız olduğunun bilinmesi 
ve kullanılma miktarının yasalarla belirtilmiş
olması gerekir.

2)Gıda maddesinin besin değerini ve 
kalitesini düşürmemelidir. Besin değerini 
arttıran katkı maddelerinin kullanımının iki 
temel nedeni vardır ve her ikisi de aslında 
zenginleştirmedir.



3)Yetkili kurumlarca saptanmış olan 
bütün teknik özellikleri yapısında 
taşımalıdır.

4)Đmalatçı tarafından rahatlıkla satın 
alınabilmesi için pahalı olmamalıdır.

5)5)5)5)Đçine konduğu gıdanın yapısına 
homojen olarak dağılabilmelidir. 



GGGGııııda katkda katkda katkda katkıııı maddelerinin kullanmaddelerinin kullanmaddelerinin kullanmaddelerinin kullanıııımmmmıııında dikkat nda dikkat nda dikkat nda dikkat 
edilecek noktalar  edilecek noktalar  edilecek noktalar  edilecek noktalar  şşşşunlardunlardunlardunlardıııır:r:r:r:

1)Kullanılacak katkı maddeleri,yetkili 
kurumlarca hazırlanan ve insan sağlığına 
zararlı olmadığı kesinlikle ifade edilen 
listelerden seçilmiş olmalıdır.



2)Saptanan ve belirtilen miktarlar dışında 
kullanılmamalıdır.

3)Katkı maddesi kullanıldığı hallerde,gıda 
maddesinin çok sıkı bir kontrole tabi 
tutulması ve mevzuatlarda belirtilen 
koşullara uymayan imalatçıların 
cezalandırılması gerekir.



4)Gıda katkı maddelerine ait listeler uluslar 
arası gıda mevzuatında yer almasının dışında 
ulusal mevzuatlarda da kabul edilmiş olmalıdır.

5) Gıda katkı maddeleri kullanılırken, satışını
kolaylaştırmak,kötü kaliteyi maskelemek,gıda 
maddesini daha cazip hale getirerek tüketiciyi 
yanıltacak şeylerden kaçınılmalıdır. 



4. Gıda Katkı

Maddelerinin Risk 

Yarar Dengeleri



Risklerin Sınıflandırılması

�Mikrobiyal kökenli zararlar 

�Beslenme açısından gelişen zararlar

�Çevresel bulaşıların oluşturduğu zararlar

�Doğal olarak bulunan toksik maddelerin 
oluşturduğu zararlar

�Gıda katkı maddelerinin oluşturduğu 
riskler



Yararların Sınıflandırılması

�Gıdaların beslenme değerini arttırarak 
bazı sağlık risklerini azaltması yada sağlık 
üzerinde yararlı etkiler oluşturması

�Ürün çeşitliliğini arttırması ve daha ucuz 
ürün üretimine katkıda bulunması

�Ürünün duyusal özelliklerini düzelterek 
albenisini arttırması

�Tüketiciye rahatlık ve kolaylık sağlaması



Gıda Katkı Maddesinin Toksik 
Etkileri Nasıl Araştırılır?

Bir katkı maddesinin toksisitesi; 
kanser, doğum kusurları, sinir sistemi yada 
diğer organlar üzerinde olumsuz etkileri 
laboratuar hayvanları üzerinde deneylerle 
araştırılır.



Hiçbir olumsuz etkinin görülmediği 
(NOAEL) düzeyini tayin etmek için test 
hayvanları farklı dozlara maruz bırakılır.

Bu düzey güvenlik faktörü ile (100) 
çarpılarak günlük alınabilecek miktar yani  
(A D I) belirlenir.



TOKSĐKOKĐNETĐK ÇALIŞMALAR:

Đncelenen katkının, organizmada emilimi 
(ABSORBTION), kan yardımıyla organlara 
dağılımı (DISTURBITION), vücutta diğer 
kimyasallara dönüşümü (METABOLIZM) 
ve atılımı (EXCRETION) incelenir.

Bu olaya ingilizce karşılıklarının baş
harfleri alınarak ADME adı da verilir.



Toksisite Testleri

�Akut toksisite: Bir veya 24 saat içinde 
alınan birden fazla dozun oluşturduğu 
toksisite

�Kronik toksisite: Akut toksisiteye yol 
açmayacak düşük dozların uzun süre 
verilmesiyle oluşan toksisite

�Mutajenik etki: DNA üzerinde kalıcı
değişiklik 



� Karsinojenik etki: Kanser yapıcı etki
� Teratojenik etki: Sakat yavru doğumlarına yol açan etki
� Transplasental karsinojenik etki: Gebenin çocuğunda 

doğumdan yıllar sonra kanser oluşumu

� Immünotoksik etki: Đmmün sistem üzerine toksik etki
� Fertilite: Doğurganlık yeteneği üzerine etki
� Nörotoksik etki: Sinir sistemi üzerine toksik etki
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6.GIDA KATKI MADDELER6.GIDA KATKI MADDELER6.GIDA KATKI MADDELER6.GIDA KATKI MADDELERĐĐĐĐNNNNĐĐĐĐN TEMEL KULLANIM N TEMEL KULLANIM N TEMEL KULLANIM N TEMEL KULLANIM 
ALANLARINA     GALANLARINA     GALANLARINA     GALANLARINA     GÖÖÖÖRE SINIFLANDIRILMASIRE SINIFLANDIRILMASIRE SINIFLANDIRILMASIRE SINIFLANDIRILMASI

RENK MADDELERRENK MADDELERRENK MADDELERRENK MADDELERĐĐĐĐ

Renk maddeleri,teknolojik işlem 
görmüş,et,sebze-meyve,fırıncılık,sütçülük 
ürünlerinde ve şekerleme endüstrisinde 
kaybolan rengi geri vermek,kısmen kayba 
uğramış olan ya da hiç olmayan rengi yapıya 
kazandırmak amacı ile çok sık kullanılan gıda 
katkı maddeleridir. 

.



Doğal Renk Maddeleri

Klorofil, Karotenoidler, Antisiyoninler ,  Betalainler ,     
Titanyumdioksit

Yapay Renk MaddeleriYapay Renk MaddeleriYapay Renk MaddeleriYapay Renk Maddeleri

Eritrosin, Karamel



TAT VE KOKU MADDELERTAT VE KOKU MADDELERTAT VE KOKU MADDELERTAT VE KOKU MADDELERĐĐĐĐ

““““FlavourFlavourFlavourFlavour”””” ssssöööözczczczcüüüüğğğğüüüü bir bir bir bir üüüürrrrüüüünnnnüüüün tat ve koku n tat ve koku n tat ve koku n tat ve koku öööözelliklerinin zelliklerinin zelliklerinin zelliklerinin 
ttttüüüümmmmüüüünnnnüüüü kapsar.kapsar.kapsar.kapsar.

””””TatTatTatTat”””” katkatkatkatıııı ya da sya da sya da sya da sııııvvvvıııı bir maddenin ya da suda bir maddenin ya da suda bir maddenin ya da suda bir maddenin ya da suda çöçöçöçözzzzüüüünmnmnmnmüüüüşşşş
bir gazbir gazbir gazbir gazıııın yalnn yalnn yalnn yalnıııız dilin tat alz dilin tat alz dilin tat alz dilin tat alııııccccıııı hhhhüüüücreleri tarafcreleri tarafcreleri tarafcreleri tarafıııından algndan algndan algndan algıııılanan lanan lanan lanan 
dedededeğğğğil ail ail ail ağığığığız boz boz boz boşşşşlulululuğğğğunun diunun diunun diunun diğğğğer ker ker ker kııııssssıııımlarmlarmlarmlarıııınca da belirlenen nca da belirlenen nca da belirlenen nca da belirlenen 
öööözellizellizellizelliğğğğidir.idir.idir.idir.

””””AromaAromaAromaAroma””””ya da koku bir maddenin uya da koku bir maddenin uya da koku bir maddenin uya da koku bir maddenin uççççucu bileucu bileucu bileucu bileşşşşenlerinin enlerinin enlerinin enlerinin 
burnun koku alma hburnun koku alma hburnun koku alma hburnun koku alma hüüüücrelerince belirlenen crelerince belirlenen crelerince belirlenen crelerince belirlenen öööözellizellizellizelliğğğğidir tat ve idir tat ve idir tat ve idir tat ve 
koku maddeleri tkoku maddeleri tkoku maddeleri tkoku maddeleri tüüüüm katkm katkm katkm katkıııı maddelerinin 2/3maddelerinin 2/3maddelerinin 2/3maddelerinin 2/3’ü’ü’ü’ü kadardkadardkadardkadardıııır ve r ve r ve r ve 
saysaysaysayııııssssıııı 3000300030003000’’’’leri bulmaktadleri bulmaktadleri bulmaktadleri bulmaktadıııır.r.r.r.



DoDoDoDoğğğğal tatal tatal tatal tat----koku maddelerikoku maddelerikoku maddelerikoku maddeleri
DoDoDoDoğğğğala  ala  ala  ala  öööözdezdezdezdeşşşş tattattattat----koku maddelerikoku maddelerikoku maddelerikoku maddeleri
Yapay tatYapay tatYapay tatYapay tat----koku maddelerikoku maddelerikoku maddelerikoku maddeleri

ŞU AMAÇLA KULLANILIRLAR :
1.Tat ve koku maddeleri üründe tümüyle yeni bir 

tat  yaratmak için katılırlar.
2.Tat ve koku maddeleri var olan tat ve kokuyu 

zenginleştirmek amacıyla kullanılırlar.
3.Bazen gıdada istenmeyen tat ve kokuları

baskılamak amacıyla kullanılırlar.



ANTANTANTANTĐĐĐĐMMMMĐĐĐĐKROBKROBKROBKROBĐĐĐĐYAL MADDELER(KORUYUCULAR)YAL MADDELER(KORUYUCULAR)YAL MADDELER(KORUYUCULAR)YAL MADDELER(KORUYUCULAR)

Gıda teknolojisinin temel amacı,gıda kaynaklı
mikroorganizmaları kontrol altına almaktır.Kontrol 
sözcüğü özellikle seçilmiştir,çünkü mikroorganizmaları
gıdadan tümüyle uzaklaştırmak çok sık yapılan bir işlem 
değildir,ayrıca bazı gıdalarda bu işlem istenmez. 

En önemli antimikrobiyal maddeler şunlardır:
•Sodyum klorSodyum klorSodyum klorSodyum klorüüüür                        r                        r                        r                        
• Nitrit ve Nitratlar  Nitrit ve Nitratlar  Nitrit ve Nitratlar  Nitrit ve Nitratlar  
•TTTTüüüütstststsüüüü
• KKKKüüüükkkküüüürt dioksit(SO2 ) rt dioksit(SO2 ) rt dioksit(SO2 ) rt dioksit(SO2 ) 
•NatamisinNatamisinNatamisinNatamisin ve Nisin
•Organik AsitlerOrganik AsitlerOrganik AsitlerOrganik Asitler :Asetik asitAsetik asitAsetik asitAsetik asit , Benzoik asit ve Benzoik asit ve Benzoik asit ve Benzoik asit ve 
benzoatlar,benzoatlar,benzoatlar,benzoatlar,
Parabenler,  Sorbik asit,Parabenler,  Sorbik asit,Parabenler,  Sorbik asit,Parabenler,  Sorbik asit, Laktik asit ve Laktik asit ve Laktik asit ve Laktik asit ve 
laktatlarlaktatlarlaktatlarlaktatlar ,  Propiyonik asit ve propiyonatPropiyonik asit ve propiyonatPropiyonik asit ve propiyonatPropiyonik asit ve propiyonatlar 
,Sitrik asit,Sitrik asit,Sitrik asit,Sitrik asit, Fumarik asit  , EnzimlerFumarik asit  , EnzimlerFumarik asit  , EnzimlerFumarik asit  , Enzimler



ANTĐOKSĐDANLAR

Gıdada oksijen varlığında     
meydana gelen oksidasyon 
sonucu açığa çıkan renk ve 
tat-koku bozulması gibi 
istenmeyen değişiklikleri 
önleyen maddelerdir.



Gıda endüstrisi açısından 
önemli antioksidanlar

1)Serbest radikalleri etkileyenler

�BHA(Bütillenmiş hidroksianizol)ve 
BHT(Bütillenmiş hidroksitoluen)

�TBHQ(Tertiary bütilhidrokinon)

�PG(Propil Gallat)

�Tokoferoller(vitamin E)



BHA(Bütillenmiş hidroksianizol) 
ve       

BHT(Bütillenmiş hidroksitoluen)

BHA ve BHT fırıncılık ürünlerinde 
kullanılan katı yağlarda oldukça 

etkilidirler.

BHT’nin antioksidan etkisi BHA 
dan daha düşüktür.

Đkisi birlikte kullanıldığında 
sinerjistik etkiye sahiptir.



Kuruyemişler ve bunlardan 
elde edilen ürünlerde (ezme 

vs.) bu antioksidanların birlikte 
kullanımı çok etkilidir. 



TBHQ(Tertiary bütilhidrokinon)

TBHQ,kızartma yağlarını oksidasyona karşı
koruyan en iyi antioksidan özelliğindedir.

Bitkisel ve hayvansal yağlarda ayrıca şekerleme 
ve kuruyemişlerden hazırlanan ürünlerde 

kullanılmaktadır.



PG(Propil Gallat)
Bu antioksidan,et ürünleri 

baharatlar ve çerez gıdalarda 
kullanılırlar. 



Tokoferoller(Vitamin E)
Doğal antioksidanların en iyi 
bilinenidir.

Tokoferoller,fırıncılık 
ürünleri,tereyağ,margarin ve bazı
sıvı yağlarda etkili antioksidan 
olarak bulunmaktadır.



2)Đndirgeyici ve sinerjistik 
antioksidanlar

�Askorbik asit(Vitamin C)

�Eritorbik asit ve tuzları(sodyum eritorbat)

�Askorbil palmitat

�Sitrik asit



• Şarap,bira,tereyağı,kürlenmiş et ve balık 
ürünlerinde kullanılmaktadır.

Askorbik asit



Eritorbik asit ve tuzları(sodyum 
eritorbat)

Eritorbik asit;donmuş deniz 
ürünleri,donmuş
meyvelerde,salatalar ve elmalarda 
oksidasyonu ve renk 
bozulmalarını engeller. 



• %0.01 oranında bitkisel yağlara 
katıldığında raf ömrünü uzatır.

Askorbil palmitat



Sitrik asit
Suda iyi çözünür,yağlarda 

çözünmez.

Doğal bir antioksidandır.

Bitkisel yağlarda aktivitesini 
gösterir.



TATLILAŞTIRICILAR

Şekerden daha tatlı olan bu 
maddeler çok düşük miktarlarda 
ve besinleri tatlandırmak için 
kullanılırlar.



• Sakkaroz ,bütün tatlılaştırıcılar için bir 

standart oluşturmaktadır.

• Bütün diğer tatlılaştırıcıların tatlı tadı
sakkaroza göre verilir.

• Sakkarozun tatlılığı 1’e eşittir.

• Buna göre sakkarinin tatlılığı
300,aspartamın 180’dir.



Sakkaroza alternatif tatlılaştırıcıların 
kullanım amaçları

• Kalori ve karbonhidrat düzeyini kontrol 
etmek isteyen kişiler için hazırlanan 
gıda maddeleri ve içeceklerde 
kullanılırlar.



• Kilo problemi olan ve zayıflamak isteyen 
kişiler için şeker yerine kullanılmak üzere 
hazırlanırlar.



• Şeker hastalarının şeker düzeylerini 
kontrol etmede kullanılırlar

• Diş çürümelerini önlemek için çeşitli 
ürünlerde şeker yerine kullanılırlar.

• Şeker bulunmadığı hallerde(örneğin savaş
zamanı)kullanılırlar.



Gıdalarda kullanılan bazı
tatlılaştırıcılar

�Sakkarin

�Aspartam

�Sukraloz

�Sorbitol

�Ksilitol

�Taumatin

�Đzomalt



Sakkarin
Genellikle alkolsüz içeceklerde, meyve 
sularında, meyvelerden hazırlanmış
ürünlerde,şekerlemelerde, sakızlarda, reçellerde 
kullanılırlar ve ayrıca tabletler halinde kişiye özel 
kullanımlar için satılır.



Sukraloz

Fırıncılık ürünlerinde ve gazlı alkolsüz 
içeceklerde ideal bir tatlılaştırıcıdır.



Ksilitol
Tadı sakkarozunkine 
benzer.Az miktarlarda 
meyve ve sebzelerde 
bulunur.

Sakızlarda oluşturduğu 
serinletici tat önemli bir 
özelliğidir.Diş çürümelerine 
engel olur.

Sakızlar,çikolata ve ilaç
preparatlarında kullanılır. 



-Aspartam:Tadı sakkaroza benzediği için 
özellikle içecek endüstrisinde kullanılırlar.

-Sorbitol:Sakız ve şekerlemelerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır.

-Taumatin:Şekerden 1600-2000 kez daha 
tatlıdır.Sakızlarda kullanılırlar.

-Đzomalt:Pek çok Avrupa ülkesinde ve 
ülkemizde yaygın olarak kullanılır.Tatlılaştırıcıdan 
çok şeker yerine hacim artırıcı olarak kullanılırlar.



YAPI DYAPI DYAPI DYAPI DÜÜÜÜZENLEYZENLEYZENLEYZENLEYĐĐĐĐCCCCĐĐĐĐLER VE LER VE LER VE LER VE ĐŞĐŞĐŞĐŞLEM YARDIMCILARILEM YARDIMCILARILEM YARDIMCILARILEM YARDIMCILARI

Yapı düzenleyici ve işlem yardımcıları daha 
çok yapısı köpük emülsiyon ve süspansiyon olan 
gıdalarda kullanılır.Gıdanın bu yapısını oluşturan 
halleri değişik dispersiyon tipleridir.Dispersiyon 
ise; Bir sıvı faz içerisinde dağınık partiküllerin 
yer aldığı sıvı bir sistemdir. Bir başka dispersiyon 
çeşidi ise; çok küçük moleküllerin içinde büyük 
moleküllerin yer aldığı dispersiyondur. Buna 
kolloid denir.



1.Y1.Y1.Y1.Yüüüüzey Aktif Maddelerzey Aktif Maddelerzey Aktif Maddelerzey Aktif Maddeler
GGGGııııda emda emda emda emüüüülsiyonlarlsiyonlarlsiyonlarlsiyonlarıııınnnnıııın stabilitesini san stabilitesini san stabilitesini san stabilitesini sağğğğlayan layan layan layan 

yyyyüüüüzey aktif maddeler emzey aktif maddeler emzey aktif maddeler emzey aktif maddeler emüüüülgatlgatlgatlgatöööör ya da emr ya da emr ya da emr ya da emüüüülsiyon lsiyon lsiyon lsiyon 
ajanlarajanlarajanlarajanlarıııı olarak adlandolarak adlandolarak adlandolarak adlandıııırrrrııııllllıııır.r.r.r.

Yüzey aktif maddeler doğal ve yapay olmak 
üzere iki gruba ayrılır :

•DoDoDoDoğğğğal Emal Emal Emal Emüüüülgatlgatlgatlgatöööörlerrlerrlerrler

Đyonik : proteinler,fosfolipidler (lesitin vs.)

Đyonik olmayan : glikolipidler,saponinler



Yapay Emülgatörler

Đyonik : stearil-2-laktilat

Đyonik olmayan : mono- ve diaçil-
gliseroller,onların asit 
esterleri,asetik,sitrik,tartarik ve laktik asit 
esterleri,sakaroz-yağ asidi esterleri,sorbitan-
yağ asidi esterleri,polioksietilen-sorbitan-yağ
asidi esterleri vb.



Stabilizörler ve Kalınlaştırıcılar

Pek çok hidrokolloid yapısındaki madde, emülsiyonları, 
süspansiyonları ve köpükleri kararlı hale 
getirerek,gıdaların yapısal ve fonksiyonel özelliklerini 
sağlar.Bu maddelerin çoğu gamlardır ve doğal 
kaynaklardan elde edilirler. Pek çok stabilizör ve 
kalınlaştırıcı polisakkaritlerdir.Örneğin gam olarak guar 
gam,karboksimetil selüloz,karragenan,agar,nişasta ve 
pektrin gibi

KalKalKalKalıııınlanlanlanlaşşşşttttıııırrrrııııccccıııı ÇÇÇÇeeeeşşşşitleriitleriitleriitleri
•Nişasta
•Modifiye Nişasta 
•Dayanıklı Nişasta 
•Selüloz ve Karboksimetil Selüloz 
•Kalınlaştırıcı Gamlar 
.Gamlar



Gamlar,polisakkarit yapısında 
maddelerdir ve gıda sistemlerinde sulu 
faza viskozite ya da sertlik kazandırmak 
için eklendiklerinde gıdanın yapısını
oluştururlar.Süspansiyon,emülsiyon ve 
köpükleri kararlı hale 
getirdiklerinde,emülsiyon 
ajanı,süspansiyon ajanı ve köpük yapıcı-
tutucu olarak da adlandırılırlar 



Jelleştirici Ajanlar
Jelatin,Pektin, Protopektin ,
Yapı Düzenleyici Polihidrik Alkoller(Nem tutucular)

Berraklaştırıcılar

Bira,şarap pek çok meyve suyunda beklemeyle,bulanıklık ve 
oksidatif bozulma görülür. Bazı spesifik enzimler 
kullanılarak,proteinler kısmen hidrolize uğratılır ve bulanıklık 
oluşumu azalır.

TopaklanmayTopaklanmayTopaklanmayTopaklanmayıııı öööönleyenlernleyenlernleyenlernleyenler



Gazlar ve PropellantlarGazlar ve PropellantlarGazlar ve PropellantlarGazlar ve Propellantlar
Hidrojen gazı doymamış yağların 

hidrojenlenmesinde,klor gazı unların 
ağartılmasında,kükürt dioksit gazı kurutulmuş
meyvelerde enzimatik esmerleşmeyi önlemede,etilen 
gazı meyvelerin olgunlaştırılmasını sağlamada kullanılır.

Kelat AjanlarKelat AjanlarKelat AjanlarKelat Ajanlar
Kelat yapan ajanlar ortama ilave edilerek metallerle 

kompleks oluşturulur,bu da gıdanın kararlı yapısının 
korunmasını sağlar.

FosfatlarFosfatlarFosfatlarFosfatlar Asitler ve Bazlar



YAĞ ĐLE YER DEĞĐŞTĐREN 
MADDELER

Yağ, beslenmemizde önemli bir bileşen 
olmakla beraber fazlası kalp-damar 
hastalıklarına ve bazı kanser türlerine neden 
olmaktadır.

Bir gıda maddesinden yağı çekildiği zaman 
bütün özellikleri değişir. Bu özellikleri gıdaya geri 
kazandırmak için bir grup katkı maddesinin 
kullanımı zorunludur.

Bu amaçla kullanılan her türlü maddeye genel 
olarak yağ ile yer değiştiren maddeler denir. 



Yağı azlatılan ürünlerde kullanılan 
katkı maddeleri genel olarak ; 

1)Karbonhidrat

2)Protein 

3)Lipid 

Yapısında yada tümüyle yapay 
bileşiklerdir.



Karbonhidrat Yapısındaki Katkılar
Yağ ile yer değiştiren bazı karbonhidratlar yağın yapısal 

özelliklerini ve bazı fonksiyonlarını yerine getirirler.
Örneğin; pektinin oluşturduğu jeller, dondurulmuş tatlılarda, 

fırıncılık ürünlerinde, kültür katılan süt ürünlerinde, çorba sosu 
ve salata soslarında yağ ile yer değiştirebilmektedir.  



Protein Yapısındaki Katkılar
Yağ ile yer değiştiren proteinler, mikropartikülasyon denilen 

bir yöntemle süt, yumurta veya peynir altı suyundan çok küçük 
partiküller halinde elde edilmektedir.

Soya fasulyesinden izole edilen soya proteini, et 
ürünlerinde yağ ile yer değiştiren madde olarak çok yaygın 

kullanılmaya başlanmıştır.



Kalorisi azaltılmış yapay 
yağlar

Kaprenin;kalorisi az yapay 
yağdır.Kakao yağına benzer özellik 
gösterdiği için daha çok kakaolu ürünler 
ve şekerlemelerde kullanılmaktadır.



Yapay bileşikler
Bunların çoğu triaçilgliserol’e benzer yapıdaki 

bileşiklerdir.Yapay maddeler oldukları için enzim hidrolizine 
dirençlidirler ve yüksek oranda sindirilmeden vücuttan 
atılırlar.



GIDA KATKI MADDELERĐ TAT-KOKU, RENK VERME GĐBĐ
AMAÇLARLA KULLANILABĐLMESĐNĐN YANISIRA DĐYET 
VE HASTALAR ĐÇĐN TEDAVĐ EDĐCĐ AMAÇLI HAZIRLANAN 
GIDALARDA DA KULLANILABĐLĐR.BUNLAR      
FONKSĐYONEL GIDALARDIR. 

Uluslararası yaşam bilimleri enstitüsünün tanımına 
göre fonksiyonel gıda vücutta bir veya daha fazla 
fonksiyonu karşılayan ve sağlıklı yaşamı devam ettirmek 
için kullanılan gıdalardır. 

Örneğin kolestrolü düşüren içecekler,kanseri önleyen 
domates,vitamince zengin patates,fiziksel performansı
arttıran ve bireyleri hastalıklara karşı koruyan ürünler bu 
gruba girer.



Bağırsaklara yararlı canlı bakterileri içeren besinler 
ise probiyotik besinlerdir. Bir başka deyişle probiyotikler 
doğal korunmaya yardımcı olurlar. Vücudumuzun 
savunma gücünü arttıran hücrelerin büyük bir kısmı
sindirim sisteminde yaşamaktadır.
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