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ÖZET 
 
Kurutma teknolojisi gıda endüstrisinde yaygın bir kullanım alanına sahip muhafaza yöntemi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak kontrollü şartlar altında ısının uygulanması ile gıdada varolan 
suyun direkt buharlaşması ya da dondurarak kurutma tekniğinde olduğu gibi süblimleşmesi sonucu 
uzaklaştırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kurutmadaki temel amaç gıdanın su aktivitesini 
indirerek raf ömrünü uzatmaktır. Bu şekilde mikrobiyal büyüme ve enzim aktivitesi gibi gıdanın 
bozulmasına neden olan etmenler engellenmiş olur. Gıdalar için kurutma işlemi tüketici için daha 
uygun ürün, gıda işleyicileri içinse daha kolay içerik hazırlama gibi katkılar sağlar. Kurutulmuş 
ürünlerin ambalajlanması ve depolanmasına özen gösterilmezse gıdanın besin değeri ve duyusal 
kalitesi üzerinde olumsuzluklar görülebilmektedir. Örneğin, depolama boyunca nem içeriğindeki her 
artış bozulmayı hızlandıracaktır. Bu yüzden gerek kurutma sırasında gerekse sonrasında 
(ambalajlama ve depolama aşamasında) kaliteye etki eden etmenler göz önünde bulundurulursa 
ülkemizde ve yurt dışında tüketilen ve pazar payı yüksek olan bu gıdaların tüketiciye güvenli bir 
şekilde sunulması mümkün olabilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kurutma, meyve-sebze, kurutulmuş ürünler, rehidrasyon, ambalaj. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Drying technology appears to be a common method of preservation in the food industry. In general, it 
is defined as an application of heat under controlled conditions for existing water by direct evaporation 
or removal of water as a result of sublimation in the food like freeze-drying technique. The main 
purpose of drying is to extend the shelf life of food by lowering water activity. In this way factors that 
cause food deterioration such as microbial growth and enzyme activity are prevented. Drying process 
provides more convenient product for the consumer, and for food processors allows the preparation of 
the content easier. If packaging and storage of dried products is not cared,  the nutritional value and 
sensory properties of food can be decreased. For example, increase in moisture content during 
storage will accelerate deterioration. Therefore, during drying and after drying (packaging and storage 
processes) if the factors that affect the quality are considered, it will be possible to serve these foods, 
with a high market share which are consumed in our country and other countries, more safely. 
 
Key Words: Drying, fruit- vegetable, dried products, rehydration, package. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için beslenmeleri gerekmektedir. Tüketilen gıda maddeleri 
de ilk olarak tüketiciye zarar verecek kötü etkilerden arındırılmış olmalıdır. Gıdaların bozulma 
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sebepleri birbiriyle ilişkili olarak mikrobiyolojik ve mikrobiyolojik olmayan bozulmalar altında toplanır. 
Mikrobiyolojik bozulmalara bakteriler, mayalar ve küfler neden olmaktadır. Mikroorganizmalar gıdaların 
fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini değiştirmekte ve ürettikleri toksin veya diğer metabolitleriyle 
de gıdaları sağlık ve kalite açısından riskli hale getirebilmektedirler. Mikrobiyolojik olmayan bozulmalar 
özellikle enzimlerin faaliyetine ve aynı zamanda çeşitli kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak oluşmakta, 
gıdanın fiziksel, kimyasal ve duyusal niteliklerin bozulmasına neden olmaktadırlar [1]. Gıdaların 
bozulmasını engellemek, tüketiciye daha kaliteli ve sağlık açısından güvenli gıda ürünleri sunmak 
amacıyla birçok muhafaza yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan en eski muhafaza yöntemi olarak bilinen 
kurutma işlemi ile birçok gıdaların bozulma etmenlerine karşı korunması sağlanabilmektedir.  
 
Gıdaların kurutulması gıda maddesinden nemin uzaklaştırılması olarak tanımlanır. Gıdaların 
kurutularak dayandırılma yöntemi ilk çağlardan beri uygulanmakta ise de işlemin endüstriyel boyuta 
taşınması 18. yüzyılda gerçekleşmiştir [2]. Kurutma veya dehidrasyon, katı maddelerden suyu 
uzaklaştırarak mikroorganizma gelişimini veya kimyasal reaksiyonları yavaşlatmak veya durdurmak 
amacıyla uzaklaştırılması işlemidir [3]. Başka bir tanıma göre kurutma, meyve ve sebzelerin 
bünyesindeki % 80–95 oranındaki suyun % 10–20 oranına düşürülerek uzun süre dayanmasını 
sağlama prosesidir [1]. Gıda maddelerine uygulanan kurutmanın birçok amacı vardır. Bunlardan en 
önemli olanı depolama sırasında ürünün bozulmasını önlemektir. Kurutma ile ürünün nemi mikrobiyal 
gelişme ve diğer reaksiyonları sınırlamaya yeterli seviyeye düşürülerek bu amaca ulaşılır. Ayrıca nem 
miktarının düşürülmesiyle tat, koku ve besin değeri gibi kalite özelliklerinin de korunması 
sağlanmaktadır. Kurutma işleminin diğer bir amacı da, ürün hacmini azaltarak, taşınma ve 
depolanmasında verimliliği arttırmaktır. Bu avantajlarından dolayı özellikle meyve-sebzelerde ve diğer 
gıda ürünlerinde çeşitli kurutucu tipleri kullanarak bu işlem gerçekleştirilmektedir. Kurutulmuş ürünlerin 
çoğunun özel kullanım alanları vardır. Örneğin, birçok ülkede ham maddesi, kurutulmuş çeşitli 
sebzeler olan hazır çorbalar endüstri haline gelmiş durumdadır [4].  
 
Kurutulmuş ürünlerde ürün kalitesine etki eden faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Kurutma 
sıcaklığı, süresi, % nem oranı, rehidrasyon yeteneği gibi faktörler kurutma endüstrisi için önemli 
ölçütlerdir. Rehidrasyon yeteneği, ürünün kullanılması sırasında verilen su ile eski haline dönüşebilme 
düzeyidir. Yani kurutulmuş bir ürün, suda bekletilince taze halde içerdiği kadar su alarak eski haline ve 
şekline dönüşürse mükemmel nitelikte olduğu kabul edilir. Rehidrasyon yeteneği sadece parça halinde 
kurutulan ürünlerde değil, aynı zamanda sıvı halde kurutulup toz haline getirilen meyve tozu, domates 
tozu ve süt tozu gibi ürünler için de geçerlidir. Kurutulmuş ürünlerde rehidrasyon kapasitesinde 
azalmalar meydana gelebilmektedir [5]. Ayrıca fiziksel ve yapısal olarak çekme, çözünür madde göçü, 
kabuk oluşumu, uçucu tat ve koku bileşenlerinde gözlenen kayıplar gibi değişiklikler de 
gözlemlenebilmektedir [6].  
 
Gıda maddeleri sabit sıcaklık ve neme sahip bir ortamda bekletildiğinde, su alırlar veya verirler. Yeterli 
süre sonunda bulundukları ortam ile dengeye ulaşırlar. Dengede maddenin su kaybetme hızı ile 
kazanma hızı birbirine eşit olur. Bu durumda maddenin nem miktarı sabit kalır. Bu nem miktarı denge 
nem miktarı (Xe) olarak bilinir. Gıda maddesinin denge nem miktarının bilinmesi kurutma, 
konsantrasyon, depolama, karıştırma ve paketleme koşullarının saptanmasında çok önemlidir. 
Kurutulmuş ürünlerin depolanmasında nem çekme özelliklerini belirlenmesinde denge bağıl nemi ve 
su aktivitesi gibi özellikler önem taşımaktadır. Kurutulmuş ürünlerde su aktivitesi gıdalarda bulunan 
suyun kullanılabilirliğini gösteren termodinamik bir özelliktir. Su aktivitesi bazı kimyasal ve enzimatik 
reaksiyonlarda, mikrobiyolojik faaliyetler için kullanılabilme durumu ve derecesini göstermektedir. 
Değişmez sıcaklıkta farklı bağıl nemdeki ortamlarda tutulan örneklerin denge nem miktarları, ortamın 
% bağıl nemlerine karşı (veya su aktivitesi) grafiğe alındığında sorpsiyon izotermi elde edilir. 
Sorpsiyon izotermleri de depolama sırasında ürünlerin nem çekme özelliğinin anlaşılmasında 
yararlıdır. 
 
Adsorpsiyon izotermi tamamen kurutulmuş maddenin belirli bağıl nemdeki ortamlarda tutulması ve 
nem kazancına bağlı ağırlık artışının saptanmasıyla çizilir. Adsorpsiyon izotermleri ürünlerin nem 
çekme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Desorpsiyon izotermi ise başlangıçta nemli gıda 
maddesinin aynı ortamlarda tutulması ve nem kaybının saptanmasıyla belirlenir [5]. Kurutulmuş 
ürünlerin özellikle depolanmasında bu izotermlerden yararlanılmaktadır. 
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Kuru ürünlerin kalitesinde etkili faktörlerden bir tanesi de ambalajlama aşamasıdır. Gıdayı dış 
tesirlerden koruyan, pazarlanmasını ve tüketimini kolaylaştıran metal, cam, kağıt, plastik gibi özel 
malzemeden yapılan kap, kılıf ya da sargılara gıda ambalajı denir [7]. Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliğinin 4. maddesinde ambalajlama; “gıda maddelerinin; içinde tutma, koruma ve bilgi verme 
amacıyla ambalaj materyali kullanılarak sarılmaları ve/veya kaplara yerleştirilmeleri” şeklinde 
tanımlanmıştır. Kuru ürünlerin depolama ömrü ambalajın niteliğine da bağlıdır. Kurutulmuş gıdalarda 
ambalaj sisteminde gıdanın özelliğinden dolayı mükemmel bir su buharı ve özellikle gıda içerisindeki 
yağ bileşimlerinden dolayı gaz geçirimsizliği istenmektedir. Gıda içerisindeki yağ asitleri, oksijenle 
karşılaştığında oksidasyona neden olur ve bunun sonucunda ekşime, renk ve tat değişikliği meydana 
gelir. Hatta bu reaksiyonlar paketleme işlemi bittikten sonrada bir süre devam eder. Dolayısıyla bu tür 
aktivitelerin azaltılması gerekmektedir. Kurutulmuş toz gıdaların paketlenmesi sırasında ortaya çıkan 
problemlerden biri, eğer malzeme üzerinde statik elektriklenme olursa, toz halindeki bu gıdaların 
yapışma bölgelerinde dağılarak yapışmayı engellemesidir. Bu nedenle ısıl yapıştırma (heat seal) 
yapılacak kısımda bir iyonomer kullanılması probleme çözüm getirebilir. Gıda korunması için 
kullanılacak ambalaj malzemeleri genelde PE kaplı kağıtlar yada LDPE/Al.Folyo/LDPE/ Kağıt 
spesifikasyonlardır [8]. 
 
Düşük nem düzeylerine kadar kurutulmuş meyveler, kurutucudan çıkar çıkmaz derhal hermetikli 
kapanabilir ambalajlara yerleştirilmelidir. Daha sonra işlenmek üzere saklanan kuru meyveler ise varil, 
sandık, karton kutu ve teneke kutularda ambalajlanabilirler. Kurutulmuş elmalar, polietilen kaplanmış lif 
levhadan yapılmış varillerde ambalajlanmaktadır. Perakende tüketim için, polietilen ve polipropilen 
veya kaplanmış karton kutular yaygın olarak kullanılmaktadır. Dondurarak kurutulmuş ürünler mutlaka 
sızdırmaz nitelikli ambalajlara yerleştirilmeli ve ambalajlama azot veya CO2 gibi bir inert gaz 
atmosferinde yapılarak oksijen düzeyi % 1-2 ye düşürülmüş olmalıdır. Toz halindeki ürünlerin 
topaklanmaması için bir topaklanma önleyici madde kullanılmalıdır. Nitekim kurutulmuş meyve 
tozlarının topaklanmaması, bunların % 0,25-0,50 arasında kalsiyum stearat ile karıştırılarak 
ambalajlanması yoluyla sağlanmaktadır [9]. 
 
Vakum paketleme kurutulmuş ürünlerin kalitesinin korunması ve raf ömrünün uzatılması amacıyla en 
sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Vakum paketleme, gaz geçirimsiz veya amaca göre belirli 
düzeyde gaz geçirgenliğine sahip bir ambalaj içerisindeki havanın vakum yoluyla uzaklaştırılmasıdır. 
Kurutulmuş meyve sebze sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. Azot gazı eşliğinde 
paketleme de kuru ürünlerin ambalajlanmasında tercih edilen yöntemdir. Örneğin patates tozu 
oksijene duyarlılığı çok yüksek olup, oksijen ve su buharı geçirmeyen bir ambalaja azot gazı eşliğinde 
ambalajlanmalıdır. Dondurarak kurutulmuş gıdaların ambalajlanmasında vakum azot ile kırılmalı ve 
oksijen geçirmeyen materyale ambalajlama yapılmalıdır [11].  
 
Süttozu, peynir suyu tozu, yayık altı tozu, süt kökenli bebek mamaları gibi kurutulmuş süt mamülleri içi 
ve dışı alüminyum folyo ile kaplanmış karton kutulara, A-folyo/LPDE kombinasyonundan hazırlanan 
torbalara ya da çeşitli polimerle kaplanmış poşet ve torbalara ambalajlanıp karton kutulara konulabilir. 
Kurutulmuş meyveler için uygun boyutlarda karton kutular kullanılmakta ve kapak bölümüne selüloz 
asetat OPP veya PET gibi malzemelerden gözlemleme pencereleri yerleştirilmektedir. Çeşitli kuru 
sebzeler için kapak ve tabanları HDPE veya tenekeden kutularda kullanılabilmektedir. Kurutulmuş 
meyveler çeşitli plastik kombinasyonlarından hazırlanmış dört kenarı yapıştırabilen torba poşetler; PA-

PE, OPP-PDDC, OPP-PE, PET-PE yada OPP 20 m/ters baskı (flekso)/LDPE 20 g/m
2
kullanılmaktdır 

[11]. 
 
Ayrıca kaplama yöntemiyle gıdaların muhafazasında kullanılmakta olan yenilebilir filmler tarımsal 
kökenli, doğal veya biyolojik olarak geri dönüşümlü maddelerden yapıldıkları için çevreyi kirletmeyen 
ambalajlardır. Yenilebilir film, tüketici tarafından yenilebilen ve gıda için oksijen ve nem bariyeri olan 
ayrıca katı geçişini sağlayan, gıdanın tümünü saran veya gıda bileşenleri arasında bir bileşen olarak 
yer alan ince katmanlardır. Bu tanımlamaya göre yenilebilir filmler, gıdanın tüketiciye sunumu 
sırasında, gıdayı besin değeri, mikrobiyal kalite açısından korumak gibi fonksiyonel özelliklere 
sahiptirler. Bu filmler, nem kaybını önlemek, solunumu yavaşlatmak, ürünün mekaniksel özelliklerini 
geliştirmek, şeklini muhafaza etmek, antimikrobiyal, antioksidan, renk, aroma maddelerini taşımak 
amacıyla gıdalara uygulanabilmektedirler [12]. Bu avantajlarından dolayı özellikle nem kaybına ve 
oksijene duyarlı kurutulmuş ürünlerde (kayısı, incir gibi) kullanımları ile olumlu sonuçlar elde 
edilmektedir.  
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SONUÇ 
 
Birçok meyve sebze kurutulmuş halde severek tüketilebilmekte, ayrıca kurutulmuş sebzeler hazır 
çorba karışımlarında, soslarda kullanılabilmektedir. Meyve tozları ise puding ve pastacılık sanayinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  Ayrıca çeşitli bitkilerin kurutulması ile elde edilen baharatlar, yoğurt 
tozu ve zeytin tozu gibi farklı ürünler de yine kurutma teknolojisinden yararlanılarak elde edilen 
ürünlerdir. Kuru meyve sebze ihracatında önemli bir yere sahip olan ülkemizde kurutma tekniklerinin 
doğru uygulanması, ürün özelliklerine uygun olarak paketlenmesi ve paketlenen ürünün en uygun 
şartlarda muhafazası dikkat edilmesi gereken hususlardır. Özellikle ürünlerin depolanmasında nem 
çekme gibi olumsuzluklara karşı ambalajın oksijen ve su buharı geçirmezliği önem taşımaktadır. Bu 
nedenle vakum ambalaj gibi sistemler veya oksijen ve nem tutucular eklenerek ambalaj maddesinin 
aktifleştirilmesi, yenilebilir film teknolojilerinin kullanımı gibi yöntemler geliştirilmiştir.  
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