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Gıda güvenliği kavramı

Gıda güvenliği tanımı

Gıda güvenliği, gıda kaynaklı veya gıda ile ilgili hastalıklara karşı gıda
kalitesini korumak için gerekli koşulları ve uygulamaları ifade eder.

Önemli Bilgiler!
Tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gıda güvenliğini sağlamak
için, bilinmesi gereken önemli bilgiler :

o Düşman nedir ya da kimdir?
o Nasıl ve nereden gelirler?
o Nasıl tanırız?
o Onlara karşı nasıl savaşırız?

Düşman nedir?

Düşman nedir?

Nasıl,nereden
gelirler?

 Besinler besin güvenliğini tehlikeye düşüren
çok  geniş  çaplı  risk  ve  tehlikeler  ile  karşı
karşıya  kalabilirler.Bu  tehlikeler  doğrudan
veya dolaylı olarak gıda ile ilgili ya da gıda
kaynaklı hastalığa sebep olabilirler.

 Gıda tüketimine bağlı olarak gıda güvenliği
ile  ilgili  riskler  fiziksel,kimyasal  ve  biyolojik
riskler olarak sınıflandırılabilirler.

 Besinlerdeki  risklerin  kaynakları
hayvanlar,insanlar  ve  çevre  olabilir.  Bu
hastalık  yapabilen  riskler  besinlere  çeşitli
bulaşma yolları ile ulaşırlar. 

 Hasarlı  gıda  zarar  veren  ajanın  sebep
olduğu boy, yoğunluk, renk, koku ve tat gibi
değişikliklere bakılarak farkedilebilir.

 Sağlığı  korumak,  sağlıklı  ve  iyi  olmak  için
ortaya çıkabilecek riskleri önlemek için  gıda
hijyeni  kurallarını  uygulamamız
gerekmektedir.



Nasıl tanırız?

Onlara karşı 
nasıl savaşırız?
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Gıda Tüketiminde Fiziksel Riskler

Besin Tüketimindeki Kimyasal Riskler

Besin Tüketimindeki Biyolojik Riskler

o Biyolojik  tehlikeler  aşağıdaki   faktörler  ile  temsil
edilebilir:

o Virüsler (Rotavirüs, Hepatit A, sitomegalovirüs, HIV vb), 
o Bakteriler  (Listeria  monocytogenes,  Escherichia  coli,

Salmonella, Shigella, Enterobacter, Staphylococcus vb.),
o Protozoa(Toxoplasma gondii,  Giardia lamblia,  Entamoeba

histolytica vb.), 
o Parazitler (  Echinococcus,  Anisakis  simplex,  Ascaris

lumbricoides Trichinella species vb.), 
o Prionlar, 
o Haşereler (Kemirgenler, hamamböceği Sinekler vb.)

Bir gıda ürününde bulunan Fiziksel tehlikeler metal, ahşap, plastik,
cam, bandajlar, vb parçaları olabilir.
Bu tehlikeler gıdaların üretim, işleme ve hazırlama esnasında kötü
kullanımından kaynaklanmaktadır.
İyi kullanım kuralları ve dikkat bu tehlikleri önleyebilir dikkat.

 

Kimyasal riskler şu şekilde belirtilebilir:

o Toksinler  (Besin  tüketimi,besin  işleme  sürecinde
bulaşan toksinler,….vb.)

o Pestisitler  /dğişik  kullanımlar  için,değişik  kimyasal
formül) 

o Ağır metaller, (Örneğin civa,kurşun,…vb.) 
o kalıcı organik kirleticiler (POPs), 
o Gıda  katkı  maddeleri (örneğin  koruyucular,  besin

takviyeleri,  renk  ve  lezzet  artırıcılar,  antibiyotikler,  büyüme
hormonları),

o Alerjenler
o Dezenfektanlar veya yağlayıcı gibi diğer maddeler. 
o Mikrobiyal toksinler(örneğin bakteriyel toksinler - Botulinum;.

Mikotoksinler  -  aflatoksin,  Patulin,  Vomitoksin,  fumonisin,
mavi-yeşil alg toksinler - microcystin).
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Araçlar
Tüketiminden sonra  

besinlerde değişiklik veya 
hastalık üretmezler. 

Araçlar
Tüketiminden sonra  

besinlerde değişiklik veya 
hastalık üretmezler. 

Besin kaynağı ve alan
Gıda  muhteviyatının dönüşümüne 
sebep olurlar.Bu çeşit gıdaların 
tüketilmesi ise hastalıklara sebep 
olmaktadır.

Besin kaynağı ve alan
Gıda  muhteviyatının dönüşümüne 
sebep olurlar.Bu çeşit gıdaların 
tüketilmesi ise hastalıklara sebep 
olmaktadır.

Mikroplar,haşereler ve parazitler için besin ne anlama gelir?
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Gıda Kaynaklı Hastalıklar Üreten Mikrop ve 
Parazitler

Besinler üzerinde farklı gıda riskleri tarafından  oluşturulan riskler

Besinler üzerinde farklı gıda riskleri tarafından oluşturulan risklerGıda riskleri gıda sunumu ya da kompozisyon ile ilgili farklı şekil
değişiklikleri ve dönüşümler üretebilirler.

Her  bir  gıda  ürününün  üretimi,  depolanması,  hazırlanması  ve
tüketimi sırasında hareket edebilir.

o Gıda ile ilgili en yaygın tehlikeler şunlardır:
o Gıda zehirlenmesi
o Gıda niteliğinin bozulması

Doğrudan zaralı etkileri olan faktörler: 
Patojenler (virüs, prionlar, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli, 
Salmonella, Shigella, Enterobacter, 
Staphylococcus gibi bakteriler), 
enfeksiyon hastalıkları üretir.
Toksijenik mikroplar (Aspergillus sp 
gibi Salmonella, Staphylococcus gibi 
bakteri ve küfler, Penicillium sp.), 
Enfeksiyöz gıda zehirlenmesine 
üretirler.
Parazitler (Echinococcus gibi 
protozoonlar, Anisakis simplex, 
Askaris lumbrikoides, Trichinella 
türleri gibi solucanlar), sindirim 
sisteminde veya vücudun başka bir 
lokasyonunda parazit üretirler.
Hastalık,bu etkenlerin bulaştığı veya 
enfekte olduğu  gıdaların alınması 
sebebiyle oluşur.

Dolaylı zaralı etkileri olan faktörler:
Bozulmaya sebep olan mikroplar 
(aminler, amidler, H2S üreten proteolitik 
bakteriler, serbest radikalleri üreten 
lipolitik bakteri,çürümeye sebep olan 
küfler) hepsi gıda zehirlenmesine sebep 
olurlar.
Haşereler(sinekler, böcekler, kemiriciler) 
dışkılarda patojen ve parazi oluşmasına 
neden olurlar. Bu da besinlerin 
bozulmasına neden olur.
Haşereler (sinekler, böcekler, 
kemirgenler) patojenleri ve parazitleri 
taşıyan idrar ve dışkı üretirler. Bunlarda 
gıdaların bu patojenlerce istila 
olmasına,enfekte olmasına ve hasar 
görmesine sebep olurlar.

Bozuk ve bu etkenlere bulaşmış gıdaların
tüketimesi ile hastalık oluşmaktadır.
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Biliyormuydunuz?

Risk tanımlama Nasıl yapılmaktadır?

Doğrudan gözlem ile 
besinlerdeki 
şekil,doku,renk,koku 
anormallikleri 
gözlemlenebilir.Bu gözlemin 
her bir tüketici için günlük 
alışkanlık haline gelmesi 
gerekmektedir.

Laboratuvar analizi gıdalarda 
bulunabilecek tehlikeli 
mikroorganizma ve toksin varlığı 
ve miktarının tespit edilmesini 
sağlar.Bu analiz  özel donanımlı 
laboratuarlarda uzmanlar 
tarafından yapılır.

page

7



Gıda Zehirlenmesi

1.Gıda zehirlenmesi nedir?

Gıda kaynaklı hastalık,daha yaygın olarak ifade edilen gıda 
zehirlenmesi,enfekte olmuş,bozulmuş ve toksik gıdaların tüketilmesi 
sonucu oluşur.

2.Gıda zehirlenmesine ne sebep olmaktadır? 

Gıda zehirlenmesinin sebepleri iki grup olarak incelenebilir:

 Bulaşıcı nedenler
 Toksik nedenler

2.1. Gıda zehirlenmesinin enfeksiyöz nedenleri 

Gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenleri bakteri, parazit ve virüs içeren
enfeksiyona sebep olan vektörlerdir.
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Tüketiminden  sonra  enfeksiyon  oluşturan,bakteriler  veya  diğer
organizmalar tarafından enfekte olmuş gıdaları ifade eder.

Gıda zehirlenmesinin belirtileri olarak sindirim siteminde karın ağrıları 

görülmektedir.Üç ana nedeni şöyle sıralayabiliriz:

2.1.1.Bakteriler
Bakteriler gıda zehirlenmesinin en yaygın sebepleridir.

Tehlikeli bakterileri isimlendirmek gerekirse, E. coli, listeria ve salmonella ilk
sırada gelir.

Salmonella   gıda  zehirlenmesi  vakalarının  en  büyük  suçlusu  olarak
bilinmektedir.

Campylobacter ve   C.  botulinum (botulism)   az bilinen  fakat  potansiyel
olarak ölümcül olabilen ve gıdalarda gizlenen zararlı bakterilerdir.

E.coli

Listeria

Salmonella

Campylobacter

C. botulinum

2.1.2.Parazitler

Parazitlerin neden olduğu gıda zehirlenmesi bakterilerin neden olduğu gıda
zehirlenmesi  gibi  yaygın  değildir, fakat  gıda  yoluyla  yayılan  parazitler
oldukça  tehlikelidir.
Toksoplazma gıda zehirlenmesi vakalarında en sık görülen parazittir.
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Genellikle  kedi  kumu  kutularında  bulunur. Parazitler  yıllarca  sindirim
sisteminde farkedilmeden yaşayabilirler. 

Toxoplasma

2.1.3. Virüsler
Besin zehirlenmesi virüsler tarafında a oluşbilir.Norwalk virus olarkta biinen
Norovirüs  her  yıl  19  milyon  çeşit  besin  zehirlenmesine  sebep  olduğu
bilinmektedir.Bu  besin  zehirlenmeleri  nadiren  de  olsa  ölüme  sebep
olmaktadır.Sapovirüs,Rotavirus  ve  Astrovirus  benzer  problemlere  sebep
olmaktadır.Hepatit A virüslerin yol açtığı,besinlerle bulaşabilen tehlikeli bir
hastalıktır.
Norovirus

Sapovirus
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Rotavirus

Astrovirus

Hepatitis A

2.2. Toksik sebepler 

Toksik  sebepler  veya  faktörler  gıda  zehirlenmesine  en  az  sebep  olan
faktörler arasındadırlar.
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Bu çok güçlü toksinler, gıda içinde bulunur ve bir kez yendiğinde vücuda
saldırır ve bazı durumlarda, bağışıklık sisteminin çalışmasını baskılar.

Bu çeşit gıda zehirlenmesi tüm vücudu etkiler, belirtileri ise baş dönmesi,
hızlı kalp atışı ve bir deri döküntüsü olarak görülmektedir.

Gıda  zehirlenmesine  sebep  olan  birçok  bakteri  insan  bağırsağındaki
hücrelere nüfus eder etmez toksin salgılamaya başlarlar.

Bu toksinler ya sindirim sistemine yayılabilirler yad kan dolaşımı aracılığı ile
vücudun diğer bölümlerine yayılabilirler.

2.2.1.Mantar toksinleri

 
Mantar  toksinleri   çeşitli  şapkalı  mantarlar  gibi  mantar  türleri  tarafından
üretilen toksinlerdir.Bu toksinler sadece yabani mantar türlerinde bulunur.
Marketlerden satın aldığımız kültür mantarlaında bu toksinler bulunmaz.Bu
mantarları güvenle tüketebilirsiniz.
Zehirli mantarlar:

 Ölümcül  köy  göçüren
mantarı(birçok  ölümcül  vakaya
sebep olmuştur)

Inocybe cookei
 şapkalı mantarı

Cortinarius  şapkalı
mantarları

Sihirli şapkalı mantarlar(Psilocybe 
semilanceata)
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2.2.2. Kırmızı fasülyede toksini 

Kırmızı fasülyede mercimek ve bezelye gibi bakliyat ailesinin bir üyesidir.
Konserve  ve  kurutulmuş  olarak  temin  edilebilir.Çeşitli  yemek  tariflerinde
kullanılırlar. 
Çeşitli  hijyenik  olmayan  şartlarda  “Phytohaemagglutinin’   veya  “kırmızı
fasülyede lektini”  isimli toksinler üretebilirler.Bu toksinler şekerler ile bağ
kurabilen  hücrelerin  fonksiyonlarını  durdurabilen  bitki  kaynaklı  proteinler
olarak bilinirler.Bu  çeşit toksinlere en çok kırmızı fasülyede rastlanır.

Kırmızı fasülye

Bu toksinler kırmızı fasülyenin  yeterli zamanda yüksek derecelerde 

pişirilmesi yöntemi ile yok edilebilirler.Kırmızı fasülyenin pişirilmeden önce 

en az sekiz saat suda bekletilmesi ir diğer önemli pişirme kuralıdır.

2.2.3. Kabuklu deniz hayvanı toksinleri

 
Bir  çok   istiridye,  deniz  tarağı  ve  midye  gibi  deniz  canlısı  türü  güçlü
toksinler içerirler.
Deniz  ürünleri  toksinleri  bakteriler  ve  virüsler  tarafından  istila  edilmiş
kabuklu deniz hayvanları ve balıklarının,yosunlarının tüketilmesi vasıtasi ile
bulaşırlar.

Bu toksinler  çoğunlukla balıkların baş kısımlarında,karaciğer ve 

bağırsaklarında   bulunurlar.Balık ve kabuklu deniz hayvanı türleri:

 Otçul balıklar okyanuslar ve denizlerde bulunan  bitkisel besinlerle
beslenirler.  Bu  bitkisel  besinlere  sucul  bitkiler,plankton  ve  su
yosunları  örnek  olarak  verilebilir.  Herbivor  balıklara  örnek  olarak
alabalık ve kırlangıç balığı verilebilir. 
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Kırlangıç balığı

Alabalık

Karnivor balıklar besin olarak başta balıklar olmak üzere birçok et türünden

faydalanırlar. Bunlara örnek olarak müren, levrek, piranhalar ve 

köpekbalıklarını verebiliriz.

Müren balığı

Levrek

Pirana

Köpek balığı

Kabuklu deniz hayvanları denizlerde olduğu kadar tatlı sularda da 

bulunmaktadırlar.Karides,istiridye ve midye çeşitleri kabuklu deniz 

hayvanlarına örnek olarak verilebilir.Bu canlılar aynı zamanda filtreleme 

yöntemiyle beslenen yumuşakçalar olarak da isimlendirilmektedirler.Bu 

canlılar çevrelerindeki suyu filtre ederek su yosunları ve planktonları besin 

olarak kullanarak beslenirler. 
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Kabuklu deniz hayvanları

Aşağıda belirtilen tüm balıklar besin zehirlenmesine sebep olan toksinler  

içermektedirler. 
 Ciguatera zehirlenmesi
 Scombroid zehirlenmesi
 Kabuklu deniz hayvanları zehirlenmesi 

2.2.3.1.Ciguatera zehirlenmesi

Ciguatera balık zehirlenmesi (CBZ) mide-barsak (bulantı, kusma, ishal, 
karın ağrısı), sinir (güçsüzlük, uyuşma, kaşıntı, dişlerde ağrı, ağrılı işeme, 
bulanık görme, sıcak-soğuk hissi) ve kalp-damar sistemi (düşük tansiyon, 
düşük nabız, nabız düzensizlikleri) belirtileri ile kendini gösterir. 
CBZ en sık görülen balık zehirlenmesi olarak rapor edilmektedir. Tropik 
sulardaki alglerdeki tek-hücreli bitki-benzeri bir organizma olan dinoflagellat
(bir tür deniz yosunu) Gambierdiscus toxicus’un ürettiği zehiri içeren 
balıkların yenmesi ile ortaya çıkar. Otobur balıkların bu zehiri içeren deniz 
bitkilerini yemesi, onları da avcı etobur balıkların (baraküda, hani, orfoz, 
lahoz, akya, mercan, köpek balığı, kapan balığı, uskumru, çotira, ceylan 
balığı) yemesi sonucunda besin zinciri oluşur.

2.2.3.2. Histamin zehirlenmesi, yüksek dozda histamin içeren gıdaların 

vücuda alınmasından kaynaklanan bir gıda zehirlenmesidir Bu gıda 

zehirlenmesine Scombridae familyasından balıkların yaygın olarak neden 

olmasından ötürü önceleri ‘Scombroid zehirlenmesi’ adı verilmiştir. (Taylor, 

1985, ve Morrow ve ark. 1991) Dünyada balıktan kaynaklanan gıda 

zehirlenmesine en yaygın olarak bu familya türlerinde rastlanmıştır.(Taylor, 

1983) Fakat Scombridae familyasından olmayan balıklar, ve peynir, kırmızı 

et, şarap ve bira gibi diğer gıdaların da bu zehirlenmeye yol açmasından 

ötürü bu hastalık artık günümüzde ‘histamin zehirlenmesi’ olarak 

bilinmektedir.Bu hastalığın belirtileri, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, 
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bulantı, çarpıntı (şah daman ve şakak damarlarında), karın ağrısı (mide 

bölgesinde ve/veya kasıklarda), tansiyon bozukluğu, ağız kuruluğu, 

susama hissi, yutma zorluğu, barsakların bozulması ve ishal, krapm, 

vücutta (özellikle boyun ve dilde) şişmeler ve ödemler, yüzde ve boyunda 

kızarıklık, dilde sızlama, vücutta kaşıntı, sızlama ve yanma, kalp ritminin 

bozukluğu hissi, bronşlarda spasm ve şok etkileridir. Bu belirtilerin hepsi 

birden aynı hastada görülmeyebilir. (Ienistea, 1973; Foo, 1975; Motil ve 

Scrimshavv, 1979; Taylor, 1983; ve 1986).

 

2.2.3.3. Kabuklu deniz hayvanları zehirlenmesi

Kabuklu denzi hayvanlarının sebep olduğu besin zehirlenme çeşitleri 
birden fazladır.Örneğin;

 Paralitik zehirlenmesi
 Nörotoksik zehirlenmesi
 Ishale sebep olan zehirlenme
 Amnezik zehirlenmesi

Kabuklu  deniz  hayvanlarının  neden  olduğu  zehirlenmeler  planktonic
alglerin ürettiği toksinleri bulunduran yosunların kabuklu deniz hayvanları
tarafından  tüketilmesi  ile  söz  konusudur.Bu  kabuklu  deniz  hayvanları
toksinleri biriktirir yada metabolizmalarında kullanırlar.

Paralitik zehirlenmesi 

En  yaygın  kabuklu  deniz  hayvanı  zehirlenmesidir. Saxitoxin  tarafından
meydana gelen kimyasalları içeren kabuklu deniz hayvanlarının tüketilmesi
sonucunda oluşur.

Hastalığın  semptomları  oldukca  çabuk  oluşmaktadır.  Alınan  toksin
miktarına göre kabuklu deniz ürününün vücuda alımınından 0,5 ile 2 saat
içerisinde  semptomlar  görülür.  Ciddi  durumlarda  solunum  bozukluğu
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yaygın  olarak görülmektedir  eğer  solunum desteği  söz konusu  olmazsa
ölüm gözlenebilir.

Toksine  maruz  kalındıktan  sonra  12  saat  içeresinde  solunum  desteği
verilirse  genellikle  sürekli  bir  yan  etki  kalmaksızın  tam  iyileşme
görülmektedir.

Paralitik zehirlenme belirtileri  şunlardır:  karıncalanma, yanma, uyuşukluk,
koordinasyon  /  beceriksizlik,  konuşma  bozukluğu,  kuru  ağız,  boğazda
nefes alamama hissi.

Aynı zamanda yaygın besin zehirlenmesi belirtilerini gösterir,örneğin, mide
bulantısı,  kusma  ve  ishal.Bu  zehirlenme  çocuklarda   ciddi  problemlere
sebep olurlar.

 

Neurotoxic zehirlenme

Enfekte olmuş kabuklu deniz hayvanlarının tüketilmesi sonucu oluşur.
Kabuklu deniz hayvanları  paralitik zehirlenme ve ciguatera zehirlenme  
belirtilerine benzer belirtiler gösteren  brevetoksin içerirler.

2.2.4.Pestisitler

Birçok  kişi  gıda  zehirlenmesi  ile  pestisitler  arasında   ilişkilendirme
kuramazlar.Fakat pestisitlerde bulunan toksinler  birçok sağlık problemine
sebep olan gıda zehirlenmesine sebep olurlar.
Pestisitler  çeşitli  zararlıları  öldürmek  veya  kovmak  için  kullanılan
kimyasallar maddelerdir
Bu  zararlılara  örnek  olarak  böcekler,  kuşlar,  memeliler,  yabani  otlar,
yuvarlak solucan ve mikroplar verilebilir.

Birçok  insan  pestisitlerin  toprak  mahsüllerinin  yetiştirilmesi  sırasında
ürünlerden böcek,kuş ve diğer potansiyel zararlıları kovmak için ürünlerin
üzerine püskürtülen kimyasal maddeler olarak bilirler.

Pestisitler çok çeşitli yöntemlerle kullanılırlar:

 Herbisitler zararlı otları öldürmek ve control altına almak için 
kullanılırlar.
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 Rodentisitler:  /  fareler  ve  sıçanlar  gibi  kemirgenleri  kontrol
etmek veya öldürmek için kullanılırlar

 Fungisitler mantarları öldürmek veya control altına almak için
kullanırlar.

 Avisitler:kuşları kontrol etmek veya öldürmek için kullanılırlar.

Pestisit kullanılan meyve ve sebzeler aşağıdaki belirtilere sebep olurlar:
Karın krampları, Kusma, Bulantı, ishal, baş ağrısı, bulanık görme, zayıf ve
titreklik hissi, kas seğirmesi, aşırı yorgunluk.
Pestisitlerin  vücüda  alınması  ile  dakikalar  içerisinde  yukarıdaki  belirtiler
çoğunlukla görülmeye başlar.

3. Besin zehirlenmesi nasıl tanımlanır?

Gıda zehirlenmesi  vakaların  çoğunlukla aşağıdaki belirtilerden en az üç 

tanesini içermektedir:

Karın ağrıları

ishal

kusma

iştah kaybı

hafif ateş
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halsizlik

mide bulantısı

baş ağrısı

Potansiyel  olarak  yaşamı  tehdit  eden  gıda  zehirlenmesinin  belirtileri
şunlardır:

 38°Cnin üzerinde ateş
 Üç günden fazla süren ishal 
 38°Cnin üzerinde ateş
 görmede ve konuşmada zorluk
 Ağız kuruluğu,az idrara çıkma gibi şiddetli susuzluk belirtileri,

Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza 

başvurmalısınız.

4.Gıda zehirlenmesinin önlenmesi için neler yapılabilir?

1. Her zaman eller besinlere dokunmadan önce ,yemek hazırlamadan
önce ve yemek yemeden önce yıkanmalıdır.

2. Yemekleri  hazırlarken  kullandığınız   çatal  bıçak  takımı,  mutfak
tezgahları, kase ve tabaklar gibi tüm yüzeylerin temiz olduğundan
emin olmalıyız.

3. Mutfakta elleriniz kurutmak için havlu kullanınız.
4. Meyve ve sebzeleri yemeden önce muhakkak bol sui le yıkayınız. 
5. Balık veya  tavuk  yemeden önce çok iyi pişmiş olmasına dikkat

ediniz.Balık veya tavuğun etinin rengi pembe ise bub u etlerin iyi
pişirilmediği anlamına gelir.
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6. Ne yediğinize bakınız.Acaba küf içeriyormu?Yiyecekleriniz,özellikle
süt taze kokuyormu?Fakat içinde zaralılar veya zehirli maddeler 
içerebilen birçok besin normal kokuya sahiptir.

7. Son kullanma tarihine dikkat ediniz.

8.Kalan yiyeceklerin düzgünce ısıtılıp ısıtılmadığını control ediniz.
9.Kalan yiyecekleri ygun muhafaza edilecek kaplar içinde 
buzdolabında muhafaza ediniz.
10.Yiyecekleri saklama kaplarına koymadan masa veya tezgah 
üzerinde bırakmayınız.
11.Et ve sebze gibi değişik gıdalardan aynı anda yemek  
hazırlanması durumunda ellerinizi sıklıkla yıkayınız.
12.Süt ve süt ürünlerini her zaman saklama kaplarının içerisinde 
buzdolabında muhafaza ediniz.
13.Buzdolabının temizliğini sağlayınız.
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14.Et ve sebzelein hazırlanması için değişik kesme tahtaları 
kullanınız.

Besinlerin Bozulması
Besinlerin bozulması nedir?

Besinlerin bozulması fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik faktörler 

sonucunda besinlerin kalitesinin bozulmasıdır.Bozulan besinler 

tüketilemez.

Önemli Bilgi!
Besinlerin  bozulması  mikropların  besinlerde  tehlikeli  maddeler  üretmesi
sonucunda  oluşan  besin  kaynaklı  hastalıkların  temel  sebebini
oluşturmaktadır.Bu  tehlikeli  maddeler  toksinler  ve  toksik  metabolitler  veya
besinlerde  gelişen  tehlikeli  reaksiyonlar  sonucu   oluşan  yeni  toksik
maddelerdir.

BozulmuşBozulmuş
gıdalargıdalar

N a s ı lN a s ı l
g e r ç e k l e ş i r  ?g e r ç e k l e ş i r  ?

Sebzeler ve
meyveler

Kim böyle bir
şey yiyebilir ? 21



Ekmek

PeynirPeynir
Besinlein Bozulmalarının Sebepleri

Besinlerin bozulmasının sebepleri:

o Üretim,hazırlama ve el ile işleme sırasında  gıdaların kötü
kullanımı  sonucunda  gıdalara  zararlı  mikropların  ve
parazitlerin bulaşması

o Gıdaların kötü şartlar altında korunmaya ve depolanmaya
çalışılması  sonucunda  zararlı  mikrobik  aktivitelerin
gelişmesi

o Besin içeriğinde zararlı kimyasal reaksiyonların oluşması

Gıdaların içeriğindeki enzimler tarafından gerçekleşen 

biyokimyasal reaksiyonların yol açtığı bozulmalar
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Balık ve et çeşitlerinde 
bozulma

Bitkisel ürünlerin 
bozulması

Kokuşma (protein parçalanması), balçık
Ekşilik (laktik asit üretimi) renk değişimi
Bayatlama(yağların parçalanması)

Kokuşma (protein parçalanması), balçık
Ekşilik (laktik asit üretimi) renk değişimi
Bayatlama(yağların parçalanması)

Bakteriyel yumuşak çürüklük - Erwinia 

carotovora

Ekşime - saprofit bakteriler

Alkol üretimi - mayalar

Bakteriyel yumuşak çürüklük - Erwinia 

carotovora

Ekşime - saprofit bakteriler

Alkol üretimi - mayalar

Yumurta bozulması Yeşil çürüme- Pseudomonas 
fluorescens
Renksiz çürüme- Pseudomonas, 
Chromobacterium
Siyah çürüme- Proteus

Yeşil çürüme- Pseudomonas 
fluorescens
Renksiz çürüme- Pseudomonas, 
Chromobacterium
Siyah çürüme- Proteus

Asitliğin artması-laktik asit bakterisi
Oksidasyon nedeniyle bayatlama
Enzimsel bozulma
 

Asitliğin artması-laktik asit bakterisi
Oksidasyon nedeniyle bayatlama
Enzimsel bozulma
 

Sütün bozulması

 Biliyormuydunuz ?
 Besinlerin “5-60oC olan tehlikeli sıcaklık aralığında” tutulması besinlerde bulunan mikroorganizmaların sayısının çok

hızlı bir şekilde artmasına sebep olur.

 Besinlerin bozulmasına sebep olan en önemli faktörler:nem,sıcaklık,pH,oksidasyon,indirgenme,içeriğindeki besin 

değerleri ve içeriğindeki inhibe edici maddelerdir.

Besinlerin Bozulması
Besinlerin bozulması şu şekilde sınıflandırılabilir:

 Kimyasal bozulma-besinlerin içeriğindeki enzimlerin yol 
açtığı kimyasal reaksiyonlar

 Mikrobik bozulma-besinlerin bozulmasına sebep olan 
mikropların gerçekleştirdiği metabolic reaksiyonlar

 Haşerelerin ve parazitlerin yol açtığı bozulmalar-besinlerde 
bulunabilen zararlıların yol açtığı reaksiyonlar

Besinler bozulma duyarlılıklarına göre üç katagoride sınıflandırılabilir:

 Son derece dayanıksız (et, balık, kümes hayvanları, yumurta, çoğu meyve 

ve sebze)

 Yarı bozulabilir (patates, bazı elma çeşitleri, dünyada çerezin)

 Kararlı ya da bozulmayan gıdalar(şeker, un, kuru fasulye)
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Küf ve mayalar çoğunlukla sebze ve meyvelerin 

bozulmasına sebep olurlar
Biliyormuydunuz?

En Bilinen Çürütücü Canlılar

En bilinen çürümeye sebep olan canlılar şunlardır:

Çürütücü bakteriler

Küf

Maya

Parazitler çoğunlukla(protozoa ve kurtçuklar) besinleri tüketmezler fakat besinlere zarar verirler. Besinlere 

nüfus ederek besinleri taşıyıcı olarak insan vücuduna nüfus etmek için kullanırlar.

 Haşereler(böcekler,kemiriciler) de besinleri tüketirler.Bu canlılar boşaltım ve sindirim sistemi atıkları ile 

besinlerin çürümelerine sebep olurlar.
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Bakteriler birçok hayvansal 

besin ürünlerinin 

bozulmasına sebep olurlar.

Çürütücü faktörler nasıl hareket ederler?Çürütücü faktörler nasıl hareket ederler?

“Çürütücü faktör” nedir?
Besinler içerisinde toksik madde üretilmesine 
sebep olan veya üreten faktörlere denir.
En bilinen çürütücü faktörler: bakteriler,maya,küf,parasit ve 
haşerelerdir.
 

“Çürütücü faktör” nedir?
Besinler içerisinde toksik madde üretilmesine 
sebep olan veya üreten faktörlere denir.
En bilinen çürütücü faktörler: bakteriler,maya,küf,parasit ve 
haşerelerdir.
 

Çürütücü canlılar besinlerimizi kendi besinleri olarak tükettiklerinde çürüme 
reaksiyonlarına sebep olurlar.
 Çürüme reaksiyonları sırasında çürütücü canlılar besinlerde bulunan değişik besin 
maddelerinin yapısal değişimine sebep olarak toksik maddelerin oluşmasına sebep 
olurlar.Örneğin:

Proteolitik çürütücü bakteriler besin bileşiklerinde bulunan proteinlerin hidrolizine 
ve zehirli aminlerin,amidlerin ve H2S oluşumuna sebep olurlar.
Lipolitik bakteriler yağların oksidasyonuna sebep olarak insan vücuduna zararlı 
olan serbest radikallerin oluşmasına sebep olurlar.

Diğer çürütücü canlılar ise kendilerini diğer mikroorganizmalara karşı savunmak için 
toksinler üretirler.Örneğin:
Küf mantarları küflü yiyeceklerde mikotoksin(aflatoksin,patulin, trikotesen, 
(Vomitoksin), fumonisin) isimli toksinleri üretirler.
Clostridium botulinum isimli bakteri insanlar için ölümcül tehlikesi olan botulin isimli 
toksini üretir.

 

Bakteri ve küfler besin bileşiklerinin yıkılmasına  ve toksin üretilmesine sebep olurlar.

page

.

 Preserve perishable food at the refrigerator or freezer.

 Cook perishable food at temperature higher than 60oC.

 Throw away spoiled food.

What toWhat to
do ?do ?

 Preventing food contamination during production, 
processing, acquisition, preparation, consumption.

 Preserving food according its perishability by keeping it 
out of the temperature danger zone.

How to prevent
spoilage ?

.
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Üretim, işleme, satın alma, hazırlama, tüketim sırasında besinlere 
mikroorganizmaların bulaşmasını  önler.

 Besinlerin bozulabilirliği göre sıcaklık tehlike bölgesinden uzak tutularak 
koruma altına alınmasıdır.

Besinlerin Bozulmalarını
Nasıl Önleriz?

NasılNasıl
yapılmalıdır?yapılmalıdır?

 Bozulabilen gıdalar buzdolabında veay derin dondurucuda muhafaza 
edilmelidir.

 Kolay bozulabilen gıdalar 60oCnin üzerindeki sıcaklıklarda pişirilmelidir.

 Bozulan gıdalar asla tüketilmemelidir.
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HASTALIKLARIN İÇİN BİR ARAÇ
OLARAK GIDA

Gıda nasıl hastalıkları için bir araç olabilir?

Gıdalar mikroplar için bir beslenme desteği  ve araç olabilir.
Doğada görülen taze gıdalarda bulunabilen  mikroorganizmalar
hem zararlı değildirler hemde herhangi bir hastalığın oluşmasına
sebep olmazlar.Aynı zamanda bu taze gıdalarla beslendiğimizde
besinlerin içeriğindeki bileşiklerin değişiminede sebep olmazlar.
Mikroplar gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar oldukları için
bir yerden başka bir yere taşınabilmek için diğer canlılara ihtiyaç
duyarlar.
Besin  maddeleri  bu  durumda  mikropların  bir  yerden  başka
biryere  taşınması  ve  çoğalabilmelei  için  ideal  zeminler
oluştururlar.
Besinler  tüketildiklerinde üzerlerinde taşıdıkları mikropları insan
vücuda kolayca transfer edebilirler.
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1

1

Patojenler ve / veya zararlı mikroorganizmalara ve 
parazitlerin kaynakları ve kullandıkları araçlar

Tüm  çevremiz  ve  çevremizdeki  tüm  nesnelerde  çpk  çeşitli
mikroorganizmalar  ,toksinler,parazitler,haşereler  mevcuttur.Bunlar  bu  yüzeylerden
temas yolu ile yiyeceklerimize kolayca geçebilirler.
Bunların göçü/hareketi yerçekimi,hava akımları ve direkt temas yolları ile gerçekleşir.

Mikroorganizmaların  veya  toksinlerin  çevremizden  tükettiğimiz  besinlere
geçmesine bulaşma denmektedir.Besinlerin yüzeylerine bulaşan mikroorganizmalar
kısa zamanda besinin yüzeyinden alt tabakalarına kadar çoğalarak yayılır.
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Zararlı
mikroorganizmalar
besinlere:

-insanlar
-araç gereçler
-kullanılan kaplarla
-diğer gıdalarla
-haşereler ile geçerler.
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 Gıda kaynaklı hastalıkların belirtileri nelerdir?

Belirtiler bir kaç saaten bir kaç güne kadar değişebilen zamanlarda kendini gösteren çok ciddi veya

hafif şiddette olabilir.
.

Gıda kaynaklı hastalıkların ayırt edilmesinde etkili olan belirtiler

Gıda kaynaklı  hastalıklar bakteri,virüs,parazit,toksin ve kimyasal maddeler içeren yiyecek ve

içeceklerin sebep olduğu hastalıklardır.Birçok gıda kaynaklı hastalığın ortak belirtiler şunlardır:

Çocuklar,hamile kadınlar ve yaşlılar yüksek risk grubundadırlar.
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Herkes bir gıda kaynaklı hastalığa yakalanabilir.Birçok insan ,kısa 

süreli,kendi kendine hiçbir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşebilen kronik 

olmayan gıda kaynaklı hastalığa yakalanabilir.Öte yandan bazı insanlar 

diğer insanlara kıyasla gıda kaynaklı hastalıklara daha sık yakalanma 

eğilimi gösterirler.

Çocuklar-bağışıklık  sisteminin  tam  gelişmemesi  çocukların  patojenlerle
savaşma kabiliyetini azaltmaktadır.

Hamile  bayanlar-Diğer  insanlara  göre  hamile  bayanlar  gıda  kaynaklı
hastalıklara  yakalanma  riskine  daha  çok  sahiptirler.Ayrıca  zararlı
bakterilerin  plesentadan  fetusa  geçmesi  henüz  bağışıklık  sistemi  tam
gelişmemiş olan fetusun enfeksiyon ile mücadelesini zorlaştıracağı için çok
tehlikelidir.

Yaşlı insanlar-bağışıklık sistemi ve organların yavaşlaması,her gün alınan
ilaçlar,mide  asitlerinin  azalması  kronik  hastalıklara  yakalanma  riskini
arttırır.Mide asiti  tükettiğimiz gıdalardaki  mikropların yok edilmesinde son
derece önemli rol oynarlar.

Gıda kaynaklı hastalıklar nasıl önlenebilir?
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Gıda  kaynaklı  hastalıklar  gıdaların  uygun  koşullarda
depolanma,temizlenme,işlenmesi suretiyle önlenebilir.

1.Taze  ve  pişmiş  dayanıksız  gıdaların  buzdolabında  veya  derin
dondurucuda uygun şartlarda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

                                        

2.Besinlerin  içerdikleri  hastalık  yaratabilecek  zararlı  bakteriler  yeterince
sürede yeterince yüksek sıcaklıklarda pişirilmek suretiyle yok edilmelidir.

 

3.Sıcak yiyecekler sıcak,soğuk yiyecekler soğuk muhafaza edilmelidir.
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4.Meyveler ve sebzeler  tüketmeden,kesmeden ve pişirilmeden önce akan
suyun altında   yıkanmalıdır 

← 5.Taze  et,  kümes  hayvanları
etleri,deniz ürünleri  veya bunların
suları  diğer  gıdalardan  ayrı
tutularak muhafaza edilmelidir.

   6.İnsanlar gıdalar ile temas etmeden önce ellerini ılık ve sabunlu su ile
yıkamalılar.Ayrıca  yine  ellerimizi  tuvaleti  kullandıktan  sonar,çocuk  bezi
değiştirince  vey  a  hayvanlar  ile  temas  ettiğimizdede  aynı  şekilde
temizlemeliyiz.

7.Yemek  hazırlamak  için  kullandığımız  tüm yüzeyler   ve  araç  gereçler
hazırlamaya  başlamadan  önce  ve  sonra  sıcak  ve  deterjanlı  sular  ile
temizlenmelidir.

pagepage

BESİNLERİ KORUMA YOLLARI
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Sıklıkla Kullanılan 
Konserve 

Yöntemleri

Fermentasyon

Pasterizasyon
Sterile 
etme

Soğutma

Kurutma

Tuz ve şeker 
ile kaplama

Marinate

Tütsüleme

Biliyor
muydu
nuz?

Besinlerin bozulmalarını önlemek amacı ile 
insanlar tarih boyunca çok çeşitli muhafaza 
yöntemleri 
geliştirmişleridir.Kurutma,tütsüleme,tuzlama,ma
yalama,marine 
etme,dondurma,şekerleme,koruyucu maddler ile 
muhafaza etme,sıcak ile muamele etme bu 
yöntemlerden bazılarıdır.

Besinlerin bozulmalarını önlemek amacı ile 
insanlar tarih boyunca çok çeşitli muhafaza 
yöntemleri 
geliştirmişleridir.Kurutma,tütsüleme,tuzlama,ma
yalama,marine 
etme,dondurma,şekerleme,koruyucu maddler ile 
muhafaza etme,sıcak ile muamele etme bu 
yöntemlerden bazılarıdır.

Konserve yöntemi

Konserve yöntemi-besinlerin 
tüketilemeden önce bozulmalarını 
önlemek amacı ile kullanılan özel 
bir yöntemdir.

Besinleri conserve etmek için tuz ve şeker gibi ürünler ile 
birlikte  hem düşük  hemde  yüksek sıcaklıklar kullanılır.
Konserve yöntemi conserve edilecek ürünün özelliklerine 
göre farklılılar gösterir.Konserve edilen ürünler  özelliklerine 
göre muhafaza edilebildikleri süreler,besin içerikleri,biyolojik
özellikleri ile birbirlerinden farklılık gösterirler.
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Fermentasyon besinlerin içeriğindeki vitamin ve
minerallerin kaybını önlemek,besin değerlerini ve
tazeliğini korumak için kullanılagelen bir
yöntemdir.Fermente edilmiş gıdaların küf  ve çürütücü
mikroorganizmalardan korunmasını sağlamak için
düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmelerini
sağlamalıyız.

Fermentasyon

Bilmek Önemlidir!

Besinleri conserve etmek için kullanılan en eski 
yöntemlerden biridir. Ekmek, peynir, şarap, bira, elma 
şarabı, sirke, yoğurt, kefir, soya sosu, turşu ve lahana 
turşusu fermentasyon yöntemi kullanılarak elde edilir.
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 Biliyormuydunuz?

Lahana turşusuLahana turşusu
tam bir vitamintam bir vitamin

deposudur!deposudur!
Marine Yöntemi

Çoğunlukla 
meyveler,sebzeler,mantarlar,nadiren ise 
balık ve et marine edilir.Besinlerin 
salamura edilmesi sırasında  astik 
asit,su,sirke,diğer besin asitleri,tuz,şeker 
ve baharatlar kullanılır.

Besinlerin birçoğu şeker içerisinde 
muhafaza edilebilir.İşin sırrı %65-67lik 
yüksek şeker oranı mikroorganizmaların
üremesini engellemektedir.

Marmelat- Meyvelerin rendelenip 
şeker katılarak kaynatılmasıyla 
yapılan bir çeşit reçeldir.

Besinlerin Şeker ile Muhafaza Edilmesi

Reçel-Taze meyvelerin 
şeker ile kaynatılması 
sonucunda elde edilen bir 
üründür.
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Biliyormuydunuz?

Tuzlama

Besinlerin muhafazaedilmesi için 
kullanılan en basit yöntemlerden 
biridir.Besinler tuzlu su vey a tuz ile
muamele edilirler.Tuzlama yöntemi
balık,et ve diğer conserve 
edilebilecek gıdalar için 
kullanılabilir.Tuzlama sırasında 
besinler en az yüzde 10 oranında 
tuz ile muamele edilirler.

Sterilizasyon ve Pastörize Etme

Besinlerin muhafaza edilmesinde kullanlan ısıtma işlemi oldukça
karmaşık bir yöntemdir.
Yüksek sıcaklık kullanılarak besinlerin koruma altına 
alınabilmesi için İki yöntem kullanılmaktadır:

 pastörizasyon

 sterilizasyon  

Ultra yüksek sıcaklık kullanılan işlem - UHT işleminin temeli 
besinlerin 1-2 saniyelik sürelerde yüksek sıcaklıkta muamele 
edilmesine dayanmaktadır.(süt 135-150 ° C).

Pastörizasyon  besinlerin  63-95  °  C
sıcalıklara  kadar  ısıtılması
yöntemidir.

Sterilizasyon  besinlerin  100-120°C
sıcaklıklar ile muamele edilmesi yöntemidir.
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Dondurma

Dondurma-Besinlerin besin değerlerinin
muhafaza edilmesi için kullanılabilecek 
en uygun yöntemdir.

Bilmek Önmelidir!
Dondurma işlemi -18ºC de gerçekleştirilmelidir. 
Besinlerin soğukta muhafaza edilmesi suretiyle yüzde 
85-90 oranında besin değerleri koruma altına 
alınabilmektedir.Dondurma işlemlerinde en önemli 
basamak besinlerin dordurma işleminin en kısa 
zamanda tamamlanmasıdır.Dondurulduktan sonar 
çözünen gıdaların tekrardan dondurulması sağlık 
açısından risklidir.

Besinlerin Tütsülenmesi

Tütsüleme ya da füme yapma yiyeceklerin  altında hazırlanması işlemidir.Füme işleminde esas ilke; 
besinin  içerdiği suyun bir miktarının uzaklaştırılması ve dumandaki bakteri öldüren maddelerin besine 
geçmesini sağlayarak mikroorganizmaların çoğalmasını önlemektir. İşin özü besini ateş göstermeden 
dumanla pişirmektir.
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Tütsüleme yöntemleri:

 Soğuk tütsüleme
 Orta sıcaklıkta tütsüleme
 Sıcak tütsüleme

Kurutulan gıdalar yapısal ve kimyasal olarak değişikliğe 
uğrarlar.Besinlerin içeriğindeki bazı vitaminler ve besin değerleri 
kayba uğrar.Fakat kurutulmuş gıdalar kışın taze olarak temin 
edemediğimiz lezzetlerin tatmamızı sağlarlar.

Biliyormuydunuz?

Kurutma

Kurutma-Besinlerin en kolay ve en ucuz 
koruma yöntemidir. Meyveler, sebzeler, 
mantar, balık, peynir ve diğer gıdalar 
kurutulabilir.Besinleri kuruttuğumuzda 
besinlerin içeriğindeki su buharlaşır.Bu  
yöntem ile mikroorganizmaların 
üremesini engellenmektedir.

Besinlerin muhafaza edilmesinde kullanılan en yeni 
yöntemlerden biri besinleri hem dondurma hem de 
kurutma yöntemidir.Besinlerin kurutulması ile ancak C 
vitamininin %40 I korunurken kurutma ve dondurma 
yönteminin beraberce kullanılması % 100 e varan 
değerlerde koruma sağlanabilir.Ayrıca bu yöntem ile 
besinlerin besin değerleri ve lezzetleri 20 yıla varan 
sürelerde muhafaza edilebilmektedir.
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Gıdaların mikroplar ile kontamine 
olmasını önlemek için

Kişisel hijyen
Temizlik ve sanitasyon
Çapraz bulaşmanın önlenmesi 
gerekmektedir.

Gıdaların mikroplar ile kontamine 
olmasını önlemek için

Kişisel hijyen
Temizlik ve sanitasyon
Çapraz bulaşmanın önlenmesi 
gerekmektedir.

Mikroorganizmaların üremesinin 
engelenmesi
Temizlik
Muhafaza
Pişirme
Soğutma
4 Temel Gıda Güvenliği Kuralına 
bağlıdır.

Mikroorganizmaların üremesinin 
engelenmesi
Temizlik
Muhafaza
Pişirme
Soğutma
4 Temel Gıda Güvenliği Kuralına 
bağlıdır.

Gıda Hijyeni Uygulamaları Gıda Kaynaklı Hastalıkları ve Gıdaların 
Bozulmalarını Engellemektedir

Hijyen ile besin kaynaklı hastalıklar ve besinlerin
bozulmaları nasıl önlenebilmektedir?

Besin Hijyeni Nedir?
Besin hijyeni besin kayneklı hastalıkların ve besinlerin bozulmalarını 
önlemek için kullanılan bir dizi yöntemdir.Gıda hijyeni gıda tüketimi 
esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir sağlık tehdidini ber teraf 
edebilmek için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Bilinmesi Önemli Olan Gerçekler!

Gıda hijyeni uygulamaları gıda kaynaklı biyolojik riskleri önlemeye 
çalışır.Koruma

 Gıda kontaminasyonunu engelleyerek
 Mikroorganizmaların üremelerini önleyerek 

Gerçekleştirilir.

Bu yöntemler ile gıda kaynaklı hastalıklar ve gıdaların çürümeleri 
engellenmiş olmaktadır.
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Emniyet Tablosu

Eylem Niye
yapmak
zorunda

yız

Ne
yapmak
zorunda

yız

Nasıl
yaparız

Ne
zaman
yaparız

Temizlik Mikroorgan
izmaların 
üremelerini
engelleme
k için

eller, kap, 
ekipman, 
yüzeyler, 
meyveler, 
sebzeler

Islak, 
sabun, 
bodur, kuru
durulama 
uygulanır

Gıdalar ile 
her 
temasımız
da

Sanitasy
on

Mikroorgan
izma ve 
haşerelerin
büyümeleri
nin 
önlenmesi 
için

kap, 
ekipman

Yüksek ısı 
ve 
kimyasllar 
kullanarak

Eğer kirlilik
varsa 
yüksek 
kontamina
syon 
vardır.

Ayırma Çapraz 
bulaşmayı 
önlemek 
için

Yemeklerin
temasının 
ayrılması

Gıdaları 
farklı 
yerlerde 
tutmak 

yıkama, 
kullanma, 
depolama, 
alışveriş 
sırasında,

Pişirme Zararlı 
parazit ve 
mikroorgan
izmları yok

Yüksek 
sıcaklıklard
a ısıtmak

Doğru 
sıcaklıklard
a pişirmek

Sanayi,evd
e

Biliyormuydunuz?

Biz genellikle:
 Yemek yemek için hazır olan 

sebze,meyve ve kabuklu yemişleri 
tüketiriz.

 İşlenmiş ve hazırlanmış 
çorba,salata,kurabiyeler ve et 
çeşitlerini tüketiriz. 
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etmek için
Soğutma Bakterilerin

üremesini 
engelleme
k için

Buzdolabı,
derin 
dondurucu

Doğru 
sıcaklığı 
tutmak; 
Çözülme 
ve 
dondurulm
uş gıda 
nasıl 
kullanılaca
ğı

Eğer 
depolama 
gerekli ise

Gıdaların Kirlenmesini Önlemek İçin Alınması Gerekli
tedbirler

Temizlik
Mikroorganizmalar  hemen  hemen  her  yerde
bulunurlar.Çevremizde,çevremizdeki tüm canlılarda mikroorganizmalar
bulunmaktadır. Mikroorganizmalar eller, giysi, mutfak eşyaları, kesme
tahtaları,  gözlük,  tabaklar  üzerinde  taşınabilir.Mikroorganizmların
bulaştığı  eşyalar  ile  temas  eden  yiyecekler  bozulmakta  ve  gıda
kaynaklı hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır.

Ne yapılması gerekmektedir?
 Besinler ile temas etmeden önce ellerimizi 

temizlemeli,besinlerimizi temiz eller ile hazırlamalıyız.
 Tuvaletten sonra ellerimizi yıkamalıyız.
 Gıdalarımızı hazırladığımız tüm malzemelerin temiz ve steril 

olduğundan emin olmalıyız.
 Mutfak ve yiyeceklerimizi haşerelere karşı korumalıyız.

Biliyormuydunuz?

 Temiz görünen bir eşyada bile insan sağlığına zararlı 
mikroorganizmalar ve kimyasal maddeler bulunabilmektedir.

 Temizlik mikroorganizmaları uzaklaştırabilir fakat öldürmez.
 Temizlik sırasında kullanılan su ve bezler mikroorganizmalar 

tarafından kontamine olmuş olabilirler.
 Ellerimizi akan suyun altında sabun ile yıkamalıyız.
 Cleaning is not sufficient to remove chemicals from food 

Yiyeceklerin temizlenmesi yiyeceklerde bulunan kimyasal 
maddelerin temizlenmesi için yeterli değildir.
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Sağlık risklerini azaltmek için gerekli gıda işleme basamakları

Yeterince Pişirme ve Yeniden
ısıtma

Pişirme  hemen  hemen  yiyeceklerdeki  tüm  mikroorganizmları  yok
eder.Yemekler 70oC nin üzerinde pişirildiğinde güvenli kabul edebiliriz.
Ne yapılması gereklidir?

 Özellikle et, kümes hayvanları ve yumurta iyice pişirilmelidir.
 Yemeklerin pişirilmesi esnasında kaynama noktasına getiriniz 

ki 70oC sıcaklığa ulaştığınıza emin olunuz.
 Pişmiş gıdaları gerektiğinde tamamen ısıtarak tüketiniz.

Biliyormuydunuz?

 70oC sıcaklıkta birçok  tehlikeli mikrop 30 saniye içinde 
öldürülebilmektedir. 

 At lower temperatures, microbes are killed more slowly and 
longer cooking time is required.Yemeklerdeki 
mikroorganizmaları düşük sıcaklıklarda öldürebilmek için 
daha uzun sürelerde pişirmeliyiz.

 Pişirilen gıdalar tüketileceği zaman tekrardan ısıtılarak 
pişirilme sacaklığına getirilmelidir.

Gıdaları güvenilir
sıcaklıklarında muhafaza

ediniz
Yiyecekler eğer oda sıcaklığında muhafaza edilirlerse 
mikroorganizmalar çok hızlı çoğalabilirler.Mikroorganizmların 
üremeleri  5oC  nin altında 60oC nin üstünde yavaşlatılabilir.Bazı 
mikroorganizmalar 5oCnin altında da çoğalabilmektedirler.
What to do?

 Handle quickly food in the dangerous temperature zone.
 Do not leave cooked food at room temperature for more than 

2 hours.
 Refrigerate promptly all cooked and perishable food (below 
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KORUMA
Koruma besinlerin kontrollü bir ortamda tutulması ile 
gerçekleştirilebilir. Pişirme, kaynatma ızgara ile yemek pişirmek, 
laktik asit fermentasyonu ile korunması, sirke ile asidifikasyon, 
şeker veya tuz yüksek konsantrasyonu radyasyon, ultrason gibi 
başka yöntemler tatbik edilmesi için soğutma ve dondurma, 
pastörize etme sterilizasyon yüksek sıcaklık işlemleri, UHT 
uygulamaları, düşük sıcaklıkta depolama bu ortamlara örnek 
olarak verilebilir.

Evde besin zincirinin bağlantıları

Satın aldığımız besinler hazırlanışından tüketime gelene kadar 
çeşitli aşamalardan geçer.Bu aşamalar: satın alma, alma, 
depolama, hazırlama, pişirme, tutma / hizmet, soğutma / 
depolama, ısıtma

Besin zinciri nedir?
Besin zinciri besinlerin üretim aşamasından tüketimine kadar 
geçirdiği tüm basamakları içermektedir.
 

Her bir bağlantı ile ilişkili tehlikeler 
Her bağlantı farklı risklere (zehirlenme ve mikropların sebep 
olduğu bozulmalar) ile ilişkilidir.
Tehlikeli mikroorganizmaların ve parazitlerin  yayılmaları ve 
çoğalmaları besin zincirindeki her bağlantı sırasında 
gerçekleşebilir.
Besinlerin saflığının ve yapısının diğer maddelerce bozulacağı 
kritik noktanın belirlenmeside çok önemlidir.

Her bir bağlantı ile ilişkili tehlikeler 
Her bağlantı farklı risklere (zehirlenme ve mikropların sebep 
olduğu bozulmalar) ile ilişkilidir.
Tehlikeli mikroorganizmaların ve parazitlerin  yayılmaları ve 
çoğalmaları besin zincirindeki her bağlantı sırasında 
gerçekleşebilir.
Besinlerin saflığının ve yapısının diğer maddelerce bozulacağı 
kritik noktanın belirlenmeside çok önemlidir.

Besin zincirindeki bağlantılarBesin zincirindeki bağlantılar
Endüstriyel koşullarda

Besin zincirinde üretici,dağıtıcı 
ve tüketici olarak üç önemli 
bağlantı vardır. Her bir bağlantı, 
bir tek birim ya da daha fazlası 
ile gösterilebilir. Daha fazla 
birimin katılması daha fazla risk 
oluşturabilir.

Besin zinciri ile ilgili riskler
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 Ne yapalım ?

Sebze ve meyveleri akan su
altında yıkayınız!

Hijyeninde Temel
Faktörler

Tehlikeli Bölge

Kolay bozulabilen gıdaları
tehlikeli bölge dışında tutun!

NeNe
yapalım?yapalım?

Kullandığınız tüm eşyaları temizleyiniz!

Ellerinizi
unutmayınız!

Sinekleri
yemeklerinizden

uzak tutunuz!

Et ve sebzeleri har zaman ayrı
ayrı kullanınız!
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Besinlerin paketlenmesi nedir?

Besinlerin ambalajlanmaları  besinlerin belirli bir süre korunmasının 
sağlanması için değişik malzemeler tafafından yapılan besin 
koruyucular ile paketlenmesidir.

Bir kumaş, kese, çanta, kutu, fincan, tepsi, can, tüp, şişe ve kavanoz 
bir biçimde gıda ürünlerinin paketlenmesi için kullanılan ambalaj 
malzemeleri olabilirler.

Her besin ambalajının üzerinde tüketiciler için ürünün özelliklerinin 
etiketlerde gösterilmiş olmaları yasayla zorunlu hale getirilmiştir.

Ambalajlama basamaklarını şöyle belirtebiliriz:

Paketlemenin Amaçları

Paketlemenin fonksiyonlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz.

İkincil ambalajlama-ilk 
ambalajlanan ürünlerin 
oluklu kasa veya kutulara 
yerleştirilmesidir.

Üçüncül ambalajlama-İkincil 
olarak paketlenen ürünlerin hava 
geçirmeyecek şekilde 
paketlenmesidir.

Birinci 
ambalajlama –
gıda ile ilk 
temasta 
paketlenmesidir.
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1-
B

ir
in

ci • Koruyuculuk fonksiyonu ürünlerin çevresel 
faktörlerden korunmasını sağlar. 

• Depolama fonksiyonu Ambalajlama tüm depolama 
işlevini (birçok farklı konumları ve koşulları) yerine 

2-
İk

in
ci • Satış İşlevi Bir paketin satış fonksiyonunun amacı, 

etkinleştirmek veya satış sürecini teşvik etmek ve onu 
daha verimli hale getirmektir

• Promosyon fonksiyonu Ambalaj üzerine konulmuş 
tanıtım malzemesi  ile potansiyel alıcıların dikkatini 

3-
Ü

çü
n

cü • Ek fonksiyonlar Özellikle paket içeriği 
kullanıldıktan sonra ambalaj malzemeleri veya ambalaj
kapları tekrar kullanıllabilirliği ile ilgilidir. En belirgin 
örnekleri, kağıt, karton ve atık kağıt gibi karton 
ambalajların geri dönüşümde kullanılabilirlikleridir.
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Ambalajlama Çeşitleri

Metal

Metal kutular alüminyum, teneke gibi diğer saklama 
kaplarının türlerine göre bir çok avantajı vardır:
içeriğinin tamamen korunmasını sağlar
çevre depolama ve sunumu için uygundur
dış etkenlere karşı çok dayanıklıdır

Ancak, metalin yüksek maliyet ve yüksek üretim 
maliyetleri  metal kutuları pahalı hale getirmektedir.

 
Kağıt

Kağıt, pirinç kabukları, muz yaprakları ve odun 
hamurları da dahil olmak üzere geniş bir 
malzeme aralığından yapılabilir.
Bu, son derece emici oldukça kolay yırtılır, su 
veya gazlara karşı  hiçbir engel oluşturmaz.
Kağıt un, şeker, meyve ve sebzelerin 

taşınmasında kağıt torba olarak kullanılır. Kağıt 
hafif ve zayıf olmasından dolayı bakkallarda 
alışveriş poşeti olarak,tatlı 
ambalajlarında,bisküvilerin ambalajlarında 

kullanılır. Yağlı kağıt katı ve sıvı yağlara karşı 
dayanıklıdır.

 
Cam
Cam kaplar, aşağıdaki avantajlara sahiptir: 

 nem, gaz, koku ve mikroorganizmaları geçirmez
 besinler ile asla reaksiyona girmezler
 kapalı tutulduğunda ısıl  işlemler için uygundur
 tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilirler 
 içeriğindeki maddeleri şeffaflığından dolayı gösterirler

Camın dezavantajları şunlardır:

 diğer ambalaj türlerine göre daha fazla ağırlığa sahip 
oldukları için daha yüksek nakliye maliyetleri doğurur.

 diğer malzemelere göre kırık, çizik ve termal şok a karşı 
daha düşük direnç gösterir.

•
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Diğer Ambalaj Ürünleri

Ağaç ve tekstil ürünleri geleneksel 
olarak besin endüstrisinde birçok 
uyhgulamada kullanımaktadır.fakat 
günümüzde bu maddleirn yerini 
plastik,paslanmaz çelik ve 
alüminyum almıştır.Tahta fıçılar 
günümüzde birçok alkollü ürünün 
muhafaza edilmesi için 
kullanılmaktadır.

Kırılmış veya sızıntı yapan kapları ayırın
Zarar görmüş kutuları ayırın
Etiketsiz ürünleri tanımlayın
Son tüketim tarihini control edin
Tüm conserve kutularını açtıktan sonra cam kavanozlara aktararak lezzet ve görüntüsünü muhafaza edebilirsiniz.
Üzerinde  " “Gıda sembolü" (şarap, cam ve çatal) bulunan  kaplar kullanın
Discard all swollen food cans as it can indicate a spoiled product Tüm şişme gösteren besin kutuları besinlerin bozulduğunu 
belirteceği için bu besinleri kesinlikle kullanmayın.

Çok tabakalı ambalaj:% 70 
kağıt,%6 Alüminyum folyo ve 
% 24 polietilenden 
oluşmaktadır

Lamine film, iki ya da daha fazla 
filmin birbirine yapıştırılırması suretiyle 

oluşturulur. Laminasyon bir ambalajın 
mekanik mukavemet görünümünü, 

bariyer özellikleri artırır. Alüminyum 
folyo yaygın olarak düşük gaz, su 
buharı, koku veya ışık geçirgenliği 
gerekli olan lamine filmlerde kullanılır.

Plastik (polimer)

Plastik büyük bir grup makromoleküler malzemelerin 
toplu adıdır.Polimerik monofilmlere örnek olarak: 
polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS); poli 
(vinil klorür) (PVC)); Polikarbonat (PC), poliamid (PA) 
ve polietilen tereftalat) (PET) verilebilir.
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Atık maddlerin yarattığı sorunlar-Kullanılmış paketler ile neler
yapılabilir?

Birçok ambalaj  ürünü geri dönüşüm için kullanılabilir

 Ambalaj ürünlerinde görünen semboller:

Paketlerin üzerinde bulunan etiketler ve geridönüşüm sembolleri bize 
paketlemede kullanılan maddenin çeşidi hakkında bilgi verir.

 

Plastikler: 

Geri 
dönüştürülebilir 
maddenin 
miktarı 
hakkında bilgi 
verir

Maddenin geri 
dönüştürülebil
ir olduğu 
hakkında bilgi 
verir

Glass       Aluminium     Steel

Diğer 
geridönüşüm 

sembolleri

1. PET (polietilen tereftalat).İçeceklerin paketlenmesinde kullanılır.
2. PE-HD (yüksek yoğunluklu polietilen). Genel olarak süt ve meyve suyu şişeleri 

için kullanılır.
3. PVC (polivinil klorür). Döşeme, duş perdeleri, vb yapmak için kullanılır
4. PE-LD (düşük yoğunluklu polietilen).Özellikle laminantlarda kullanılır.
5. PP (polipropilen).Monofilm ve laminantların paketlenmesinde kullanılır.
6. PS (polisitren). Kahve kaplar,yumurta muhafaza kartonları yapımında kullanılır. 
7. Diğer(tüm diğer plastic reçineler veya reçine karışımları )
8.

52



Gıda etiketleri üzerinde bulunan  beslenme ve beslenme
ile ilgili diğer konularda bilgi sağlayan bir uygulamadır. 
Gıda  yasası  tüketicilerin  güvenli  gıdaya  ulaşabilmeleri  için
doğru ve dürüst bilgiye ulaşmalarını sağlar.

Gıda etiketleri besinler hakkında birçok bilgiye 
ulaşmamızı sağlar,örneğin;

1. GENEL BİLGİ  (ürün adı,net ağırlığı veya hacmi, içerikler,
alerjen  maddeler,  saklama  ve  kullanma  bilgileri,  ürün
menşei, son kullanım tarihi,vb. 

2. İLGİLİ BİLGİLER:
 Besin güvenliği (örneğin ürün raf ömrü, depolama şartları,

gıda hazırlama, içindekiler,alerjenler )
 Besin  değeri  örneğin,%günlük  olarak  tüketilmesi  gerekli

olan madde miktarı, sağlık logoları, beslenme ve sağlık ile
ilgili öneriler 

 Yetiştirme  örneğin  organik,  Genetiği  Değiştirilmiş  Gıda

 Diet çeşidi (örneğin vejeteryan) 
 Kalite ve menşei örneğin menşei tanımı (POD), coğrafi 

bölge (PGI), geleneksel özelliği garanti özelliği (TSG)

  
                   

 din(örneğin. koşer, helal)      

BESİN ETİKETİ NASIL OKUNMALI,NASIL KULLANILMALIDIR?

Besin Etiketi Nedir?

Besin etiketi nedir?
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Besin etiketlerine neden ihtiyaç duyarız?

Besin etiketleri besinlerimizi alırken akıllı tercihler 
yapabilmemiz için bizlere faydalı bilgiler sunar.Besin etiketlerini 
anlamlarını bilerek okuduğumuzda beslenmemize en uygun,alerjilere 
sebep olmayan,kilomuzu control altında tutabileceğimiz sağlılklı ve 
lezzetli gıdalar satın almış oluruz.

Sağlıklı ve iyi görünmek,fiziksel olarak yüksek performans 
gösterebilmek istiyorsak besinlerimizin çoğunun meyve ve sebzelerden 
oluşmasına,sadece tadının değil besin içeriğinin zengin olmasına  
dikkat etmeliyiz.Tükettiğimiz besinlerde şeker,tuz,yağ ve kalorilerin az 
olmasına dikkat etmeliyiz.

Besin etiketlerinde neler vardır?
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Besin etiketleri nasıl okunmalıdır?

HER SATIN ALMA İÇİN MUTLAKA OKUYUNUZ:

1. RAF ÖMRÜ : Besin güvenliği için gün/ay/yıl olarak
belirtilmesi  çok  önemlidir.Besinler  son  tüketim
tarihinden sonra kullanılırlarsa besin zehirlenmesine
yol  açabilirler.Besinler  ancak  son  tüketim  tarihi
gelmeden önce kalitelerini muhafaza edebilirler.

2. İÇİNDEKİLER  LİSTESİ :Besin  satın  alırken
içeriğinde  bulunabilecek  alerjen  maddelerin
varlığına  dikkat  edilmelidir.  Besin  etiketlerinde
allerjen maddeler koyu renk yazı ile belirtirmişlerdir.

3. PORSİYON BOYUTU: Bir paket ürünün kaç kişilik
olduğunu belirtir.

4. BESLENME  BİLGİSİ :  100  gramlık  bir  servis
tabağında   günlük  tüketilmesi  tavsiye  edilen
besinlerin değeri,sağlık logoları,beslenme ve sağlık
bilgileridir

Gıda alerjisi ve gıda intoleransı olan 
bireyler için sağlık logoları

 3
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Tabloda (100 g porsiyon başına) sunulan gıda besin değeri   

Besin öğeleri bilgisi bir öğünde tüketileceği öngörülen 100g lık besin için
belirtilmiştir.Her  dilim  44  gramdır.Benzer  ürünlerdeki  besin  öğelerini
karşılaştırmak için 100gram içeriğinin gösterildiği sütunları kullanınız.
Her  öğünde  tükettiğiniz  besin  miktarı  gün  içersinde  aldığınız  kalorileri
belirler.Besinleri  tüketirken  besinlerin   içeriğindeki  kalorileri
hesaplayabilmek için tükettiğiniz besinin ölçüsünü tespit ediniz.Tükettiğiniz
besinlerin içerisindeki  total,doymuş ve trans yağ şeker ve tuz sağlığımız
için zararlıdır.
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Beslenme Bilgisi:Porsiyon başına sunulan besin değeri
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Besin içerik Bilgisi:% olarak belirtilen günlük tüketim miktarı,renk kodu 
ve sağlık logoları

Besinlerde bulunan besin öğelerinin ve 
sağlık için risk oluşturacak  bileşenlerin 
varlığının ifade edilmesi için besinlerin 
üzerinde bulunan etiketlerde değişik renkler 
kullanılır.Yeşil-düşük;Amber-orta;Kırmızı-
yüksek miktarda sağlık için risk oluşturan 
maddelerin varlığını ifade eder.Bu ürün çok 
miktarda şeker içermektedir.Bu besini gün 
içerisinde tükettiğinizde şekerli gıdaların 
tüketimini azaltmalısınız.

Besinlerin üzerindeki etketlerde 
belirtilen  %GDA,günlük alınması 
gereken enerji miktarını temsil 
eder.Günlük alınması gereken en 
yüksek şeker oranı (19%GDA) en 
düşük yağ oranı ise (4%GDA) 
ifade edilir.

Sağlık logoları üzerinde taşıdıkları görsellerle tüketicilere besinlerin özellikleri hakkında 
bilgi vermek amaçlı kullanılırlar.Böylelikle tüketiciler ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma 
imkanı bulabilirler.üzerinde sağlık logosu bulunan besinler aynı kategorideki diğer 
besinlere oranla daha total ve doymuş yağ,daha az sodium ve şeker içerirler.besinlerimizi 
satın alırken ambalajlar üzerinde bulunan tüm logolara dikkat ederek besinlerde bulunan 
tüm besin maddeleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. 57
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