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YAZAR NOTU
Bu kitap, Laborant ve Veteriner Sağlık programına kayıtlı öğrencilere Gıda Güvenliği ve
Gıda Hijyeni konularında kılavuz olması için hazırlanmıştır.
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1. ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Gıda Güvenliği kavramının önemi
1.2. Gıda Hijyeni Uygulamaları

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gıda güvenliği için uygulanan kalite yönetim sistemleri nelerdir?
2. Gıda kaynaklı tehlikeler nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gıda Güvenliği ve Gıda Gıda
güvenliğinin
Kalite Sistemleri
sağlanması için uygulanan
kalite yönetim sistemleri
hakkında
farkındalık
oluşturmak.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Öğrenci,
gıdalardan
kaynaklanacak
tehlikler
hakkında
bilgi
sahibi
olacaktır.

4

Anahtar Kavramlar
Gıda Güvenliği, Gıda Hijyeni
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1.1. Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği Yaklaşımı
Dünya nüfusunun hızlı artışı, köyden şehire göç ve şehirleşen köyler ile birlikte
beslenme gün geçtikçe daha da önem kazanan bir konu halini almıştır. Doğal yaşamdan
uzaklaşan toplumlar için endüstriyel gıdalar beslenmenin önemli bir kaynağı olmuştur. Gıda
üretiminin endüstriyelleşmesi gıda hijyeni konusunda şekillenen endişelerin kaynağı olmuştur.
Yüksek gıda üretimi kapasitesine sahip işletmelerde hijyen, sanitasyon ve bütünsel bir
yaklaşımla gıda güvenliği gündemde süreklilik arz eden konular haline gelmiştir. Potansiyel
tehlikeleri tespit, bu tehlikeler ile mücadele için yol haritası oluşturmak ve gerekli önlemleri
alabilmek ise bilim çevrelerinin ve profesyonellerin üzerinde mesai harcadığı konular haline
gelmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı kararıyla
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde “gıdaya ulaşım hakkının insanın en temel
hakkı olduğu” şeklinde başlayan ve gıda güvencesine vurgu yapan ifade, FAO’nun 2001 yılı
raporunda gıda güvencesi; “bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan
besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve
besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri” olarak evrilmiş ve
günümüzde kullanılan tanım ortaya çıkmıştır. Böylece gıda güvenliği kavramı gıda güvencesi
kavramı içinde kendine net bir yer bulmuştur.
Doksanlı yılların hemen başında FAO ve WHO’nun desteği ile düzenlenen 1.
Uluslararası Beslenme Konferansı’nda, her bireyin sağlıklı ve beslenme açısından yeterli
gıdaya erişebilmesinin temel bir hak olduğu vurgulanmış, aynı yıl düzenlenen BM Çevre ve
Kalkınma Konferansı’nda ülkelerin gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı acil önlem
almaları gerektiği belirtilmiştir. 2000 yılında, Dünya Sağlık Asamblesi gıda güvenliğinin hayati
bir kamusal sorumluluk olduğunu kabul eden bir karar almıştır. 1996 ve 2002 yıllarında yapılan
Dünya Gıda Zirvelerinde de insanların güvenli gıdalar tüketebilmesi gerekliliğine vurgu
yapılmıştır (International Food Policy Research Institute [IFPRI], 2003).
2007 yılında gerçekleşen Uluslararası Gıda Güvenliği Üst Düzey Forumu’nda, gıda
güvenliğinin sağlanmasının hükümetlerin bir sorumluluğu olduğu, ancak gıda güvenliği
politikalarının oluşumunda hükümetler ile birlikte uluslararası kuruluşlar, üreticiler ve
tüketicilerin işbirliği içinde olması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bu gelişmeler sonucu, FAO
tarafından 2003 yılında yayınlanan raporda “Gıda güvenliği, akut veya kronik olarak tüketici
sağlığına zarar verebilecek tehlikeler bütününü ifade eder.” tanımı kullanılmıştır.
Hükümetler

Uluslararası Kuruluşlar

Gıda Güvenliği

Üreticiler

Tüketiciler
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Yeterli miktarda güvenli ve besleyici gıdaya erişim, yaşamı sürdürmenin ve sağlığı
korumanın anahtarıdır. Zararlı bakteri, virüs, parazit veya kimyasal madde içeren güvensiz
gıdalar ishalden kansere kadar 200'den fazla hastalığa neden olmaktadır. Dünyada yaklaşık
olarak 10 kişiden 1'i bulaşmış yiyecekleri yedikten sonra hastalanmakta ve her yıl 500.000 kişi
bu sebeple hayatını kaybetmektedir. Beş yaşın altındaki çocuklar, her yıl 200.000 ölümle
birlikte gıda kaynaklı hastalık yükünün % 40'ını taşımaktadır. Güvensiz yiyecekler özellikle
bebekleri, küçük çocukları, gebeleri, yaşlıları ve hastaları etkileyen kısır bir hastalık ve yetersiz
beslenme döngüsü yaratmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar, sağlık sistemlerini zorlayarak ve
ulusal ekonomilere, turizm ve ticarete zarar vererek sosyoekonomik gelişimi engellemektedir.
Gıda güvenliği, gıdalarda tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin
bulunmaması veya kabul edilebilir düzeyde olması anlamına gelmektedir. Gıda kaynaklı
tehlikeler doğada mikrobiyolojik, kimyasal veya fiziksel kökenli olabilir ve genellikle çıplak
gözle görülmemektedir. Tek başına duyu organları ile tanımlanamayan bu tehlikeler gıda
kaynaklı hastalıkları oluşturarak halk sağlığı açısından çok büyük risk arz etmektedir.
Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle doğada bulaşıcı veya toksik niteliklidir. Vücuda
bulaşmış gıda veya su yoluyla giren bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerden
kaynaklanmaktadır. Gıda kaynaklı patojenler, menenjit de dahil olmak üzere ciddi ishal veya
zayıflatıcı enfeksiyonlara neden olmaktadır. Kimyasal kirlenme akut zehirlenmeye ya da kanser
gibi uzun süreli hastalıklara neden olmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar uzun süreli sakatlıklar
ve ölüme varan tablolar oluşturmaktadır. Hayvansal kökenli pişmemiş ya da yetersiz pişirilmiş
gıdalar, dışkı ile kontamine olmuş meyve, sebzeler ve deniz biyotoksinlerini içeren çiğ kabuklu
deniz ürünleri güvensiz gıda örnekleridir.
Salmonella, Campylobacter ve Enterohaemorrhagic Escherichia coli, yılda milyonlarca
insanı etkileyen en yaygın gıda kaynaklı patojenler arasındadır, bazen ciddi ve ölümcül sonuçlar
doğurmaktadır. Belirtileri ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Salmonelloz
salgınlarında yer alan yiyecek örnekleri yumurta, tavuk ve diğer hayvan kaynaklı ürünlerdir.
Campylobacter ile gıda kaynaklı vakalara çoğunlukla çiğ süt, çiğ veya az pişmiş kümes
hayvanları ve içme suyu neden olur. Enterohaemorrhagic Escherichia coli pastörize edilmemiş
süt, az pişmiş et ve taze meyve ve sebzelerle ilişkilidir.
Listeria enfeksiyonu hamile kadınlarda düşüklere veya yeni doğan bebeklerin ölümüne
neden olmaktadır. Her ne kadar hastalık oluşumu göreceli olarak düşük olsa da, özellikle
bebekler, çocuklar ve yaşlılar arasındaki ağır ve bazen ölümcül sağlık sonuçları bunları en ciddi
gıda kaynaklı enfeksiyonlar arasında sayılmasına neden olmaktadır. Listeria pastörize
edilmemiş süt ürünlerinde ve çeşitli tüketime hazır yiyeceklerde bulunmaktadır ve
buzdolabında muhafaza sıcaklıklarında gelişebilmektedir.
Vibrio cholerae, insanları kirli su veya yiyecek yoluyla enfekte etmektedir. Belirtileri
arasında karın ağrısı, kusma ve çok şiddetli dehidratasyon ve muhtemelen ölümle
sonuçlanabilecek çok şiddetli sulu ishal sayılabilir. Kolera salgınları pirinç, sebze, darı yulaf
ezmesi ve çeşitli deniz ürünlerinde görülmüştür.
Antibiyotikler gibi antimikrobiyeller, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi
etmek için esastır. Bununla birlikte, veteriner hekimlikte ve insan tıbbında aşırı, dikkatsiz ve
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planlamasız kullanımı ve kötüye kullanılması, dirençli bakterilerin ortaya çıkması ve
yayılmasıyla ilişkilendirilerek, bulaşıcı hastalıkların tedavisini hayvanlar ve insanlarda etkisiz
kılmaktadır. Salmonella, Staphylococcus gibi dirençli bakteriler, besin zincirine hayvanlar
yoluyla giremektedir. İnsanlarda meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde gözlemlenen
antimikrobiyal direnç, modern tıbbı çaresizliğe sevk eden en büyük tehditlerinden biri olarak
değerlendirilmektedir.
Norovirüs enfeksiyonları bulantı, patlayıcı kusma, sulu ishal ve karın ağrısı ile
karakterizedir. Hepatit A virüsü uzun süreli karaciğer hastalığına neden olmaktadır ve tipik
olarak çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri veya kontamine olmuş çiğ ürünler yoluyla
yayılmaktadır. Coronavirüs enfeksiyonları için de en önemli kaynaklardan biri olarak farklı
beslenme kültürleri ve kontamine gıdalar görülmektedir. Enfekte gıda işleyicileri genellikle
gıda kirliliğinin kaynağı olarak değerlendirilmektedir.
Balık kaynaklı trematodlar gibi bazı parazitler sadece yiyecekler yoluyla bulaşmaktadır.
Diğerleri, örneğin Echinococcus spp veya Taenia solium gibi şeritler, insanları yiyecek veya
hayvanlarla doğrudan temas yoluyla enfekte etmektedir. Ascaris, Cryptosporidium, Entamoeba
histolytica veya Giardia gibi diğer parazitler, besin zincirine su veya toprak yoluyla girmektedir
ve taze ürünleri kirletmektedir.
Protein içeren enfeksiyöz ajanlar olan prionlar, spesifik nörodejeneratif hastalık
formlarıyla ilişkili olmaları bakımından benzersizdir. Sığır spongiform ensefalopati (BSE veya
"deli inek hastalığı"), insanlarda varyant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD) ile ilişkili bir prion
hastalığıdır. Beyin dokusu gibi belirlenmiş risk materyalini içeren sığır ürünlerini tüketmek
prion ajanının insanlara bulaşmasının en muhtemel yoludur.
Çevresel kimyasallar, veteriner ilaç kalıntıları, ağır metaller, istemeden yanlışlıkla
tarım, işleme, nakliye veya ambalajlama sırasında gıda kaynağına sokulan diğer artıkları içeren
kimyasal kirleticiler diğer bir risk grubunu oluşturmaktadır. Sağlık tehlikesi oluşturma
potansiyeli kimyasal maddenin emilimini ve toksisitesini, gıdada bulunan kirleticinin
seviyesini, tüketilen kirli gıda miktarını ve maruz kalma süresini içeren birçok faktöre bağlıdır.
Ayrıca, bireyler kirleticilere duyarlılıklarında farklılık göstermektedir ve diyetteki diğer
faktörler kirleticinin toksik sonuçları üzerinde etkili olmaktadır.
Gıda kaynaklı hastalıklar kamu sağlık harcamaları açısından oldukça büyük bir yüktür
ve sağlık hizmeti harcamalarını ciddi oranda artırmaktadır. Kontrol altına alınamadığında
ülkelerin bütçelerinde önemli gedikler oluşturmaktadır Bu bağlamda gıda güvenliği gıdanın
tüm paydaşları ile geniş perspektifte, detaylı bir şekilde incelenmesi gereken önemli bir
sorundur. Gıda güvenliği hükümetler, daimi devlet otoritesi, çiftçiler, gıda üreticileri,
işleyicileri, toptancılar, bayiler, perakende satış noktaları ve tüketiciler dahil gıda alanında rolü
olan her bileşenin ortak sorumluluğudur. Riski güvenli limitler seviyesine düşürmek ve gıdanın
tüketiciye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için gıda zinciri boyunca mevzuatlarla
desteklenen kontroller uygulanmaktadır. Güncel yaklaşımı ile kontroller, denetimden çok
eğitim odaklı bir yaklaşım ile sürdürmektedir. Gıda piyasasının tüketicilere daha bilinçli bir
şekilde hizmet verebilmesi için gerekli olan bilgiler ile donatılmış bir sistematik halinde
sürdürülen kontroller gıda güvenliğinin devamlılığı açısından bir güvence niteliğindedir.
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Sağlıklı kalabilmenin en iyi yolu, gıda üretimi ve güvenli gıda kullanımı ile ilgili temel
ilkeler konusunda yeterince bilgi sahibi olmaktır. Bilgi, risklerin tanımlanabilmesi için ön
koşuldur. Bilgi altyapısı sağlam oluşmuş ve bilim, teknoloji alanında güncel gelişmeleri takip
eden profesyonelller güvenli gıda hedefi için vazgeçilmez unsurlardır.

İyi Üretim
Uygulamaları
(GMP))

İyi Tarım
Uygulamaları
(GAP)

Kritik Kontrol
Noktaları ve
Risk Analizi
(HACCP

Sanitasyon
Standart
Uygulama
Prosedürleri
(SSOP

Gıda güvenliği tarladan çatala gelene kadar ortak bir sorumluluk ve gıda zincirindeki
tüm bileşenlerin çabasına bağlı bir faaliyettir. Tedarik zincirindeki tüm gıda üreticileri kritik
kontrol noktaları ve risk analizi (HACCP), iyi üretim uygulamaları (İÜU), sanitasyon standart
uygulama prosedürleri (SSOP) veya iyi tarım uygulamaları (İTU) gibi risk önleme bazlı çalışan
etkin gıda güvenliği yönetimi sistemlerini uygulamak zorundadır. Bu uygulamaların ise
personel eğitimi, etkin temizlik ve hijyen, alerjen kontrolü, haşere kontrolü, sürekli izleme,
doğrulama ve geçerli kılma uygulamaları gibi programlarla desteklenmesi gerekmektedir. Gıda
güvenliği denetimleri ise bu uygulamaların tutarlı ve etkin bir şekilde sürdürülmesini garanti
altına almaktadır.
Gıda güvenliği uygulamalarının devamlılığı tüketicilerin bilinçlenmesi ile sürdürülür bir
yapıya kavuşmaktadır. Gıdaların üzerindeki son kullanma tarihinin kontrolü, muhafaza
koşullarına uygun bir şekilde muhafaza edilip edilmediğinin kontrolü, saklama ve pişirme
talimatlarına uyulması, gıdaların servise hazırlanması sırasında hijyen kurallarının uygulanması
ve kişisel hijyen kurallarının tatbiki tüketicilerin sorumluluğunda uygulanması gereken
hususlardır.
Gıda güvenliği, gıdaların üretim zincirinden hasat, işleme, depolama, dağıtım, hazırlığa
ve tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında güvenli kalmasını sağlamada kritik bir role
sahiptir. Yiyecekleri güvende tutmak çiftlikte başlayıp tüketici ile biten karmaşık bir süreçtir.
Bu kapsam gıda zincirinin tüm yönlerini denetlemek, riskleri tespit etmek, gıda güvenliği
konusunda küresel bakış açısıyla gıda güvenliğini destekleyici faaliyetlerin sürdürülmesi ve
tüketicilerin sağlığını korumak için gerekli konuları kapsamaktadır.
Gıdaların kalitesi ve güvenliği, tarımsal üretim, işleme, nakliye, gıda üretimi ve
tüketiminin karmaşık zincirine dahil olan tüm bileşenlerin çabalarına bağlıdır. Dünya Sağlık
Örgütü'nün (WHO) açıkça belirttiği üzere gıda güvenliği çiftlikten sofraya ortak bir
sorumluluktur. Besin zincirinde gıda kalitesini ve güvenliğini sağlamak işletim prosedürlerini
ve işlemlerin amaçlandığı şekilde yapılmasını sağlamak için izleme prosedürlerini gerektirir.
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AB gıda güvenliği politikası, hayvan ve insan besin zincirinin tamamını kapsamaktadır.
Kapsamlı bir mevzuat sunmaktadır. Üreticilerin ve tedarikçilerin gıda arzının güvenli bir
kaliteyi sağlamaya yardımcı olma sorumluluğunu ana hatlarıyla belirtmektedir. AB, gıda
düzenleme alanını daha bilimsel ve şeffaf hale getirmek için 90'lı yılların sonlarından beri gıda
güvenliği çerçevesinin elden geçirilmesini sağlamıştır. 1997 yılında, AB için yeni bir bilimsel
danışma sistemi kurulmuştur. Bilimsel Yönlendirme Komitesi'ne ek olarak sekiz yeni Bilimsel
Komite atanarak çalışmalarına hız vermiştir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ise 2002 yılında kurulmuş, AB üye
ülkelerindeki çeşitli bilimsel kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışan, konu
kapsamlarına göre kimi zaman doğrudan bir etkiye sahip ve tüm konularda bağımsız bilimsel
danışmanlık sağlayan bağımsız bir organ olarak çalışmalarına devam etmektedir. EFSA ayrıca,
hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki sağlığı ile ilgili konular da dahil olmak üzere gıda
tedariğinin güvenliği üzerinde etkiye sahip olabilecek herhangi bir konuda gıda zincirine
yönelik risk değerlendirmeleri ve bilimsel değerlendirmeleri gerçekleştirmektedir.
Hammaddelerin kalitesi, nihai ürünün güvenliğini ve kalitesini sağlamak için çok
önemlidir. Bu nedenle, gıda maddelerinin kirlenmesini önlemek ve potansiyel tehlikeleri
belirlemek için tarladan çatala sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Her anı ile tanımlanmış,
kayıt altına alınmış ve kontrol altında tutulabilen sistemler etkin gıda güvenliği hedefinin
sağlanabilmesi için gereklidir.
AB'nin gıda güvenliğini koruma konusundaki mevzuatı nakliye ve depolamaya da
uygulanır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) normları da gıda ürünlerinin depolanması ve
teslimatı ile ilgili bir bölüm içermektedir. 1962 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından kurulan Codex Alimentarius, gıdaların korunmasına yönelik
genel tavsiye önerilerinde taşıma ve depolama konularını içermektedir.
Gıda işletmecileri ürettikleri ürünlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için modern
kalite yönetim sistemlerine başvurmaktadır. Kullanılan üç anahtar sistem: İyi Üretim
Uygulamaları (GMP), Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ve Kalite Güvence
Standartlarıdır. GMP, uzun deneyime dayanan, tutarlı, kalite ve güvenlik sağladığı kanıtlanmış
işleme koşullarını ve prosedürlerini gerektirmektedir. Geleneksel gıda güvenliği programları,
bitmiş üründeki problemleri belirlemeye odaklanırken, yeni proaktif bir teknik olan HACCP,
potansiyel problemleri belirlemeye ve bunları tasarım ve üretim sürecinde kontrol etmeye
odaklanmaktadır.
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO 9000) ve Avrupa Standardı (ES 29000) tarafından
belirlenen standartlara uyulması, gıda işleme, hazır yemek (catering) ve diğer gıda ile ilgili
endüstrilerin belirlenmiş ve iyi belgelenmiş prosedürlere uymasını sağlamaktadır. Bu Kalite
Güvence Standartlarının etkinliği bağımsız uzmanlar tarafından düzenli olarak
değerlendirilmektedir. Gıda işleyicileri tarafından kullanılan bu kalite yönetim sistemleri, her
seviyede kalite güvence prosedürünü sağlamak için tedarikçiler (bireysel çiftçiler ve hammadde
toptancıları), taşımacılar, ürün toptancıları ve perakendecilerle çalışmayı da içermektedir. Ürün
işlendikten sonra, gıda ambalajı gıdanın tüketiciye en iyi durumda ulaşmasını sağlamaktadır.
Ambalaj, ulaştırma, toptan satış mağazaları ve perakende mağazalarında ve evde gıda
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ürünlerinin bütünlüğünü, güvenliğini ve kalitesini korumaktadır. Etikette önemli bilgiler
taşırken ürünün raf ömrünü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, üretim
tarihini ve yerini içeren ambalaj üzerindeki barkodlar, işlemcilerin, taşıyıcıların ve
perakendecilerin hem stok kontrolü hem de potansiyel tehlikelerin tanımlanması için ürünleri
takip etmelerini sağlamaktadır.
Tüketici, besin zincirinin son elemanıdır. Satın alma noktasında tamamen güvenli olan
yiyeceklerin evde bulaşmasını önlemek için tüketicilerin gıdaları dikkatle kullanması,
hazırlaması gerekmektedir. Yemek yemenin zevkli bir deneyim olmaya devam etmesini
sağlamak ve hastalanma riski korkusuyla bu faaliyetin sekteye uğramamasından emin olmak
için çeşitli önlemler alınmaktadır.
Paketlenmiş yiyeceklerin üzerindeki “Son Kullanma” tarihi veya “Önce En İyi (tavsiye
edilen tüketim)” tarihleri kontrol edilmelidir. Yeterli soğutma altında depolanmayan
"Dondurulmuş halde tut" etiketli ürünler satın alınmamalıdır. Soğuk muhafaza edilmesi
gereken gıdaların hemen eve götürülmesi ve acilen buzdolabına veya dondurucuya koyulması
gerekmektedir. Dondurulmuş ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Çözülmüş donuk gıdalar
tekrar dondurulmamalıdır. Gıdalardaki ambalajın zarar görmediğinden emin olunmalı, şişkin
teneke kutulardan, yırtık veya bükülmüş ambalajlardan ve güvenlik bandı hasarlı olan
ürünlerden kaçınılmalıdır. Çapraz kontaminasyon riskini azaltmak için, çiğ ve pişmiş
yiyecekler arasında temastan kaçınılmalıdır.
Çiğ etler, kümes hayvanları ve balıklar buzdolabının dibinde, pişmiş yiyecekler ise
daha yüksek raflarda saklanmalıdır. Sıcak yiyecekler buzdolabı için sıcaklığının yükselmesine
neden olacağı için hemen buzdolabına kaldırılmamalıdır. Sıcaklık dereceleri hızlı bir şekilde
düşürüldükten sonra buzdolabında muhafazaya alınmalıdır. Yiyecekler buzdolabına
koyulurken sarılmalı veya kapalı kaplara aktarılmalıdır. Küflenmiş veya kötü kokan yiyecekler
buzdolabında saklanmamalıdır. Konserve yiyecekler temiz, serin ve kuru bir yerde
saklanmalıdır. Yiyecekler kullanılmadan önce ve sonra eller daima sıcak ve sabunlu suyla etkin
olarak yıkanmalıdır. Kesik ve yaralar su geçirmez bandaj veya flaster ile kapalı tutulmalıdır.
Çapraz bulaşmayı önlemek için tüm mutfak yüzeyleri sıcak sabunlu suyla ve dezenfektanla
yıkanarak temiz tutulmalıdır. Yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan kap ve tahtalar
yıkanmalıdır. Çiğ yiyecekleri kesmek için kullanılan bir bıçakta başka yiyeceklere aktarılabilen
bakteriler bulunabilir. Çiğ ve pişmiş yiyecekler için ayrı kesme tahtaları, bıçakları ve kapları
kullanılmalıdır. Çiğ meyve ve sebzeler yemekten önce ve daha fazla hazırlık yapmadan önce
iyice yıkanmalıdır. Dondurulmuş yiyecekler buzdolabında çözdürülmeli ve hemen
pişirilmelidir. Yiyecekler oda sıcaklığında asla iki saatten daha fazla bir süre bırakılmamalıdır.
Ambalajlı gıdalarda her zaman üreticinin önerdiği talimatlar izlenmelidir.
Yiyeceklerin kimyasal maddelerle veya mikroorganizmalarla kirlenme potansiyeli,
toplandığı, hasat edildiği, yakalandığı, avlandığı, kesildiği, sağıldığı zamandan başlar ve
yenildiği zamana kadar devam etmektedir. Bu süreç dikkate alınarak her paydaş üzerine düşen
sorumlulukları dikkatle yerine getirmeli, kayıt altına almalı, izlenebilirliği temin için gerekli
faaliyetleri harfiyen uygulamalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gıda kaynaklı tehlikleri ve bu tehlikleri önlemek amacıyla uygulanan kalite
yönetim sistemlerini öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Gıda güvenliği, nedir?
2) Gıda işletmecileri ürettikleri ürünlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için hangi
sistemlerden faydalanmaktadır?

Cevaplar
1) Gıdalarda tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması veya
kabul edilebilir düzeyde olması anlamına gelmektedir.
2) Gıda işletmecileri, İyi Üretim Uygulamaları (GMP), Tehlike Analizi Kritik Kontrol
Noktaları (HACCP) ve Kalite Güvence Standartlarından faydalanmaktadır.
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2. GIDA KAYNAKLI İNFEKSİYON VE İNTOKSİKASYONLAR GIDA
KAYNAKLI PATOJEN BAKTERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gıda kaynaklı hastalıklar hakkında temel bilgileri öğreneceğiz. Enfeksiyon,
toksi-enfeksiyon ve intoksikasyon terimleri arasındaki farkın ne olduğu irdelenecek ve gıda
kaynaklı hastalıklara neden olan önemli patojen bakteriler hakkında temel bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gıda kaynaklı enfeksiyon ve gıda zehirlenmeleri arasındaki fark nedir?
2. Hangi bakteriler hangi tip gıda kaynaklı hastalığa neden olur?
3. Gıda kaynaklı hastalığa neden olan patojen bakteriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gıda Enfeksiyonları

Enfeksikyon
anlaşılması

Patojen Bakteriler

Bakterilerin tanımlanması

kavramının Gıda
zehirlenme
ve
enfeksiyonu
arasındaki
farklar hakkında bilgi sahibi
olacaktır.
Bakteri özellikleri ve riskli
gıdalar hakkında bilgi sahibi
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Gıda kaynaklı hastalıklar, enfeksiyon, intoksikasyon, toksi-enfeksiyon, enterotoksin,
Patojen bakteri, Salmonella spp., E. coli,
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2.1. Gıda Kaynaklı Hastalıklar
Gıda kaynaklı hastalık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “gıda veya suyun
tüketilmesi ile oluşabilen enfeksiyöz veya toksik karekterli hastalık” olarak tanımlanmaktadır.
250’den fazla bilinen gıda kaynaklı hastalık ve bu hastalıklara neden olan değişik tipte birçok
virüs, bakteri, parazit, toksin, metal ve prion bulunmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar
denildiğinde besinlerde primer olarak bulunan ya da sekonder olarak bulaşmış olan patojen
bakteri, virus, parazit ve mantarların kendilerinin veya oluşturdukları ekzo ve endotoksinlerin
besinler vasıtasıyla alınmasıyla ortaya çıkan hastalıklar anlaşılmaktadır, bunun yanı sıra toksik
etkiye sahip bazı maddeleri bileşiminde bulunduran ya da toksik maddelerle kontamine
besinlerin tüketimi neticesinde de ortaya çıkabilmektedir. Virüsler gıda kaynaklı hastalıkların
%50'sinden fazlasından sorumlu olsa da, genellikle hastaneye yatış ve ölümler bakteriyel
etkenlerden kaynaklanmaktadır.
Hastalıklar, bakterilerden kaynaklanan toksin veya insan vücudunun bakterinin
kendisine verdiği reaksiyonla hafif gastroenteritlerden hayatı tehdit eden nörolojik, hepatik ve
böbrek sendromlarına kadar çeşitlilik göstermektedir. DSÖ gıda ve su kaynaklı ishalli
hastalıkların yılda yaklaşık 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu olduğunu, bunun 1,9
milyonunun çocuk olduğunu tahmin etmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklar tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de önemli oranda ekonomik kayıplara neden olan ve insanların yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyen halk sağlığı sorunudur. Gıda kaynaklı hastalıkların resmi otoritelere
bildirimi oldukça düşük olduğu için bu hastalıkların küresel dağılım oranlarının bilinmesi pek
mümkün olamamaktadır. Bu konuda istatistik tutan çoğunlukla gelişmiş ülkelerde her yıl on
binlerce vaka bildirimi olmakla birlikte ülkemizde henüz böyle bir çalışmanın yeterli düzeyde
olmadığını üzülerek görmekteyiz.

2.1.1. Bakteriyel Gıda Kaynaklı Hastalık Tipleri
Bakteriyel gıda kaynaklı hastalık tipleri intoksikasyon veya zehirlenme, enfeksiyon ve
toksi-enfeksiyon olmak üzere genellikle 3 grup altında incelenmektedir.
Patojen bakterilerin veya küflerin ürettikleri ekzo ve endotoksinlerin alınmasıyla
“intoksikasyon tipi” oluşmaktadır. Toksinler gıdada aktif formda bulunmalıdır. Hastalığın
oluşması için gıdalarda oluşan toksinin alınması yeterli olup, canlı hücre olmasına gerek yoktur.
Stafilokokkal gıda zehirlenmeleri bu grup için verilebilecek en tipik örnektir.
Patojenik bakterilerin ve virüslerin vejetatif şekillerinin gıda veya su yoluyla alınması
sonucunda “enfeksiyon tipi” hastalık oluşmaktadır. Tüketim sırasında gıdada mutlaka canlı
hücre bulunmalıdır. Canlı hücreler düşük sayıda bulunsalar dahi, bunlar bağırsaklara
yerleşerek, uygun koşullar altında çoğalabilmekte ve hastalık oluşturabilmektedirler. Bu grup
için örnek olarak Salmonelloz, Shigelloz, Enterohemorajik E. coli (EHEC), Hepatit A virüs
enfeksiyonları gösterilmektedir.
Toksi-enfeksiyonda, çok sayıda canlı hücre içeren patojen bakterilerin gıda veya su
vasıtasıyla organizmaya alınması ve bu bakterilerin sporlanması, sindirim kanalında kolonize
olması ve ölmesi sonucunda burada oluşturdukları toksinler sonucunda hastalık oluşmaktadır.
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Bu gruba örnek olarak; Clostridium perfringens gastroenteriti, Bacillus cereus gastroenteriti,
Enterotoksijenik E. coli gastroenteriti verilebilir.
Gıda enfeksiyon veya intoksikasyonlarının çoğunda ortak görülebilen, karın ağrısı,
kusma ve diyare gibi semptomlar gastrointesitnal sistemi etkilemektedir, fakat C. botulinum, L.
monocytogenes gibi bazı patojen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda semptomlar asıl
olarak ekstra intestinal sistemde görülebilmektedir.
Gıda intoksikasyonları genellikle çabuk ortaya çıkan, kısa süreli ve hafif seyirli
hastalıklardır, hastalık gıdaların alımından kısa süre sonra oluşmaktadır. Hastalık genellikle
bağırsaklarda sınırlı kalmaktadır. Buna karşın gıda enfeksiyonları daha ciddi seyirli, bağırsakta
semptomların başladığı ve tüm vücuda yayılabildiği, inkübasyon periyodunun daha uzun
olduğu (birkaç hafta) hastalıklardır.
Gıda kaynaklı hastalıklar hemen hemen her bireyde farklı düzeylerde ortaya
çıkabilmektedirler. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış ya da zayıf
olanlar ve hamileler daha duyarlıdırlar.
Tablo 2.0.1.

Bakteriyel gıda kaynaklı hastalıkların etkenleri
Etken

İnkubasyon Periyodu

Önemli Semptomlar

İntoksikayon
Stapylococcus aureus

2-4 saat (0,5-6 saat)

Clostridium botulinum

2 saat -8 gün (12-72 saat)

Mide bulantısı, kusma, abdominal
kramplar, diyare
Bulantı, kusma, kabızlık, konuşma
ve yutma güçlüğü, solunum felci
ve ölüm

Enfeksiyon
Salmonella spp.

12-36 saat

Diyare, karın ağrısı, kusma

Campylobacter jejuni

3-5 gün (1-10 gün)

Diyare, karın ağrısı, ateş

Yersinia enterocolitica

1-11 gün (24-36 saat)

Diyare, karın ağrısı, ateş

Shigella dysanteria

12 saat-7 gün (1-3 gün)

E. coli O157:H7 (EHEC)

12-72 saat

Vibrio spp.

12-15 saat

Listeria monocytogenes

1-7 gün

Kanlı mukuslu diyare, karın ağrısı,
ateş
Diyare, karın ağrısı, hemorajik
kolit, hemolitik üremik sendrom
Karın ağrısı, diyare, bulantı,
kusma, ateş, septik şok, ölüm
Erken veya ölü doğum, meningit,
meningoensefalit, septisemi

Aeromonas hydrophila

2-48 saat

Ateş, diyare

Toksi-Enfeksiyon
Bacillus cereus

1-16 saat

Karın ağrısı, diyare, bulantı, kusma

Clostridium perfringens

8-22 saat (12-18 saat)

Abdominal kramplar, diyare
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2.2. Gıda Kaynaklı Önemli Patojen Bakteriler
Genellikle tüketici için en büyük gıda güvenliği tehdidi biyolojik tehlikelerdir. Örneğin,
gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin kısa sürede büyük akut hastalık salgınlarına neden
olması, çoğu gıda işletmesinin mücadele etmesi muhtemel bir tehdittir. Üretim, depolama ve
dağıtımının bir noktasında biyolojik tehlikelere karşı savunmasız olmayan az sayıda gıda
vardır. Gıda güvenliği açısından en çok tehdit oluşturan biyolojik tehlikeler patojen
mikroorganizmalardır.
Patojen; insan, hayvan ve bitkilerde hastalığa neden olan mikroorganizma, patojenite
ise konak organizmada hastalık oluşturma özelliğidir. Bu bölümde gıdalar açısından önemli
olan bazı patojen bakteriler kaleme alınmıştır.

2.2.1. Staphylococcus spp.
Staphylococcus, Staphylococcaceae familyasında yer almaktadır. Bu familya içerisinde
30’dan fazla tür bulunmaktadır, gıdalar ile ilişkili en önemli tür Staphylococcus aureus
(S. aureus)’dur. S. intermedius, S. hyicus türleri de enterotoksin üretmelerinden dolayı önemli
türler arasındadır. S. aureus, toplum ve hastane kökenli ciddi bir patojendir. Yıllık salgın vaka
sayılarının düşüş göstermesine rağmen, satfilokokkal gıda zehirlenmeleri halen rapor edilen
önemli hastalıklar arasındadır. Stafilokokkal gıda zehirlenmelerin gerçek insidensi, hastalık
genellikle rapor edilmediğinden, ABD dahil birçok ülkede bilinememektedir.
Stafilokoklar insan ve hayvanların normal deri ve mukoza floralarında
bulunabilmektedir, dolayısı ile gıdaların stafilokoklar ile kontaminasyonunda insanların önemli
etkisi bulunmaktadır. Çiğ etler, sucuk vb. fermente et ürünleri, çiğ sütler, süt ürünleri, hazır
yiyecekler S. aureus enterotoksinleri ile yakından ilişkili gıdalardır.
S. aureus, gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, üzüm salkımı şeklinde kümeler
yapan koklardır. Suşların önemli kısmı mannitolü fermente eder, termonukleaz, koagülaz,
hemolizin ve katalaz enzimlerine sahiptirler. S. aureus, fakültatif anaerob olmasına karşın
aerobik ortamda da hızla çoğalmaktadır. 7-48°C’de gelişen mezofiller olmasına karşın, en iyi
20-37°C arasında gelişme göstermektedir. 10-46 °C’de (opt. 40-45°C) toksin oluşumu
gözlenmektedir. Düşük aw değerlerinde (0,86), düşük pH değerlerinde (4,8) ve yüksek tuz ve
şeker konsantrasyonlarında (%15) ve NO2 varlığında gelişmeleri önem taşımaktadır.
S. aureus, 30 farklı ekstraselüler yan ürün üretmektedir. Bunlar Pirojenik Toksin
Superantijenleri, Eksfoliatif Toksin, Lökosidin, ve diğer toksinler olarak gruplandırılmaktadır.
Pirojenik Toksin Superantijenleri, Stafilokokkal Enterotoksinleri (A (SEA), B (SEB), C1
(SEC1), C2 (SEC2), C3 (SEC3), D (SED), E (SEE)), Stafilokkokal Enterotoksin Benzeri
toksinleri (G (SEG), H (SEH), I (SEI), J (SElJ), K (SElK), L (SElL), M (SElM), N (SElN), O
(SElO), P (SElP), Q (SElQ), R (SER), S (SES), T (SET), U (SElU), U2 (SElU2), V (SElV), ve
X (SElX)) ve Toksik Şok Sendrom Toksin 1’i içermektedir. Bazıları SE benzeri toksinler (SEl)
olarak yeniden adlandırılmıştır, çünkü bu toksinlerin ya emetik özelliği saptanmamış ya da
primat modellerde testi gerçekleştirilmemiştir.
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Genel olarak enterotoksijenik S. aureus’ların sayısı 106 kob/g-ml ulaştığı zaman gıda
içerisinde yeterli miktarda toksin oluşabilmektedir. 100g gıda içerisinde 0,1-10 μg enterotoksin
bulunması ve bu toksinlerin sindirilmesi halinde zehirlenme semptomları ortaya çıkmaktadır.
Stafilokokal intoksikasyonlar, diğer patojenlere kıyasla kısa inkubasyon süresi ile
karakterizedir, enterotoksinlerin gıda ile alınmasından 0,5-6 saat sonra kusma, abdominal
kramp ve diyare semptomları ortaya çıkmaktadır.
S. aureus’un tüm gıda çalışanlarında ve üretimhane ortamlarında doğal olarak
bulunması, üretilen gıdaların bu mikroorganizmadan ari olarak üretilme olasılığını imkansız
hale getirmektedir. Stafilokok zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için ürünlerin başlangıç
S. aureus seviyelerinin azaltılması gerekmektedir. Bu sebeple, kaliteli hammadde seçimi,
temizlik ve dezenfeksiyon, personel hijyeni ve eğitimi dikkat edilmesi gereken temel
konulardır. Solunum yolu hastalığı bulunan, yüzde ileri derece sivilce, elde yaraları bulunan
kişiler mümkün olduğunca hazırlanacak olan gıdalardan uzak tutulmalıdır. İşlem görmüş
gıdalar ve tüketime hazır gıdalar daha sonra tüketilecekse merkezi sıcaklık +4°C’ye ulaşıncaya
dek hızlı şekilde soğutulmalıdır. Hücrelerin çoğalmasının önlenmesi ve öldürülmesi için gıdaya
uygun olan diğer yöntemlerde seçilebilir. Ancak toksin oluşumu gerçekleştikten sonra gıdaya
uygulanan ısıl işlemlerin hiçbir sonuç vermeyeceği akıldan çıkartılmamalıdır.

2.2.2. Clostridium botulinum
Clostridium botulinum gram pozitif, çomak şeklinde, birçoğu hareketli olan, zorunlu
anaerob, sporlu bir bakteridir. Clostridium botulinum’un vegetatif formları tarafından
oluşturulan, ısıya duyarlı, sinir sisteminde etkili, nöro paralitik toksinlerin (botulin, botulinum
neurotoksin) alınması sonucu oluşan yüksek mortalite ile seyreden hastalığa “Botulismus” adı
verilmektedir. Sporlarla kontamine gıdaların tüketimi genellikle sağlıklı yetişkinlerde hastalığa
neden olmamaktadır. Kontamine gıdaların ısıtılıp (en az 70°C) ve yavaş bir şekilde soğutulması
sonrası sporların çimlenmesi teşvik edilmektedir. Sporların çimlenmesi genelde kalın
bağırsakta şekillenmektedir, ancak clostridiumlar bağırsak florası nedeniyle hayatta
kalmamaktadır. Gıdaların ısıtılması sırasında O2 uzaklaştırılır, böylelikle oluşturulan anaerobik
ortam organizmanın çimlenmesine ve büyümesine ve daha sonra da toksin oluşumuna izin
vermektedir. Toksinin sindirilmesi öldürücüdür ve botulizmin inkubasyon süresi, tüketilen
toksinin miktarına bağlı olarak 2 saat – 8 gün arasında (tipik olarak 12-72 saat) değişmektedir.
Toksinler gıdada oluşur, ince bağırsaklarda emilir, kan yoluyla taşınır ve sonunda sinir
sistemi tarafında absorbe edilmektedir. Toksin, parasempatik ve sempatik sinir sistemini ve
nöromüsküler kavşakları etkileyen ve periferal nöronlarda sinir impuls yayılımını önleyen
nörotransmitter madde olan asetilkolinin salınımını bloke etmektedir. Bunun sonucu olarak geri
dönüşümsüz bir kas paralizi ortaya çıkmaktadır. Toksin yavaşça tüm vücuda yayılmaktaır.
Bulantı, kusma, baş ağrısı, çift görme, konuşma bozukluğu, kas spazmı (distoni) ve kas
zayıflığını içeren semptomlar, toksin alımından 4-36 saat sonra ortaya çıkmaktadır. Önce üst
uzuvları, sonra alt uzuvları etkiler, faringeal ve diyafram kas güçsüzlüğü nedeniyle solunum
güçlüğü gözükmektedir. Kalp fonksiyonu da zayıflar ve en son solunumun durması ile ölüm
şekillenmektedir. Ölüm oranı %5-10'dur; ancak tedavi edilmeyen hastalar için çok daha
yüksektir.
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Botulizmin, gıda kaynaklı botulizm, bebek botulizm, gizli botulizm, yara botulizmi,
istem dışı botulizim olmak üzere 5 formu bulunmaktadır.
“Bebek (Infant) Botulizminden” Clostridium botulinum, C. baratii ve C. butyricum
sorumludur. 1 yaşın altındaki bebekler, bağırsak floraları henüz gelişmediğinden dolayı,
çoğunlukla duyarlıdırlar. Semptomlar yetişkinlerdekine benzerlik göstermekle birlikte bulantı
ve kusma genellikle görülmemektedir. Erken belirtiler zayıf ağlama, kas güçsüzlüğü, beslenme
güçlüğü, yani zayıf emme yeteneği, hipotoni ve spontan hareketin azalmasıdır. Kabızlık,
taşikardi ve ağız kuruluğu, parasempatik sinir uyarılarının blokajından kaynaklanmaktadırr.
Ağır vakalarda ölüm görülmektedir. Genel ölüm oranı %5'tir. Bal, bebek botulizmi için en az
%20 vakada önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir; bu nedenle çocuklara yaşamların
ilk yıllarında bal verilmemektedir.
“Gizli Botulizm”, yetişkinlerde görülen bebek botulizm tipidir. Klinik olarak bir tipik
bir semptom olmadığı için “Gizli Botulizm” adı verilmiştir. Toksinin kaynağı herhangi bir
gıdaya, yaraya veya ilaca bağlanamamıştır. Bu yetişkin botulizm formu, bağırsakta bakteriyel
kolonizasyon gerekmektedir. Diğer hastalıklara bağlı antibiyotik tedavisi, bağırsaktaki doğal
mikroflora dengesini bozmaktadır, böylece Clostridium türlerinin kolonileşmesine ve toksin
üretmesine izin vermektedir. Semptomlar gıda kaynaklı botulizme benzer, yani nefes darlığı,
baş dönmesi, bradikardi, solunum durması, azalmış istemli hareketler, sarkık kas tonusu vb.
Gizli botulizm, dışkılardan Clostridium hücrelerinin izolasyonu ve tanımlanması ile teşhis
edilmektedir.
“Yara botulizmi” nadir olmakla birlikte, travmatik ve cerrahi yaraları ve intravenöz ilaç
kullanıcıları olan hastalarda görülmektedir. Savaş alanındaki askerler için de yaygındır. Son
yıllarda, intravenöz uyuşturucu kullanıcıları arasında artan sayıda vaka bildirilmiştir. Sporlar,
derin yaraya veya uyuşturucu kullanıcılarının enjeksiyon bölgelerine yerleşmektedir. Doku
yıkımı ve aerobik bakterilerin büyümesi ile oluşturulan anaerobik ortam, C. botulinum'un
sporlarının çimlenmesine ve büyümesine yardımcı olmaktadır. Yara botulizmi için inkubasyon
süresi 4-14 gündür. Botulinum toksini, mukus zarları, kırık cilt veya yaralar yoluyla
emilmektedir ve botulizme yol açmaktadır. Clostridium tetani’de benzer şekilde yaralardan
girerek tetanoz hastalığına neden olmaktadır.
İstem dışı botulizme tedavi ve kozmetik amaçlı kullanılan C. botulinum toksinleri neden
olmaktadır. İntramüsküler botulinum toksini enjeksiyonu ile tedavi edilen hastalarda kanda
dolaşan toksinler, kaslarda veya otonom sinir sisteminde nörotransmiter salınımını
engelleyebilmektedirler.
C. botulinum DNA yapıları ve serolojik özellikleri baz alınarak A, B, C, D, E, F ve G
olmak üzere 7 gruba ayrılmıştır. A, B, E ve F tipleri gıda intoksikasyonuyla ilişkilendirilmiş
olup G tipinin insan enfeksiyonları ile ilgili ilişkisi henüz bulunamamıştır. Tip A izolatlar
proteolitik, Tip E izolatlar non-proteolitik, Tip B ve F hem proteolitik hem de non-proteolitik
özelliktedirler. Proteolitik izolatlar 10–48°C’ler (opt. 35°C) arasında gelişim göstermektedirler.
Non-proteolitik olan izolatlar 3,3°C–45°C’ler arasında (opt. 30°C) gelişme göstermektedir.
Gelişmleri için anaerob ortama gereksinimleri vardır.
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C. botulinum tipleri arasında minimum pH değeri, sıcaklık ve aw değerleri açısından
farklılıklar görülebilmektedir. Genel olarak pH değeri 4,6’dır. A ve proteolitik B tipleri için
minimum aw değeri 0,94, E tipi için 0,97’dir. A ve B tipleri %10’a kadar tuza tolerans
gösterirken E tipinin üremesi % 4,5-5,0’de baskılanmaktadır. Bütün tipler aminoasitleri
deamine ve dekarboksile ederler, aminoasitlerden NH3, H2S, C02 ve uçucu aminler
oluşturmaktadır. Proteolitik tipler, proteolitik olmayan tiplerden farklı olarak kazeini
parçalayarak H2S oluşturmaktadır. Buna karşın, proteolitik olmayanlar mannozu fermente
etmektedir.
C. botulinum toksinleri (Nörotoksin, BoNT), molekül ağırlıkları genel olarak 150 kDa
olan ve 200-900 kDa arasında değişen yüksek molekül ağırlıklı proteinlerden oluşmaktadır.
Bütün toksin tipleri benzer özelliktedir. C. botulinum toksinleri bilinen en etkili zehir olup, 0,11 µg’ı bir insanı öldürebilmektedir. Yaklaşık 1 mg toksinin 20 milyon fareyi öldürebilecek
etkiye sahip olduğu bilinmektedir. A ve B tipleri 80°C'de 10 dakikada, E tipi 70°C'de 5
dakikada yıkımlanmaktadır. Toksinler, bulundukları kompleks yapı içerisinde asidik koşullara
(pH 3,5-6,5) hafif alkali koşullardan daha dayanıklıdır. Toksinler gamma ışınlarına spor
formlarından daha dirençlidirler.
Clostridium botulinum intoksikasyonlarının oluşumunda düşük asitli ev yapımı sebze
konserveleri (yeşil fasulye, bezelye veya diğer kabuklu sebzeler, ıspanak, hardal, mantar,
pişmiş patates, patates salatası, yağ içerisinde sarımsak) (%90) ile tüketime hazır modifiye
atmosferle paketlenmiş gıdalar (dumanlanmış, kürlenmiş, fermente vb.) ilk sıralarda yer
almaktadır. Ticari konservelerden kaynaklanan intoksikasyonlar ise özellikle termal
inaktivasyona ilişkin hatalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunların haricinde bal ve bazı bebek
mamaları riskli gıdalar arasında bulunmaktadır.
C. botulinum’dan korunma amacıyla; gıdaların üretim, işleme veya muhafaza edilmeleri
aşamalarında söz konusu mikroorganizma ile kontaminasyonu önlenmeye çalışılmalıdır.
Mevcut vejetatif ve spor formlar uygun yöntemlerle inaktive edilmelidir. Özellikle ticari
konserve yapımında etkin ısı işlemi uygun F değeri seçilerek uygulanmalı ve kontrolü
yapılmalıdır. Bu konuda endüstriyel üreticiler 12D yaklaşımını benimsemektedirler. Sporların
germinasyonu ve vejetatif hücrelerin çoğalarak toksin oluşturması önlenmelidir. Gıdalar
soğukta muhafaza edilmelidir (proteolitik tipler <10°C, non proteolitik tipler <3,3°C), gıdalarda
aw değeri 0,94’ün altına, pH 4,6’nın altına düşürülmelidir. Evlerde konserve yapımına ilişkin
risk konusunda toplum aydınlatılmalı, bombaj oluşturan konserveler tüketilmemeli ve bir yaşın
altındaki çocuklar bal ile beslenmemelidirler.

2.2.3. Salmonella spp.
Salmonella ilk olarak Daniel E. Salmon tarafından 1885 yılında domuzdan izole edilmiş
ve Bacterium choleraesuis olarak isimlendirilmiştir. Günümüzde bu bakteri Salmonella
enterica serovar Choleraesuis olarak bilinmektedir. Salmonella’ların doğal yerleşim yeri gastro
intestinal sistemdir, hayvan veya insan dışkısı ile çevreye atıldıktan sonra uygun koşullar
altında, suda haftalarca, toprakta yıllarca canlı kalabilmektedirler ve enfeksiyona hazır kaynak
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oluşturabilmektedirler. Salmonella, aralarında et, yumurta, sebze ve meyvelerin de bulunduğu
birçok gıdadan izole edilebilmektedir.
Salmonella serotipleri, DNA’ları açısından yüksek düzeyde benzerlik göstermektedir.
Salmonella, Salmonella enterica and Salmonella bongori adı altında iki türe sahiptir.
Günümüzde üçüncü tür olarak Salmonella subterranean listeye eklenmektedir. Salmonella
enterica’nın 2443 serotipi ve S. bongori’nin 20 serotipi bulunmaktadır. Salmonella enterica
Romen rakkamlarıyla belirtilen altı adet alt türe (I=enterica, II=salamae, IIIa=arizonae,
IIIb=diarizonae, IV=houtenae, VI= indica) sahip olduğu bildirilmiştir. Örneğin, bir Salmonella
izolatı, “Salmonella enterica subps. I (enterica) serovar Enteritidis” olarak adlandırılmaktadır.
Modern isimlendirme sistemi altında, genellikle alttür bilgileri atlanır ve organizmaya
Salmonella enterica serovar Enteritidis denir ve daha sonraki görünümünde S. Enteritidis olarak
yazılmaktadır.
Salmonella’nın genel bulaşma yolu fekal-oraldır. Salmonella enterica serovar Typhi (S.
Typhi) ve serovar Paratyphi (S. Paratyphi) oldukça invazivdir ve tifo ateşine neden olmaktadır
ve enfeksiyon insan konakçı ile sınırlıdır. Bunların haricinde S. Gallinarum kanatlılarda, S.
Dublin sığırlarda, S. Abortus-equi atlarda, S. Abortus-ovis koyunlarda, S. Choleraesuis
domuzlarda görülen Salmonella serotiplerindendir. S. Typhimurium ve S. Enteritis serotipleri
ise hem hayvanlarda, hem insanlarda patojen olan, hem de gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden
olan serotiplerdendirler.
Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında bulunan Gram-negative, spor
oluşturmayan basildir. Salmonella enterica serovar Pullorum (S. Pullorum) and serovar
Gallinarum (S. Gallinarum) hariç hareketlidirler. Fakültatif anaerobdurlar, 5–45 °C (opt. 35–37
°C) gelişim göstermektedir. Gelişme gösterdikleri pH aralığı 6-7’dir, fakat pH 4.1’de de üreme
görülmektedir. Salata sosu ve mayonez gibi bazı pH’sı düşük ürünlerden (pH 3,5–3,8)
Salmonella izole edilebildiği de bildirilmiştir. % 0,5–5 oranındaki tuz konsantrasyonuna karşı
hassastırlar. Çoğu Salmonella serotipi 0,94-0,99 aw değerine sahip gıdalarda gelişim
göstermektedir. Glikoz içeren ortamlarda gaz oluştur, karbon kaynağı olarak sitratı kullanır,
hidrojen sülfür (H2S) oluşturur, lizin ve ornitini dekorboksile eder, ancak indol ve üreaz
negatifdir. Salmonella’nın invazyonundan, yaşamasından, yayılmasından sorumlu bulunan
virülens genleri bakterinin üzerinde bulunan patojen adacıkları üzerinde yer almaktadır.
Salmonella’nın minimum enfektif dozu serotiplerin virulansına, bireysel savunma
mekanizmasına ve gıda türüne göre değişim göstermekle birlikte genellikle 105-106 kob/g-mL
olduğu bildirilmektedir. Semptomlar 12-36 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrısı (apandisite
benzeyen), baş ağrısı, titreme ve kanlı veya kanlı olmayan ishal, ardından kas güçsüzlüğü, kas
ağrısı, baygınlık ve ateş olarak ortaya çıkmaktadır. Semptomlar 2-3 gün sürmektedir.
Salmonelloz için ölüm oranı yaklaşık % 4'tür. Geri kazanılan hastaların %1-5 kadarı, 3 aydan
1 yıla kadar kronik bir taşıyıcıdır ve çevreye bakteri bulaştırmaktadır. Hastalığın sistemik
formları, çocuklarda veya kanser, sıtma ve AIDS hastaları da dahil olmak üzere bağışıklık
yetersizliği olan yetişkinlerde görülmektedir.

26

Kanatlı eti ve yumurta Salmonella için baskın rezervuarlar içindedir ve birçok ülkede
potansiyel enfeksiyon aracı olarak görülen domuz eti, sığır eti ve koyun eti gibi diğer etlerin
önemini gölgede bırakmaktadırlar. S. Enteritidis vakaları ve salgınları diğer gıdalardan daha
fazla yumurta ve yumurta içeren gıdalarda (ev yapımı mayonez, hollandez sos, dondurma vs.)
görülmektedir. Yumurtaların toplanması, uygun olmayan sıcaklıklarda depolanması ve yetersiz
pişirme hastalık bulaşma riskine yol açan önemli faktörler olarak tanımlanmıştır.
Broyler tavuklar da S. Enteritidis ile enfekte olabilirler, bağırsak floralarında doğal
olarak bulununan organizmayı kesim tesisine taşımaktadır. İç organların çıkartılması sırasında
bağırsakların mekanik olarak yırtılması, yenilebilir kas dokuların kontaminasyonuna yol
açmaktadır. Su ile doldurulmuş soğutma tanklarında kolayca karkasların çapraz
kontaminasyonu meydana gelmektedir. Bunların yanında yeri kadar olgunlaşmamış
sucuklarda, yetersiz ısı işlemi görmüş et ve et ürünlerinde, su ürünlerinde ve hazır yemeklerde
Salmonellaların bulunma oranı yüksektir. Salmonella’ların ana kaynağı hayvan olduğundan
ahır ve kümes hijyeni, kaliteli yem maddesi temini Salmonella enfeksiyonlarını önlemek
açısından büyük önem taşımaktadır. Gıdaların soğukta muhafazası (4 °C’nin altında) veya
gıdaların merkezi sıcaklığı 72 °C olacak şekilde ısı işlemi uygulanması, özellikle kanatlı
etlerinin iyi pişirilmesi ve toplu yemek üretilen yerlerde mutfak hijyenine özen gösterilmesi
gıda zehirlenme risklerini en aza indirecektir.

2.2.4. Listeria spp.
L. seeligeri, L. welshimeri ve L. ivanovii zaman zaman insan hastalıkları ile
ilişkilendirilmiş olsa da, L. monocytogenes Listeria cinsinde şu anda tanınan altı tür arasında
tek önemli insan patojenidir. 1926'da Murray, Bacterium monocytogenes’i bir tavşandan izole
edebildiğini bildirmiş ve 1940'da Harvey Pirie, bu bakterinin adını Sir Joseph Lister onuruna
Listeria monocytogenes olarak değiştirmiştir. Listeria, insan ve hayvan listeriozuna neden olan
bir bakteridir. Veteriner Hekimlikte koyun, keçi ve sığır gibi geviş getiren hayvanlarda en
yaygın olan meningoensefalit, abort ve septisemiye, domuz ve kanatlı hayvanlarda septisemiye
neden olmaktadır. 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında, Listeria monocytogenes, Kuzey
Amerika'daki kontamine gıdalar yoluyla insanları enfekte ederek gıda kaynaklı bir patojen
olarak ortaya çıkmıştır. Listeriozis, fetüsler, yeni doğan bebekler, yaşlılar, hamile kadınlar ve
kanser hastaları (kemoterapi alan), böbrek hastaları, kalp hastaları ve AIDS gibi hastalıklar
sonucunda bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için oldukça ölümcül (%30-%40) bir
hastalıktır. Listeriyozda inkubasyon periyodu 1-90 gün arasıdır, tipik inkubasyon periyodu 1-7
gündür. Listeria enfeksiyonlarında influenza benzeri semptomlar (ateş, konvulzyon, üşüme,
sırt, baş ağrısı, diyare ve bulantı), meningitis, meningoensefalitis, septisemi, konjuktivit ve
pnömoni görülmektedir. Hamilelerde efeksiyon genelde gebeliğin son 3 aylık döneminde
ortaya çıkmaktadır. Transplasental fötal enfeksiyon sonucunda ölü doğumlar görülmektedir.
Listeria cinsinin 17 türü vardır ve bunların çoğu da son yıllarda listeye eklenmiştir. Altı
tür yüksek genetik ilişki göstermektedir; dolayısıyla onlar “Listeria sensu stricto” grubunda
kümelenmiştir: L. monocytogenes, L. ivanovii, L. seeligeri, L. welshimeri, L. innocua ve L.
marthii. Diğer Listeria türleri, Listeria sensu stricto türlerinden filogenetik olarak farklılık
gösterir ve “Listeria sensu lato” olarak adlandırılır: L. floridensis, L. aquatic, L. cornellensis,
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L. riparia, L. grandensis, L. booriae, L. rocourtiae, L. newyorkensis, L. weihenstephanensis, L.
fleischmannii ve L. grayi. Bunlar arasında L. monocytogenes insanlar ve ruminantlar için
patojenikken L. ivanovii ruminantlar için patojeniktir; bununla birlikte, nadir durumlarda, gıda
kaynaklı salgınlara neden olarak insanları enfekte edebildikleri bildirilmiştir. Bunlar
haricindeki diğer tüm Listeria türleri patojenik değildir.
Listeria monocytogenes, O-antijenik faktörü temelinde, 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a,
4b, 4c, 4d, 4e,4ab ve 7 olmak üzere 13 serotip halinde gruplandırılmaktadır. 1/2a, 1/2b ve 4b
serotipleri gıda kaynaklı salgınların %98'inden sorumludur ve 4b serotipi en virülant olarak
kabul edilmektedir. Listeria türleri Gram pozitif, basil, sporsuz, 1–2 µm uzunluğunda, peritrik
falagellaları sayesinde hareketli mikroorganizmalardır. Listeria, gelişme koşullarına,
sıcaklıklara ve stres faktörlerine maruz kalmaya bağlı olarak uzun zincirler oluşturabilmektedir.
Listeria doğada her yerde bulunabilir, biyofilm oluşturur ve geniş bir pH aralığı (pH 4,1-9,6),
yüksek tuz konsantrasyonunda (%10 veya daha yüksek) ve antimikrobiyal ajanların bulunduğu
ortamlarda hayatta kalabilmektedir. Psikrofiliktirler ve buzdolabı sıcaklığı da dahil olmak üzere
geniş bir sıcaklık aralığında (0 – 45°C) gelişmekle birlikte optimum üreme sıcaklığı 35-37
°C’dir. Normalde pastörizaston sıcaklığında L. monocytogenes kolayca yıkımlanmasına karşın,
intracellüler özelliğinden dolayı meme nötrofil ve makrofajlarının içerisinde bulunan
Listeria’ların yıkımlanması için 76,4 – 77,8 °C 15 saniye ısı uygulaması gerekmektedir. L.
monocytogenes 4 °C’de veya -18 °C’de muhafazada edilen değişik türden gıdalarda canlılığını
koruyabilmektedir. Listeria, katalaz pozitif, oksidaz negatif ve eskülin hidrolaz pozitiftir. L.
monocytogenes intracelüler bir patojen olup en önemli virülens faktörü listeriolisin-O
(LLO)’dur. L. monocytogenes suşları kanlı agarda β-hemoliz ve ramnozdan asit
oluşturmaktadır. Listeria türleri hemolitik özellikleri temel alındığında, CAMP (Christie,
Atkinson, Munch-Peterson) testi kullanılarak ayırt edilmektedir. Bu testte L. monocytogenes
(veya L. seeligeri) kültürü kanlı agar üzerinde hemolizin üreten bir Staphylococcus aureus
suşunun çizgisine dik bir şekilde inokule edilmektedir. 8-18 saatlik bir inkubasyon döneminden
sonra iki kültürün birleştiği yerde bir ok başına benzeyen net bir hemoliz bölgesi üretmektedir.
Benzer şekilde L. ivanovii, Rhodococcus equi varlığında kanlı agarda S. aureus ile benzer
şekilde yetiştirildiğinde bir hemoliz bölgesi üretmektedir.
Listerialar doğada yaygın bulunmaktadır. Etken, topraktan, havadan, yemlerden, atık
sulardan, birçok hayvan türünden izole edilmiştir. Hayvansal gıdalar içinde çiğ ve pastörize süt,
bazı peynir çeşitleri, dondurma, krema gibi süt ürünleri, kıyma ve et ürünleri (özellikle fermente
et ürünleri), tavuk eti, balık ve su ürünleri, çeşitli sebzeler ve salatalar riskli gıdalar içerisinde
yer almaktadır.

2.2.5. Escherichia coli
Graz ve Viyana üniversitelerinde pediastrist profesör olan Theodor Escherich, 1885'te
fekal bir örnekten Bacterium coli adlı bir bakterinin izole edildiğini bildirmiştir. Daha sonra,
1919'da bakteri Escherichia coli (E. coli) olarak yeniden adlandırılmıştır. E. coli, doğumdan
beri hayvanların ve insanların bağırsak sisteminde yaşayan bir mikroorganizmadır. Dışkıların
dökülmesi, suyun ve yiyeceklerin E. coli veya koliformlarla kontaminasyonu yaygındır ve
genellikle hijyen denetimlerinde indikatör mikroorganizma olarak kullanılmaktadır.
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E. coli, Enterobacteriaceae ailesinin ve Escherichia cinsinin bir üyesidir. Escherichia
cinsinde daha az bilinen diğer türler; E. albertii, E. blattae, E. hermannii, E. vulneris ve E.
fergusonii'dir. Enterobacteriaceae familyası içerisinde yaklaşık 40 cins ve 180 tür
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı patojen, bir kısmı fırsatçı patojen veya komensaldir.
E. coli gram negatif, kısa çubuklu (1–2 μm uzunluğunda), fakültatif anaerobdur ve
hareketlidir. Peritrik flagella, fimbriae/pili ve curli salgılamaktadır. Bazı suşların kapsülleri
bulunmaktadır. Optimum gelişme sıcaklığı 35-37°C'dir. Laktozu fermente ederler ve
MacConkey agarda pembe koloniler oluştururlar. Bazı patojenik suşlar da asit toleranslıdır.
Somatik “O” antijenleri, lipopolisakkarit (LPS) yapı içeren bir E. coli serogrup
belirleyicisidir. 1–181 arasında numaralandırılmış, fakat 31, 47, 67, 72, 93, 94 ve 122
numaraları atlamıştır. Toplamda 174 O antijeni bulunmaktadır. İlaveten, 53 adet “H” serotipi
veya flagellar antijen vardır (H1-H53). 30 adet serovarın diyareden sorumlu olduğu
bildirilmiştir ve tanımlanan ilk serogrup O111 olup, bir çocuktan izole edilmiştir. “O” antijeni
serogrup'u, “H” antijeni ise serotipini tanımlar. Örneğin, aynı O antijenleri olan, ancak O111:
H4 ve O111: H12 gibi farklı H antijenlerine sahip iki suş aynı serogrup fakat farklı serotipe
sahiptir. Ayrıca 80 adet kapsüler antijen veya “K” antijeni vardır.
E. coli türünde Enterotoksijenik (ETEC), enteroinvaziv (EIEC), enteropatojenik
(EPEC), enteroaggregatif (EAEC veya EAgg), Diffuz adheziv (DAEC), Enterohemorajik
(EHEC) olmak üzere 6 alt tür bulunmaktadır.

2.2.5.1. Enterotoksijenik E. coli (ETEC)
Enterotoksijenik E. coli (ETEC) toksi-enfeksiyona neden olmaktadır. ETEC'in ilk
olarak 1956'da Hindistan’da çocuk ve yetişkinlerde kolera benzeri hastalıklara neden olduğu
bildirilmiştir. ETEC genellikle tropikal iklimde yaşayan insanlarda bulaşıcı ishale neden olur
ve 2 yaşın altındaki çocuklar oldukça hassastır. Gelişmekte olan birçok ülkede bebekler kötü
hijyen koşulları nedeniyle ETEC'den muzdariptir. ETEC, kontamine su ve yiyecek tükettikleri
için daha çok turistleri etkilemektedir. Yerli halk, organizmaya sık sık maruz kaldığı için etkene
karşı direnç gösterebilmektedir. Bu nedenle, ETEC kaynaklı ishal vakaları “turist ishali” olarak
da bilinmektedir. ETEC hücreleri mukozal epitel hücrelerine yapışır ve ısıya dayanıksız toksin
(LT-thermo labil) ve/veya ısıya dayanıklı toksinleri (ST-thermo stabil) üretmektedir. LT, kolera
toksinine (CT) benzemektedir ve Vibrio cholerae enfeksiyonuna benzer semptomlar
üretmektedir. ETEC enfeksiyonu mukozal tabakada belirgin histolojik değişim
göstermemektedir ve bağırsakta iltihap oluşmaz. Semptomlar sulu ishal, kusma, dehidrasyon
ve dolaşım sisteminin çökmesi ile karakterizedir. İshal 3-4 gün sürer ve kendi kendine
sonlanmaktadır. İshal, küçük çocuklarda ve bebeklerde öldürücü olabilmektedir. Ölüm oranı
%1’den azdır.

2.2.5.2. Enteropatojenik E. coli (EPEC)
Enteropatojenik E. coli (EPEC), öncelikle 5 yaşın altındaki çocuklarda ölümcül ishale
neden olan, ayrıca buzağılar, domuzlar, tavşanlar ve köpekler için patojen olan bir bakteridir.
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Hastalığın seyri 1-6 gün arasıda değişmektedir. Akut sulu diyare, bulantı ve düşük dereceli ateş
en yaygın semptomlardandır. Konakçı hücrelerle EPEC etkileşimi dört aşamada gerçekleşir:
(1) yapışma faktörlerinin salgılanması, (2) epitel hücrelere yapışması, (3) sinyal iletimi ve yakın
temas ile hücre yapısının zarar görmesi (4) hücre yapısının yeniden düzenlenmesi

2.2.5.3. Enterohemorajik E. coli (EHEC)
E. coli’nin hemorajik kolit ve hemolitik üremik sendroma neden olan en önemli türü
EHEC’dir. EHEC, verotoksijenik E. coli, (VTEC) ve shiga toksin üreten E. coli (STEC) olmak
üzere 2’ye ayrılmaktadır. EHEC’nin hareketli O157:H7 ve hareketsiz O157’nin yanısıra O26,
O111, O103, O121, O485, O145, O165, O113 gibi önemli serotipleri vardır.
Diğer komensal suşların aksine, E. coli O157:H7 genellikle sorbitol'ü fermente etmez
ve β-glukuronidaz aktivitesine sahip değildir. 30–42°C'de hızla gelişir, 44-45°C’de zayıf
gelişme gösterirken, 10°C veya altında hiç gelişim göstermezler. pH 4,5 veya daha düşük (pH
3,6-3,9) aside dirençli suşlar tanımlanmıştır. Organizma pastörizasyon yoluyla yok
edilebilmektedir (64,3 °C'de 9,6 saniyede), ancak gıdalarda -20°C’de canlı kalabilmektedir.
EHEC salgınlarında, hamburger köftesi, kızarmış et, sosis, çiğ süt, klorlanmamış şebeke
suyu, elma suları, çiğ sebze gibi gıda türleri başrol oynamaktadır. EHEC’lerin virulanslarının
yüksek, infektif dozlarının düşük olduğu saptanmıştır (<200 kob/g-ml).
Sığırlar STEC'in doğal rezervuarıdır. STEC genellikle hastalığa neden olmadan
hayvanların bağırsaklarında bulunmaktadır. STEC ayrıca tavuk, keçi, koyun, domuz, köpek,
kedi ve deniz martı dışkısından izole edilmiştir. Hayvansal kökenli gıdalar, özellikle kıyma,
ABD, Avrupa ve Kanada'daki birçok salgında rol oynamaktadır; ancak, 2006'nın sonlarında,
26 eyaleti kapsayan büyük bir O157:H7 salgını ıspanakla ilişkilendirilmiştir. STEC, kıyma,
domuz eti, kümes hayvanları, kuzu eti ve çiğ süt gibi birçok farklı hayvansal gıda türünden rutin
olarak izole edilmiştir.
EHEC, kirlenmiş yiyecek veya su vasıtası ile bağırsağa ulaşır ve burada kolonize
olmaktadır. EHEC türü, E. coli O157:H7 aside dayanıklıdır, mideden zarar görmeden geçebilir
ve ince bağırsağa ulaşmaktadır. EHEC’lerin virulanslarının yüksek, infektif dozlarının düşük
olduğu saptanmıştır (<200 kob/g-ml). STEC iki tip Stx toksin geni, Stx1 ve Stx2 üretir ve genler
bakteriyofaj (profaj) üzerinde bulunmaktadır. Stx1, Shigella dysenteriae tip 1 tarafından
üretilen Stx'e yüksek sekans benzerliği göstermektedir. S. dysenteriae tip 1'den Stx'e karşı
geliştirilen antikor, Stx1’i nötralize edebilirken, Stx2'yi etmemektedir.
EHEC enfeksiyonu belirtileri, kontamine gıdaların alınmasından 3-9 gün sonra ortaya
çıkmaktadır ve genellikle 4-10 gün sürmektedir. Kolit semptomları arasında ani karın
krampları, sulu ishal (vakaların %5-75'inde kanlı olur) ve kusma buluunmaktadır. Kalın
bağırsakta kan damarlarındaki hasar kanlı ishal ve hemorajik kolitten sorumludur. HUS, akut
böbrek yetmezliği, hipertansiyon, hemolitik anemi ve trombositopeni ile karakterizedir. EHEC
enfeksiyonu, özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda ölümcül olabilmektedir.
Hastaların yaklaşık %1-2'si hastalığın akut fazı sırasında ölür ve hastaların yaklaşık %30'u uzun
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süreli böbrek hasarı göstermektedir. Böbrek birincil hedef organ olmasına rağmen, akciğerler,
merkezi sinir sistemi, pankreas ve kalp gibi diğer organlar da etkilenmektedir. Trombotik
trombositopenik purpura (TTP), beyindeki kan pıhtısından, nöbetler, koma ve ölümle
sonuçlanmaktadır. En ciddi şekilde etkilenen hastalar kan nakli ve diyaliz tedavisi
gerektirmektedir.

2.2.5.4. Enteroaggregatif E. coli (EAEC)
Enteroaggregatif E. coli (EAEC), çocuklarda ve yetişkinlerde 14 günden fazla süren
kalıcı ishale neden olmaktadır ve gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. EAEC oldukça heterojen
bir gruptur ve 40 farklı O tipi tanımlanmıştır. Çocuklarda görülen kalıcı ishal ETEC'e
benzemektedir, hafif ancak önemli mukozal hasar ile karakterizedir.
EAEC ayrıca enterotoksin için gen taşıyan patojenite adalarına sahiptir. Stx üreten bir
EAEC serovarı olan O104:H4, 2011 yılında Almanya'da büyük bir salgına neden olmuştur.
Salgına neden olan madde çemen otu filizi olup, Mısır’dan ithal edilmektedir. Salgın sırasında
yaklaşık 3800 kişi enfekte olmuş, 54 kişi ölmüştür.
EAEC patogenezi üç ana adımdan oluşur:
(1) mukozal yüzeye yapışma,
(2) biyofilm oluşumu ve
(3) sinyal iletimi ve toksin üretimi.
EAEC aracılı hastalık akut veya kronik (>14 gün) olabilir. EAEC enfeksiyonu belirtileri
arasında sulu, mukoid diyare, karın ağrısı, bulantı, kusma ve düşük dereceli ateş bulunmaktadır.
Bazı hastalarda çok kanlı dışkı görülmektedir. Yeni ortaya çıkan EAEC O104:H4 suşu ile
enfeksiyon nedeniyle HUS, böbrek yetmezliği ve ölüm meydana gelmektedir.

2.2.5.5. Enteroinvasiv E. coli (EIEC)
Enteroinvaziv E. coli (EIEC), fakültatif interselüler bir patojendir ve Shigella türlerine
benzer şekilde basiller dizanteriye neden olmaktadır. Shigella, bir Japon doktor ve bakteriyolog
Kiyoshi Shiga tarafından 1897'de Japonya'daki bir salgında keşfedilmiştir. Bakterinin
91.000’den fazla insanı enfekte ettiğini ve mortalitesinin %20’den fazla olduğu bildirilmiştir.
EIEC bu olaydan 50 yıl sonra keşfedilmiş ve genetik, biyokimyasal ve patojenetik
olarak Shigella spp.’ye benzer sulu ishal ve dizanteriye neden olur. Genellikle lizin
dekarboksilaz negatif, hareketli olmayan ve laktoz negatif olan EIEC suşları Shigella olarak
yanlış tanımlanabilmektedir.
ABD'de 1971 yıllarında O124:H17 serotipiyle kontamine olmuş ithal camembert
peyniri tüketiminden bir salgın bildirilmiştir. Bir bireyde hastalığın oluşması için 106 adet EIEC
hücresinin yutulması gerekmektedir. Enfeksiyon mekanizması Shigella'ya benzer, ancak
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shigellozun enfektif dozu 10-100 hücredir ve EIEC hastalığı daha az şiddetlidir. Semptomlar
abdominal kramp, aşırı ishal, baş ağrısı, titreme ve ateş olarak görülür Bazı hastalarda dizanteri
gelişebilir. Dışkı vasıtasıyla çok sayıda patojen atılır. Semptomlar 7-12 gün sürebilir, ancak bir
kişi taşıyıcı olabilir ve patojenleri dışkı ile uzun süre dökebilir.

2.2.5.6. Diffuz Adherans E. coli (DAEC)
Diffuz adherans E. coli (DAEC) 1 - 5 yaşlarındaki çocuklarda ishal etkenidir.
Enterotoksin üretmez, bağırsak mukozasında HEp ve HeLa hücrelerine tutunurlar.

2.2.6. Shigella spp.
Shigella ilk olarak 1896'da bir sekiri salgınını (Japoncada “dizanteri” anlamına gelen)
araştıran Japon doktor Kiyoshi Shiga tarafından keşfedilmiştir. Dışkı örneğinden bir basil izole
etmiş ve buna Bacillus dysenteriae adını vermiştir. Bu bakteri günümüzde Shigella dysenteriae
tip 1 olarak adlandırılmıştır. Bu bakteri tarafından üretilen toksine “Shiga toksin” ve hastalığa
ise “Şigelloz” adı verilmektedir. Shigella türleri Enterobacteriaceae ailesinin üyeleridir ve
basiller dizanteri (mukoid kanlı dışkı) ile karakterize shigelloza neden olmaktadır.
Shigella dünya çapında sağlık sorunlarından sorumludur; ancak gelişmekte olan
ülkelerde ciddi bir endişe kaynağıdır. Shigella spp. yaygın olarak insan dışkısı ile kirlenmiş
suda bulunur ve fekal-oral yol primer bulaşma şeklidir.
Shigella spp. sporsuz, hareketsiz, gram-negatif çubuktur ve fakültatif anaerobdur.
Genellikle katalaz pozitif, oksidaz ve laktoz-negatiftir; sekerleri gaz oluşturmadan fermente
ederler. Bakteri, 7 °C ile 46 °C arasında (opt. 37 °C) gelişebilir. Bakteri hücreleri kırılgan
değildir, soğutma ve dondurmaya karşı dirençlidir, %5 NaCl ve pH 4,5 olan ortamlarda
günlerce yaşayabilir. Ancak, Shigella spp. ısıl işlemlere duyarlıdır ve pastörizasyon yoluyla yok
edilebilir. Büyüme sıcaklıklarında saklandığı takdirde birçok gıda türünde çoğalabilmektedir.
Shigella cinsi, alt gruplar içeren dört türe sahiptir: Shigella dysenteriae, 15 serotipli A
alt grubu; S. flexneri, 19 serotipli B alt grup, S. boydii, 20 serotipli C alt grup ve S. sonnei, bir
serotipe sahip D alt grup olarak adlandırılır. Bunlardan S. dysenteriae tip 1’in salgın
hastalıklara neden olduğu bilinmektedir; S. flexneri ve S. sonnei endemik salgınlardan
sorumludur; ve S. boydii nadir olarak hastalığa neden olmaktadır. Shigella dysenteriae ve S.
flexneri, gelişmekte olan ülkelerde, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerindeki shigellozdan
sorumludur.
İçme suları ve insan dışkısıyla kontamine yiyecekler, ana shigella kaynağıdır. Sebzeler
tarlada dışkılayan çiftlik işçileri tarafından veya kanalizasyon sularılarıyla sulanmaları
nedeniyle tarlada kirlenebilir. Shigella enfeksiyonları gelişmekte olan ülkelerde yetersiz
hijyenik koşullar nedeniyle önemli bir sorundur ve sinekler bacak ve kanatlarına bulaşan insan
dışkısı sayesinde yiyecekleri kirletebilirler. Çocuklar ve bebekler şigelloza karşı oldukça
duyarlıdır. 10-100 arasında vücuda hücre alımı enfeksiyona neden olabilmektedir. İnkubasyon
süresi 1-4 gündür. Shigella spp. düşük pH’ya (2 saat boyunca pH 2,5) dirençlidir, böylece
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mideden geçerken hayatta kalmayı başarır. İlk enfeksiyon bölgesi kalın bağırsak, kolon ve
rektumdur.
Şigelloz, genellikle kendi kendine sonlanan mukoid kanlı ishal ile karakterizedir.
Semptomlar 12 saat ila 7 gün içinde (genellikle 1-3 gün) ortaya çıkar. Semptomlar, hafif
enfeksiyon durumunda 5-6 gün, ancak ciddi vakalarda 2-3 hafta sürebilir. Dizanteri
semptomları arasında anoreksi, ateş, kolit, kanlı dışkı, karın krampı ve tenesmus bulunur.
Uyuşukluk, baş ağrısı ve konvülsiyonlar dahil nörolojik bozukluklar görülebilir. Bazı
hastalarda HUS gelişerek böbrek yetmezliğine neden olabilir.

2.2.7. Campylobacter spp.
Campylobacteraceae familyası, Campylobacter, Arcobacter ve Helicobacter olmak
üzere üç cins içermektedir. Campylobacter ve Arcobacter cinsinin üyeleri kuşlarda ve evcil
memelilerde kommensal olarak bulunmaktadır ve hayvanlarda abortlara neden olduğu için
veteriner hekimlik açısından önemlidir. Son yıllarda, bu patojenler gıda kaynaklı salgınlarda
önemli rol oynamaktadırlar ve önemli zoonotik patojenler olarak kabul edilmektedirler.
Campylobacter cinsi 26 tür ve 9 alt tür içerir. Bu türlerden, C. jejuni, C. coli, C. fetus,
C. upsaliensis, C. concisus, C. curvus ve C. lari gibi, 12 adeti patojenik olarak kabul edilir. Bu
patojenler tarafından oluşturulan enfeksiyon gastroenterite yol açabilir. C. jejuni, salgınların ve
sporadik hastalıkların %95'inde yer alan en tanınmış Campylobacter'dir.
Campylobacter, insan ve hayvanlarda enterit, bakteriyemi, endokardit ve periodontal
hastalıklara neden olur ve enfeksiyon genellikle Miller Fisher sendromu, reaktif artrit ve
insanlarda Guillain-Barré sendromu gibi kronik hastalıklara yol açabilmektedir. Arcobacter,
yakın zamanlarda insanlarda ishale ve hayvanlarda aborta neden olduğu bildirilmiştir.
Helicobacter pylori, yıllarca insanlarda asemptomatik olarak taşınabilen bir insan patojendir.
Campylobacter Yunanca “kavisli çubuk” anlamına gelmektedir ve bakteri 19. yüzyılın
sonlarında (1886) Alman-Avusturya çocuk doktoru Theodor Escherich tarafından
keşfedilmiştir. Bakteri koleradan ölen bir bebekten izole edilmiş ve hastalık “cholera infantum”
olarak adlandırılmıştır. 1913'te McFayden ve Stockman, abort bir koyundan mikroorganizmayı
identifiye etmiş ve Vibrio fetus adını vermişlerdir ve daha isim Campylobacter fetus olarak
yeniden adlandırılandırılmıştır. O zamandan beri Campylobacter önemli bir hayvan patojeni
olarak kabul edilmişitr. Son 40 yılda, Campylobacter hem hayvanlarda hem de insanlarda
hastalıklara neden olan önde gelen zoonotik patojen olarak kabul edilmiştir.
Campylobacter spp., yaklaşık 0,5-5,0 μm uzunluğunda gram-negatif, spor
oluşturmayan, kavisli, S-şekilli veya spiral-heliksel çubuklardır. Çoğu Campylobacter spp.
(hareketli olmayan Campylobacter gracilis haricinde), bir ucunda veya her iki ucunda tek bir
polar flagellum sergiler ve tirbuşon benzeri hareketlilik gösterir. Flagellaları önemli virülans
faktörüdür. Eski kültürlerde bakteri küresel veya kokoid formda görülebilmektedir. Bu tür
kültürlere Viable But Not Culturable (VNBC) (Canlı fakat kültür edilemeyen) form
denilmektedir. Campylobacter spp. %3-5 oksijen konsantrasyonlarında ve %5-10 CO2
gerektiren mikroaerofilik bir bakteridir. Tüm Campylobacter türleri 37°C’de gelişebilir. C.
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jejuni ve C. coli’nin optimum gelişme sıcaklığı 42-45°C’dir. Campylobacter spp. 30 °C’nin
altındaki sıcaklıklarda çok yavaş ürerler, diğer mikroorganizmalarla rekabet edemezler.
Campylobacter türleri soğutmaya, dondurmaya karşı duyarlı olmalarına karşın
bulundukları gıdanın yapısına bağlı olarak uzun süre canlılıklarını koruyabilirler.
Gelişebilmeleri için optimum pH 6,8, minimum aw değeri 0,98’dir. C. jejuni tuza karşı oldukça
duyarlı olup %2’den fazla NaCl içeren ortamlarda üreyemez.
Campylobacter, kasaplık hayvanların bağırsaklarında bulunabildiğinden kesim
esnasında ete bulaşabilmektedir. Çiğ vey yetersiz pişirilmiş kanatlı eti, hindi eti hamburger
enfeksiyona neden olabilecek başlıca gıda kaynakları arasındadır.
Bu organizma ayrıca sebzelerde, kabuklu deniz hayvanlarında ve sularda bulunur.
Kanatlı hayvanlar doğal konakçıdırlar. Kanatlı etleri ve ürünleri Campylobacter'in ana
kaynağıdır ve insanlarda Campylobacter enfeksiyonlarının %80’inden sorumlu
tutulmaktadırlar.
Enfeksiyonun oluşabilmesi için gıdalar ile birlikte 106– 107 kob/g-mL düzeyinde bakteri
vücuda alınması gerekir, fakat bazı vakalarda 500 kob/g-mL’nin yeterli olabildiği bildirilmiştir.
Campylobacter daha çok çocukları ve genç yetişkinleri enfekte eder ve semptomlar gıdanın
tüketilmesinden sonraki 24-72 saat içinde ortaya çıkar. Semptomlar apandisite benzer şiddetli
karın krampları, bulantı, genel halsizlik, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve 3-4 gün süren akut sulu
ve kanlı ishal ile karakterize akut enterokolittir. Çoğu vakada kendi kendine iyileşme
görülmektedir, fakat C. jejuni enfeksiyonları daha şiddetli olabilir ve bağışıklık yetersizliği olan
AIDS, kanser ve karaciğer hastalarında ölüme yol açabilir
Campylobacter enfeksiyonlarında asıl kaynak hayvanlar olduğundan dolayı çiftlikten
çatala kadar olan tüm aşamalarda gerekli önlemler alınmalıdır. Meme sağım hijyenine dikkat
edilmeli çiğ tüketiminden kaçınılmalıdır. Kanatlı etlerinin üretiminde kesimhane hijyenine
dikkat edilmeli, çapraz kontaminasyonlardan kaçınılmalı, kanatlı etleri iyi pişirilerek
tüketilmelidir.
Arcobacter türleri potansiyel olarak patojenik bakterilerdir ve Campylobacter ile
yakından ilişkilidir. Her iki cinsdeki türler de benzer morfolojik ve metabolik özellikleri
paylaşır. Arcobacter spp., gram negatif, spor oluşturmayan bakterilerdir ve genellikle
aerotolerant Campylobacter benzeri organizmalar olarak tanımlanır. Altı adet Arcobacter türü
tanımlanmıştır, ancak Arcobacter butzleri ve daha nadiren Arcobacter cryaerophilus, insan
hastalıkları vakalarında rol almaktadır. Arcobacter skirrowi, kronik ishali olan bir kişiden izole
edilmiştir. Bu organizmaların en önemli kaynağının kontamine su kaynakları olduğu
düşünülmektedir.
Arcobacter spp., hayvansal kaynaklı gıdalar ile ilişkilidir ve sığır eti, kuzu eti ve daha
sıklıkla kümes hayvanları ve domuz eti içinde ve bunlardan elde edilen ürünlerde tespit
edilmiştir. Arcobacter spp., gıdalarda rutin olarak incelenmediklerinden diğer gıda türlerindeki
tam prevalansları bilinmemektedir.
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Arcobacter butzleri, insan hastalığında rol oynayan en yaygın Arcobacter türüdür. Her
yaş grubundaki çocuklar enfeksiyona karşı hassastır. Enfektif doz ve inkübasyon süresi
bilinmemektedir. Klinik semptomlar, tipik olarak 3-15 gün süren karın ağrısı, bulantı ve akut
sulu ishali içerir, ancak bu durum 2 aya kadar varabilir veya tekrarlanabilir. Bazen kusma, ateş
ve titreme bildirilir. Septisemi de bazen bildirilmişitir.

2.2.8. Yersinia enterocolitica
Yersinia ilk olarak Fransız bakteriyolog Alexandre Yersin tarafından 1894'te veba
etkeni olarak tanımlanmış ve Pasteurella adı verilmiştir, daha sonra adı Yersinia pestis olarak
değiştirilmiştir. Yersinia cinsi Gammaproteobacteria sınıfında Enterobacteriaceae familyasına
aittir. Cinsin 17 türü vardır: Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, Y. pestis, Y.
frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. mollaretii, Y. bercovieri, Y. aldovae, Y.
aleksiciae, Y. entomophaga, Y massiliensis, Y. mollaretti, Y. nurmii, Y. pekkanenii, Y. rhodei,
Y. similis ve Y. ruckeri. İnsanlarda enfeksiyona neden olan en önemli üç tür Yersinia
enterocolitica, Y. pseudotuberculosis ve Y. pestis'tir. Bunlar zoonotik patojenlerdir ve
aralarında Y. enterocolitica, zoonotik hastalığın en fazla vakasından sorumludur.
Yersinia enterocolitica, gastroenterit, mezenterik lenfadenit ve septisemiye neden olan
gıda kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkilidir. Bu bakteri, 1930'larda bir insan patojeni olarak ortaya
çıkmıştır. Yersinia enterocolitica bir Gram-negatif, bazen kokobasil bazen de düzensiz şekilli
fakültatif anaerob, oksidaz negatif, katalaz pozitif bir bakteridir. Y. enterocolitica psikotroftur,
gelişme sıcaklığı 0-44°C arasında olup optimum 25–28 °C’dir. 37 °C’de hareketsiz iken,
özellikle 25 °C’de peritrik flagellaları ile hareketlidirler. 1 °C’de et ve süt gibi gıda
maddelerinde yavaş oranda üreyebilirler. -18 °C’de 90 gün canlılığını koruyabilmektedirler.
Gelişme gösterdiğ pH aralığı 4-10 (opt. 25 °C’de 7-8)’dur. Minimum aw değeri 0,96’dır. Bakteri
%5 tuz içeren ortamda gelişim gösterebilir. Özellikle fermente gıdalarda bulunan laktobasillerin
ürettiği metabolitlerin Y. enterocolitica üzerinde bakterisid etkisi bulunmaktadır. Y.
enterocolitica’nın 70 serotipi bulunmaktadır. Dünya çapında en fazla insan enfeksiyonuna
neden olan baskın serogruplar O:3, O:8, O:9 ve O:5,27'dir.
Y. enterocolitica pek çok hayvanda çevrede bulunabilmektedir. Patojen bakterinin en
önemli bulaşma kaynağı hayvanladır. Domuzlar Y. enterocolitica’ nın en çok rastlandığı
hayvanlardır. Kontamine domuz eti, çiğ domuz ile kontamine gıdalar, domuz atıkları en önemli
kaynaklardır. Patojen Y. enterocolitica şuşlarının sıklıkla rastlandığı gıdalar arasında çiğ etler,
süt ve çiğ sebzelerde yer almaktadır. Bunların yanısıra; pişmiş ve yarı pişmiş et ürünleri,
yumurta, pastane ürünleri, peynir, krema gibi süt ürünlerinde de bulunabilmektedirler.
Gıda enfksiyonlarındaki inkubasyon süresi 1-11 gün (ortalama 24-36 saat)’dür. Hastalık
belirtileri 5-14 gün sürer, ölüm seyerek görülür, 1-2 günden 1-2 hafataya değişen sürelerde
iyileşme görülür. Gıda ile birlikte alınan Y. enterocolitica mide asidinde canlılığını koruyarak
bağırsak mukozlarına tutunur. E.coli toksinine (ST) benzeyen bir enterotoksin üretir. Sulu
diyare, ateş, kusma ile karakterizedir.
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Bakteri pastörizasyon sıcaklığına, tuza (%5) ve yüksek asitliğe duyarlı bir bakteri
olduğu için kolayca inaktive olur, fakat buzdolabı koşullarında üreyebiliği için kontrolde hijyen
ve sanitasyon koşullarına uymak çok önemlidir.

2.2.9. Vibrio spp.
Vibrio cinsi Vibrionaceae ailesinin bir üyesidir ve 63 tür içerir ve bunların en az 11'i
patojendir. Bunlar içerisinde V. cholerae (O1 and O139), V. parahaemolyticus, V. vulnificus,
V. mimicus, V. hollisae, V. fluvialis, V. alginolyticus, V. damsela, V. furnissii, V. metschnikovii,
ve V. cincinnatiensis gibi türler bulunur. Bunlar arasında, ilk üç tür çoğu insanlarda enfeksiyona
neden olur.
Vibrio türleri 1,4 ila 2,6 μm uzunluğunda ve 0,5-0,8 μm genişliğinde Gram-negatif
kavisli çubuklardır. Hareketlidirler ve genellikle tek bir polar flagelluma sahiptirler. Fakültatif
anaeroblardır, çoğu vibrio oksidaz pozitiftir ve ana karbon kaynağı olarak d-glikoz kullanır.
Vibrio türleri birçok ekstrellular enzim üretir: amilaz, jelatinaz, kitinaz ve DNaz. Bazı Vibrio
türleri halofiliktir (%18 NaCl'ye kadar tolerans) ve sodyum iyonları büyümelerini uyarır.
Vibriolar nötr ila alkali pH (~ 9.0) arasında iyi büyür ve aside duyarlıdır. Optimum pH aralığı
8.0-8.8'dir ve optimum büyüme sıcaklığı aralığı 20-37 °C'dir. Besin eksikliği, sıcaklıktaki tuz
değişiklikleri, özellikle V. cholerae ve V. vulnificus için stresi artırır. Bu bakteriler canlı fakat
kültüre edilemeyen bakteri (VBNC-Viable but nonculturable) sınıfındadır.
Vibrio cholerae gram negatif, sporsuz bir bakteridir. Tarih boyunca birçok ölümcül
salgından sorumlu ciddi bir hastalık olan kolera'nın etkenidir. Kolera genellikle kötü hijyen ve
fekal kontaminasyon ile ilişkili olsa da, hastalığın gıda kaynaklı olabileceği de bildirilmiştir. V.
cholerae'nin tüm suşları koleraya neden olmaz. Klasik salgın koleraya neden olan suşlar (veya
serotipler) O1 ve O139'dur, ancak kolera benzeri hastalığa neden olan O1/O139 olmayan
serotipler nadiren de olsa rapor edilmiştir. Serotip O1, hemolitik aktivitesi esas alınarak, klasik
kolera (hemolitik olmayan) ve El Tor (Beta hemolitik) biyotiplerine ayrılır.
Vibrio cholerae, kirli su veya patojeni taşıyan personel ile kontamine olmuş gıdalarda
bulunabilir. Buz yapmak için kullanılan kontamine su, içeceklerin kontamine olmasına yol
açabilir. Gelişmiş ülkelerde V. cholerae enfeksiyonları genellikle deniz ürünlerinin tüketimi ile
ilişkilidir. Kabuklu deniz hayvanları çevresel kaynaklardan kontamine olabilir ve O1/O139
olmayan kolera enfeksiyonlarının çoğu çiğ istiridye tüketimi ile ilişkilidir. V. cholerae
enfeksiyonlarına neden olabilecek diğer gıdalar, meyve ve sebzeler, tahıllar, et ve
baklagillerdir.
O1/O139 kolera enfeksiyonu için, belirtiler 5 saat ila 6 gün içinde ortaya çıkabilir.
Enfektif dozun 106-108 hücre olduğu düşünülmektedir. Şiddetli kolera riski en yüksek olanlar,
bağışıklığı zayıflamış kişiler, bağışıklığı tam gelişmemiş küçük çocuklar ve yetersiz
beslenmeden muzdarip kişilerdir. Tipik olarak, semptomlar hafif diyare ile başlar ve sonrasında
gri "pirinç suyu" dışkı üretimi ile karakterize ciddi diyare ile devam eder. Bulantı, karın ağrısı
ve düşük tansiyon da ortaya çıkabilir. Tedavi edilmezse, enfeksiyon dehidrasyona yol açabilir
ve ciddi vakalarda bu ölümle sonuçlanabilir. Sağlıklı bireyler genellikle 1-6 günde iyileşir.
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O1/O139 olmayan V. cholerae enfeksiyonları için semptomlar genellikle bakterinin
alımından 48 saat sonra ortaya çıkar ve yaklaşık 6-7 gün sürer. O1/O139 kolera ile olduğundan
çok daha hafif bir ishal formu oluşur, ancak kanlı olabilir ve karın krampları ve ateş eşlik eder.
Bazen bulantı ve kusma da görülür. Nadir durumlarda enfeksiyon septisemiye neden olabilir ve
ölümler bildirilmiştir.
Vibrio cholerae enfeksiyonlarının kontrolü için, atık suların arıtılması, su kaynaklarının
klorlanması, deniz ürünlerinin çiğ veya yeterli şekilde pişirilmeden tüketilmemesi, personel
hijyenine önem verilmesi gibi önlem alınmalıdır.
Vibrio parahaemolyticus, normalde deniz ortamlarında bulunan gram negatif, spor
oluşturmayan bir bakteridir. V. parahaemolyticus'un tüm suşları hastalığa neden olmamaktadır.
İki farklı grup tanımlanmıştır: V. parahaemolyticus gıda zehirlenmesine neden olan patojenik
“Kanagawa-pozitif” suşları ve paatojenik olmayan “Kanagawa-negatif” suşlar. Kanagawa, bir
suşun spesifik bir besi yerinde insan kanını hemoliz etme, at kanını hemoliz etmeme özelliği
olarak tanımlanır.
Vibrio parahaemolyticus esas olarak deniz kaynaklı gıdalarda bulunur ve ABD'de
yapılan çalışmalar ile deniz ürünlerinin %60-100'ünün organizma ile kontamine olduğu
bildirilmiştir. Bakteri bulunduğunda, genellikle 10 kob/g seviyelerde olsa da, seviyeler 10 3
kob/g veya daha sıcak yaz aylarında daha da yüksek olabilir.
Sıcak sulardan elde edilen deniz ürünleri, V. parahaemolyticus gıda zehirlenmesi için
daha büyük bir risk taşımaktadır. İstiridye kaynaklı enfeksiyonların %89'u, sıcaklığın 22 °C'nin
üzerinde olduğu sulardan kaynaklandığı rapor edilmiştir. V. parahaemolyticus'un neden olduğu
hastalık vakaları, deniz ürünleri pişirildikten sonra çiğ balıklar ile çapraz kontamine olduğunda
meydana gelmiştir. Salgınlardaki deniz ürünleri istiridye, istiridye, tarak, karides ve yengeçleri
içermektedir.
V. parahaemolyticus'un Kanagawa-pozitif suşları, gıdada ısıya dayanıklı bir hemolizin
üretir. Bu hemolizinin hastalığa karşı sorumlu olduğu düşünülmektedir. V. parahaemolyticus
için minimum enfektif doz bilinmemekle birlikte, sağlıklı bireylerle yapılan gönüllü
çalışmalarda, yüksek sayıda (105-107) Kanagawa-pozitif V. parahaemolyticus hücrelerinin
hastalığa neden olduğu bildirilmiştir. Organizma antasitler veya gıdalarla aynı anda
tüketildiğinde enfektif doz daha düşük olabilir. Tüm bireyler V. parahaemolyticus
enfeksiyonuna duyarlıdır.
Enfeksiyon için inkubasyon süresi 4-96 saattir (ortalama 15 saat). Organizma genellikle
karın krampları ve sulu ishali hafif ila orta derecede gastroenterite neden olur. Bulantı, kusma,
baş ağrısı ve ateş de görülebilir. Semptomlar 1-7 gün sürebilir, ancak ortalama 2,5 gündür ve
hastalık genellikle kendi kendine iyileşir. Ölüm nadiren görülür.
V. parahaemolyticus enfeksiyonlarını kontrol altına almak için çiğ balık ve deniz
ürünleri tüketilmemelidir. Özellikle sıcak yaz aylarında avlanan balıklar merkezi sıcaklık 65 °C
olacak şekilde pişirilerek tüketilmelidir.
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Vibrio vulnificus, normalde deniz ortamlarında bulunan gram negatif, spor yapmayan
bir bakteridir. Bazen gıda kaynaklı da olabilen ciddi enfeksiyonların bir etkenidir. V. vulnificus
zorunlu bir halofildir ve tropikal ve ılıman deniz suyunda uygun büyüme koşulları bulunur.
V. vulnificus genellikle ABD’nin güney kıyılarında olduğu gibi su sıcaklıklarının en
yüksek olduğu deniz ortamlarından gelen deniz ürünleri ile ilişkilidir. V. vulnificus, çoğu zaman
içinde bakteriyi tutan istiridye gibi filtre beslemeli kabuklu deniz hayvanlarıyla ilişkilidir. V.
vulnificus üç tür hastalığa neden olabilir, gastroenterit (vakaların %5-10'u), septisemi (vakaların
% 45'i) veya yara enfeksiyonları (vakaların %45'i). Sağlıklı bireylerde V. vulnificus kontamine
deniz ürünleri tüketimi gastroenterite neden olabilir, ancak duyarlı bireylerde (karaciğer
hastalığı veya AIDS gibi bir çeşit kronik hastalıktan muzdarip olanlar) septisemiye neden olur
ve bu enfeksiyonlar çok şiddetlidir (mortalite oranı >%50). V. vulnificus enfeksiyonların
yaklaşık %90'ı hastaneye yatırılmayı gerektirir.
V. vulnificus için enfektif doz bilinmemektedir ve bireylerin maruz kaldığı gastroenterit
semptomları (ishal, kusma ve karın ağrısı) genellikle etkenin alımından yaklaşık 16 saat sonra
ortaya çıkar. Hastalığın bu formu kendi kendine iyileşebilir. Risk altındaki gruplar için enfektif
doz 100 hücreden az olabilir ve septiseminin oluşması etkenin alımından 7 saat - 2 gün sonra
ortaya çıkabilir. İlk semptomlar titreme, ateş ve halsizlik içerir ve semptomlar ilk ortaya
çıktıktan 36 saat sonra septisemi oluşabilir. İkincil lezyonlar, özellikle ekstremitelerde ortaya
çıkabilir ve amputasyona yol açabilir. V. vulnificus yara enfeksiyonları, açık bir lezyonun
kontamine deniz suyu ile enfekte olamsından ortaya çıkar. İstiridye temizlenirken ve hasat
edilirken çalışanların kendilerini kesmeleri sonucu ve lezyonun kirli deniz suyuna maruz
kalması durumunda deniz ürünleri işleyicileri risk altındadır.
V. vulnificus enfeksiyonlarında da öteki türlerde olduğu gibi çiğ veya yetersiz pişirilen
istiridye ve yengeç gibi deniz kabukluları tüketilmemelidir. Kabuklu deniz ürünleri, kabuklar
açılıncaya kadar buhar verilmeli ve ilaveten 9 dk pişirilmelidir.pişirme sırasında kabukları
açılmayan ürünler tüketilmemelidir. Kabuklu deniz ürünlerini işleyen çalışanlar mutlaka
eldiven kullanmalıdırlar.

2.2.10. Clostridium perfringens
Clostridium perfringens (C. perfringens) daha önceleri Clostridium welchii olarak
bilinmektedir. C. perfringens, Clostridiaceae familyasında, gram pozitif, spor oluşturan,
anaerob, çubuk formunda, hareketsiz, katalaz negatif, H2S oluşturan, laktozu fermente etme
özelliğine sahip bir bakteridir. C. perfringens gıda zehirlenmesinin nispeten yaygın bir
nedenidir. C. perfringens suşları ürettikleri ekzotoksin türlerine göre sınıflandırılır (Tip A, B,
C, D ve E). Çoğu C. perfringens gıda zehirlenmesine A tipi suşlar neden olsa da, C tipi suşlarda
zehirlenmeye neden olan enterotoksinler üretebilmektedirler.
C. perfringens 15-55 °C (opt. 43-47 °C) sıcaklık aralığında büyüyebilir ve büyüme 10–
12 °C'nin altında gerçekleşmez. Enterotoksin üretimi için optimum sıcaklık 35-40 °C'dir. C.
perfringens gelişmesi için gereken pH aralığı 5,0-8,3’dür (opt pH 6,0-7,0). Sporların
çimlenmesi ve bakterinin gelişmesi için gereken minimum aw değeri 0,94-0,95 arasındadır.
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Vejetatif hücreler düşük su aktivitesine çok toleranslı değildir, ancak sporlar kurumaya çok
dirençlidir. C. perfringens bir anaerob bakteridir, ancak oksijen yokken veya çok düşük
seviyelerde mevcut olduğunda da varlığını sürdürebilmektedir. Vakum veya modifiye
atmosferde paketlenmedikçe gıdaların yüzeyinde gelişemezler. Vejetatif hücreler özellikle
koruyuculara ve dezenfektanlara karşı dayanıklı değildir, ancak sporlar çok daha dayanıklıdır.
Et ürünlerinde kullanılan kürleme tuzları bakterinin kontrolünde etkili olabilmektedir,
ancak sodyum nitrit gibi tuzlar tek başına koruyucu olarak kullanıldığında, kabul edilemez
derecede yüksek seviyelerde patojenin gelişimini durdurmaktadır. Bu yüzden NaCl ve nitrit
tuzlarının birlikte kullanılmaları tercih edilmektedir.
C. perfringens vejetatif hücreleri ısıya dayanıklı değildir ve genellikle 60 °C'yi aşan
sıcaklıklarda inaktive edilir. Bazı sporların bir saat kaynamadan sonra dahi hayatta
kalabildikleri bildirilmiştir. Enterotoksinler de ısıya dayanıksızdır ve yiyecekleri 70°C'den
yüksek sıcaklıklarda ısıtmak enterotoksini etkisiz hale getirecektir.
C. perfringens her yerde bulunabilir ve C. perfringens tip A sporları, çevreye yaygın
olarak dağılmıştır. Sporlar toprak ve tozun yanı sıra birçok hayvanın dışkısında
bulunabilmektedir. İyi gübrelenmiş toprakta mevcut sporların sayısı yüksektir. C. perfringens
salgınları genellikle et yemekleri ile ilişkilidir. Sebze ve çorba gibi etten türetilmemiş gıdalar
ile balık ve balık ürünleri de C. perfringens gıda zehirlenmesi ile nadirende olsa
ilişkilendirilmiştir. Büyük miktarlarda hazırlanan ve pişirilen yemeklerin çabuk soğutulması
zor olabilir veya bu tür yemekler uygunsuz sıcaklıklarda tutulabilir ve servis edilebilir. Yavaş
soğutma veya yiyeceklerin yanlış sıcaklıklarda tutulması, hayatta kalan C. perfringens
sporlarının çimlenmesine neden olabilir ve vejetatif hücreler hızlıca çoğalarak hastalığa neden
olacak kadar yüksek seviyelere ulaşabilirler.
C. perfringens gıda zehirlenmesi nispeten hafif bir gıda zehirlenmesidir ve enterotoksin
üreten suşlardan kaynaklanmaktadır. Enterotoksinler, bakterinin vejetatif hücreleri insan
bağırsağına ulaşıp çoğalmaya ve daha sonra sporlanmaya başladığında üretilir ve serbest
bırakılır. Yüksek miktarda (>105 kob/g, genellikle 106-108 kob/g) enterotoksin üreten C.
perfringens suşları gıda zehirlenmesine yol açabilmesi için gereklidir. Semptomlar genellikle
kontamine yiyeceklerin alınmasından 8-22 saat sonra (tipik olarak 12-18 saat) ortaya çıkar ve
genellikle bol sulu ishal ve şiddetli karın ağrısı görülür. Kusma ve mide bulantısı nadiren
görülür. Hastalık süresi kısadır, genellikle 24 saat sürer ve 48 saati geçmez. Olguların çoğunda
tam bir iyileşme olur, ancak yaşlı ve zayıflamış bireylerde zaman zaman ölümler meydana gelir.
C. perfringens kontrolüne HACCP yaklaşımı tercih edilir ve kontrol önlemleri etkili
sıcaklık kontrolüne odaklanır. Anahtar kontrol, işleme sırasında ve pişirme sonrasında yüksek
riskli kabul edilen gıdaların hızlı bir şekilde soğutulmasıdır. Gıdalar servis öncesi 60 °C’nin
üzerinde servis sonrasında ise 4 °C’de muhafaza edilmelidir.

2.2.11. Bacillus cereus
Bacillus soyunda yer alan bakteriler gram pozitif, aerob, spor oluşturan bir grup
bakteridir. Bacillus cereus ve daha nadiren Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis ve Bacillus
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pumilus'un gıda kaynaklı hastalıklara karıştığı bildirilmiştir. Bacillus türlerinden B. cereus en
sık gıda zehirlenmesine neden olduğu kabul edilir.
Bacillus türleri birçok çiğ ve işlenmemiş gıdada bulunur. Bununla birlikte, B. cereus
genellikle kurutulmuş gıdalar, baharatlar, tahıllar (özellikle pirinç ve makarna) ile süt ve süt
ürünleri ile ilişkilidir. Çiğ gıdalarda az sayıda B. cereus varlığı endişe verici bir durum değildir,
çünkü hastalığa neden olmak için yüksek sayıda bakteri (genellikle >105 kob/g-ml) gereklidir.
B. cereus sporları pişirme işlemlerinde hayatta kalabilmektedir. Yüksek oranda B.
cereus sporları içeren baharatların ve otların işlenmiş gıdalarda kullanılması, koşulların
sporların çimlenmesine ve vejetatif hücrelerin çoğalmasına müsait hale gelmesiyle sorunlara
yol açabilmektedir.
B. cereus için optimum gelişme sıcaklığı 30–35 °C'dir (üst limit 55 °C). Özellikle süt ve
süt ürünlerinden elde edilen bazı suşların 4 °C'lik soğutma sıcaklıklarında üreyebildiği
bildirilmektedir (bu tür suşlar psikrotrofik olarak tanımlanmaktadır.). Toksin üretimi 18-44
°C’ler arasında gerçekleşmektedir. Gelişmleri için gereken pH değeri 4,9-9,3 (opt. 6-7)’dür.
Minimum aw değeri 0,91-0,93’dür. B. cereus %7,5 oranında NaCl’yi tolere edebilmektedir.
Rekabetçi özelliği zayıf bir bakteridir.
B. cereus’un diyaretik ve emetik sendroma neden olan iki tip enterotoksine sahiptir.
Diyaretik sendroma neden olan enterotoksin ısıya duyarlı olup, 55 °C’de 20 dk yıkımlanır. Bu
toksin tripsin ve pesin gibi sindirim enzimlerine duyarlıdır. Emetik sendroma neden olan
enterotoksin ise ısıya (126 °C’de 90 dk), sindirim enzimlerine dirençlidir.
Bacillus cereus gıda zehirlenmesi, emetik tip ve diyaretik tip olmak üzere iki farklı gıda
zehirlenmesine neden olur. Gıda zehirlenmesinin her iki formu da, hastalıklara neden olacak
yeterli toksinin üretilebilmesi için bakterilerin gıdada yüksek sayılara ulaşmasını gerektirir
(genellikle >105 kob/g). Diyaretik sendromda inkubasyon periyodu 8-16 saattir. Absominal
ağrı, sulu diyare, bazen bulantı ve kusma görülür. Hastalık 12-24 saat sürer. Genellikle proteinli
gıdalar, sebzeler, bazı sos ve pudingler diyaretik sendroma neden olur. Emetik sendormda ise
inkubasyon 1-5 saattir. Başlıca semptomlar bulantı, kusma, bazen ishaldir. Hastalar 6-24 saatte
iyileşir. Emetik form nişastalı gıdaların, özellikle pişmiş pirinçlerin tüketimiyle oluşmaktadır.
Emetik formda toksin gıdada oluşurken, diyaretik formda toksin he gıdada hem de
bağırsaklarda oluşur. Hastalığın emetik formuna daha sık rastlanmaktadır.
Kontrol önlemi olarak C. perfringens’de bahsedilen önlemlerin benzeri uygulanır.
Sporların germinasyonunun kontrolü, pişmiş ve tüketime hazır gıdalarda vejetatif hücrelerin
çoğalmasının ve enterotoksin oluşumunun önlenmesi gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıda zehirlenmesi ve enfeksiyonu arasındaki farklar hakkında bilgi verilmiştir. Patojen
bakteriler ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) E. coli türleri nelerdir?
2) Stafilokoklar nerelerde bulunabilmektedir?
3) B. cereus’un enterotoksinleri nelerdir?

Cevaplar
1) E. coli türünde Enterotoksijenik (ETEC), enteroinvaziv (EIEC), enteropatojenik
(EPEC), enteroaggregatif (EAEC veya EAgg), Diffuz adheziv (DAEC), Enterohemorajik
(EHEC) olmak üzere 6 alt tür bulunmaktadır.
2) Stafilokoklar insan ve hayvanların normal deri ve mukoza floralarında
bulunabilmektedir
3) B. cereus’un diyaretik ve emetik sendroma neden olan iki tip enterotoksine sahiptir
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3. GIDA KAYNAKLI MİKOTOKSİJENİK FUNGUSLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Miktoksinin tanımı
3.2. Mikotoksin üreten küf mantarları
3.3. Mikotoksikoz yönünden riskli gıdalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Carry over nedir?
2. Aflatoksin çeşitleri hakkında bilgi veriniz?
3. Balkan Endemik Nefropatisinin etkeni hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Küf Mantarları

Küf
mantarlarının Mikotoksinlerin
oluşum
oluşturduğu mikotoksinlerin mekanizması,
özellikleri,
tanımlanması
neden olduğu hastalıklar
hakkında
bilgi
sahibi
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Aflatoksinler, Mikotoksin, Okratoksin
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Giriş
Mikotoksinler, çeşitli küf mantarları ile kontamine gıda ve hayvan yemi kaynaklı
intoksikasyonlara sebep olan ikincil metabolitlerdir. Tarımsal uygulamalarda yapılan hatalar ve
hasat sonrası uygun olmayan depolama koşullarında muhafaza mikotoksin oluşumundan
sorumlu küf mantarı üremelerinin en önemli sebepleri olarak gösterilmektedir. Modern tarımsal
uygulamalar, gıdaların üretim, işleme, depolama ve pazarlama proseslerindeki kanuni
düzenlemeler dahi riskin tamamen engelleyememiştir. İmmun sistemin baskılanmasından
karaciğer kanserlerine kadar çok geniş bir yelpazede etkileri görülen mikotoksinlerin
organizmayı enfeksiyöz hastalıkların etkilerine duyarlı hale getirmesi halk sağlığı açısından
dikkatle takibi ve yönetimi gereken ciddi bir problemi olarak görülmektedir. Fakirlik ve
malnütrisyon, biyokimyasal detoksifikasyon mekanizmalarının faaliyetini sınırlandırarak bu
gıda kaynaklı toksinlerin etkilerinin alevlenmesine sebebiyet vermektedirler.
Bilinen 400 civarında mikotoksin arasından laboratuvar hayvanları üzerinde detaylı bir
şekilde araştırılan, insanlar üzerinde toksik etkileri bilinen ve sağlığı tehdit edici diğer etkileri
tanımlanan yalnızca birkaçıdır. Ana bulaşma yolu, kontamine gıdaların sindirim yolu ile alımı
olmasına rağmen bazı mikotoksinler için solunum yolu ve cilt yolu ile bulaşma da mümkündür.
Mikotoksinlerle ilişkili sağlık risklerini tanımlamak oldukça zordur. Mikotoksinlerin etkileri
genellikle diğer mikotoksinler, diğer toksinler, diğer diyet unsurları ve kontaminantlar
tarafından etkilenmektedir ve onların toksisitelerini ve oluşturdukları hastalıkların
belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bazı küfler birden fazla mikotoksin üretebilirler ve bazı
mikotoksinler ise birden fazla küf türü tarafından üretilebilirler. Kontamine gıdalarda ise
sıklıkla birden fazla mikotoksin bulunabilir. Mikotoksinlerin çoğu akut ve kronik mikotoksikoz
oluşturabilmektedir.
Akut mikotoksikoz çok yüksek düzeyde mikotoksinlere maruz kalma sonucu oluşan
ciddi bir hastalıktır. Bu tablo özellikle tropikal bölgelerde yaygındır. Tam tersine kronik
mikotoksikoz ise mikotoksinlerin düşük dozlarına maruz kalma sonucu şekillenir. Bir grup
insanda ortaya çıkan ve enfeksiyöz etkenlerle ilişkisi tespit edilemeyen klinik bozukluklar
mikotosikozların ayırıcı tanısı için önemlidir. Tahıllarda ve ilişkili gıda mamullerinde
mikotoksinlerin küçük miktarlarda varlığı kaçınılmazdır. Gıda güvenliği ile ilgili alınan tüm
tedbirlere rağmen Dünya Sağlık Örgütü mikotoksinlerin ve küflerin toksik metabolitlerinin
gıdalarda düşme eğilimi göstermediğini rapor etmiştir. Mikotoksinlerin kanserojenik
değişimlere neden olması, nefrotoksik ve hepatotoksik etkilerinin yanı sıra çok sayıda solunum
sistemi ve sinir sistemi bozukluklarının etiyolojisinde önemli rol oynadığı ortaya koyulmuştur.
Mikotoksinlerin neden olduğu nörodejeneratif bozukluklar hakkında da çalışmalar mevcuttur.
Mikotoksinler tarafından etkilenen reseptörlerin tekrarlayan stimülasyonlarının Alzheimer ile
ilişkili olabildiği, MCS (Multiple Chemical Sensitivity Syndrome) ve diğer sendromların
açıklanabilmesi için model olarak kullanılabildiği rapor edilmiştir. Kontamine gıdaların
organoleptik muayenelerinde herhangi bir emare göstermediklerinden mikotoksinler “soğuk
kanlı katiller” olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olarak tahıllar, kahve, kakao, baharat ve
kuruyemişlerde tespit edilen mikotoksinlerin süt, et, sakatat ve yumurta gibi hayvansal
gıdalarda da bulunduğu rapor edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde mikotoksinlere maruz kalma riski
gıda güvenliğindeki ileri uygulamalara, diyetlerdeki çeşitliliğe ve pazardaki yoğun rekabete
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binaen gelişmekte olan ülkelere göre çok daha düşüktür. En önemli mikotoksin üreten küf
mantarları Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria ve Claviceps türlerine aittir.
Aflatoksinler, okratoksin A (OTA), trikotesenler, zeralenon, fumonisinler, ergot alkaloidleri, 3nitropropionic asit, patulin ise halk sağlığı için risk oluşturan en önemli tarımsal
mikotoksinlerdir.
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3.1. Aflatoksinler
Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus türlerinin sıcak ve nemli iklim alanlarına
sahip bölgelerde mısır, yer fıstığı, pamuk tohumu gibi çeşitli gıdalarda üretmiş olduğu sekonder
metabolitlerdir. Depolanmakta olan tahıllar ve daha birçok tarımsal ürünün bozulmasından
sorumlu tutulan bu küflerin toksinlerinin ise ciddi sağlık problemlerinin şekillenmesine neden
olduğu bildirilmektedir. AFB1 ve AFB2 A. flavus ve A. parasiticus tarafından; AFG1 ve AFG2
ise A. parasiticus tarafından sentezlenir. AFB1 ve AFB2 ile kontamine yem maddeleriyle
beslenen hayvanların sütlerinden çıkan metabolitleri ise AFM1 ve AFM2 olarak
adlandırılmaktadır. Aflatoksin B1 ve B2 ultraviyole ışık altında mavi floresans; aflatoksin G1 ve
G2 ise yeşil floresans vermektedir.

Şekil 3.0.1.

Aflatoksin üreyen mısır taneleri

İnsanlar aflatoksinlerin etkilerine en yaygın olarak üç yoldan maruz kalmaktadır.
Bunlardan ilki, AFB1 ile kontamine özellikle mısır ve yer fıstığı gibi bitkisel gıdaların tüketimi
ile gerçekleşmektedir. Bir diğeri peynir ve süt tozu gibi AFM1 ile kontamine süt ve süt
ürünlerinin tüketimi ile olmaktadır. Son kategori risk ise önceki iki yoldan daha az bir dereceyle
maruz kalınma riski olan, “carry over” olarak adlandırılan, kontamine yem tüketen çiftlik
hayvanlarının aflatoksin B1 ve B2 metabolitlerini içeren yumurta, et ve et ürünleri gibi
hayvansal gıdaların tüketimi ile gerçekleşmektedir. Akut toksik hepatit aflatoksinlerin sebep
olduğu en önemli hastalık tablolarından biridir. Hastalık birçok coğrafi bölgede tanımlanmasına
rağmen en yüksek prevalans Hindistan’da tespit edilmiştir. Günlük 6 mg üzerinde AFB1
alımının hastalık şekillenmesine sebebiyet verdiği rapor edilmiştir. Etkilenen hastaların
idrarında aflatoksin tespit edilmiştir. Akut toksik hepatitten ölen hastaların karaciğerlerinin
histopatolojik muayenesinde ise kolestazis ve periduktal fibrozisin eşlik ettiği safra kanalı
proliferasyonu gözlemlenmiştir. Kwashiorkor hastalığındaki malnütrisyon ile birlikte tek yönlü
beslenmenin sonucu olarak alınan yoğun aflatoksinlerin protein metabolizmasında değişikliğe
neden olmasının etiyolojik olarak önemli bir etmen olduğu bildirilmiştir.
Aflatoksinlerin, karaciğer ve diğer iç organların yağlı dejenerasyonu ile birlikte
seyreden akut ensefalopati tablosu olarak tanımlanan Reye sendromunun etiyolojisinde de
sorumlu etmenlerden biri olduğu rapor edilmiştir. Gıdalar yolu ile alınan aflatoksinlerin,
mutajenik etkileri sebebiyle T4 lenfositlerin yetersizliğine ve T4 lenfositlerin eksikliğine bağlı
olarak görülen semptomların şekillenmesine sebep olacağı rapor edilen diğer önemli bir
komplikasyon olarak bildirilmiştir. Hepatoselüler karsinom en yaygın dördüncül ölüm sebebi
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olarak aflotoksinlerin oluşturduğu en önemli malignant hastalıklardan biridir. Coğrafik olarak
hepatoselüler karsinomun nadiren görüldüğü bölgelerin gıdaların AFB1 ile
kontaminasyonunun en düşük olduğu bölgeler olduğu bildirilmektedir. Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı (IARC) AFB1’i 1.grup karsinojenler, AFM1’i ise 2.grup karsinojenler
içinde sınıflandırmıştır. Toksisite sıralaması Aflatoksin B1>M1>G1>B2>M2>G2 şeklindedir.
Ülkemizde riskli gıdalar için Aflatoksin B1 (AFB1), Toplam Aflatoksin-TAF (B1, B2 ,G1
ve G2) ve Aflatoksin M1 (AFM1 ) ile ilgili yasal sınırlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar
Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Yemler için ise bu limitler 2014/11 no’lu Yemlerde
İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ’de yer almaktadır.
Gıda ve yemlerde bulunan aflatoksinlerin belirlenmesinde kullanılan birçok yöntem
vardır. İnce tabaka kromatografisi, kapiler elektroforez, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, gaz
kromatografisi, kromatografik metotların kütle spektroskopisi ile birlikte kullanımı ve ELISA
gibi metotlar bu yöntemler arasında sayılmaktadır. Kromatografik metotların kütle
spektroskopisi ile birlikte kullanımı ile daha düşük ölçüm limitlerine ulaşılabilmektedir.
Günümüzde biyosensör kullanımı ile analiz teknikleri yaygınlaşmaktadır. Bu yöntemlerde
toksin seviyelerinin ölçümünde ve toksinin yakalanmasında antikorlardan faydalanılmaktadır.

3.2. Okratoksin A (OTA)
Aspergillus ochraceus, A. alutaceus, Penicillium verrucosum, P.cyclopium ve
P.commune tarafından sentezlenen okratoksinler immunosupresyona, nefropatilere ve üriner
sistem tümörlerine neden olmaktadır. En toksik ve en yaygın rastlanan okratoksin türevi olan
OTA’ya yüksek dozda maruz kalınması, kan serumunda OTA konsantrasyonunun
yükselmesine neden olmaktadır. Yarılanma ömrü 35 günlük bir süreyi kapsadığından OTA
böbreklerde nefrotoksik etki şekillenmesini teşvik etemektedir. OTA toksikasyonlarında
tubuler fonksiyon azalımı gözlemlenen en önemli klinik semptomlardan biridir. OTA’nın
ayrıca Balkan ülkelerinde sıklıkla görülen Balkan Endemik Nefropatisinin etkeni olduğu
bildirilmiştir. OTA toksisitesinde hedef organlar karaciğer, böbrek ve beyindir. OTA, beynin
bazı bölgelerine güçlü bir affinite gösterir. OTA’nın hipokampus bölgesine gösterdiği
affinitenin Alzheimer hastalığının patogenezi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. OTA,
Parkinson hastalığının sebebini oluşturan striatal dopaminin akut tükenmesine de neden
olmaktadır. Yanı sıra; kalp ve koagülasyon faktörlerinde sapmalara neden olması nedeniyle kan
da etkilenen diğer önemli dokular arasındadır.
Arpa, buğday, yulaf, çavdar, pirinç, mısır, incir, fasulye, zeytin, kuruyemişler,
baharatlar, bira, üzüm, üzüm suyu, şarap, kahve, bitki çayları OTA tespit edilen önemli
ürünlerdir. Depolama sürecinde yapılan hatalar bu ürünlerde OTA varlığının başta gelen sebebi
olarak görülmektedir. Yem maddeleri ile alınan okratoksinler domuz ve kanatlı hayvan ürünleri
başta olmak üzere süt ürünlerinde de tespit edilmiştir. Laboratuvar hayvanları ile yapılan
çalışmalarda şiddetli akut okratoksikozis tespit edilmesine rağmen insanlardaki vakalara
oldukça nadiren rastlanmaktadır. Toksin içeren unlardan üretilen unlu mamüller ve ekmeklerin
tüketiminin insanlar için önemli bir kaynak olduğu düşünülmektedir. Anne sütünde OTA
varlığını ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. OTA ile kontamine anne sütüyle beslenen
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bebeklerde FAO/WHO tarafından bildirilen 14 ng/kg vücut ağırlığı değerinin aşılabildiği tespit
edilmiştir. Erken çocukluk döneminde OTA’ya maruz kalma ile daha sonra şekillenecek
hastalıklar arasında ilişki kurmak çok güç olmasına rağmen, Schwartz OTA ile kontamine
gıdaları tüketen annelerin erken çocukluk döneminde OTA’ya maruz kalan çocuklarının
yetişkin dönemde ortaya çıkan testis kanserlerinin sebebi olacağı hipotezini ortaya sürmüştür.
IARC OTA’yı 2. grup karsinojenler içinde sınıflandırmıştır. Günlük 1-5 mg/kg vücut ağırlığı
üzerinde OTA alımının hastalık şekillenmesine sebebiyet verdiği rapor edilmiştir.

3.3. Trikotesenler
Trikotesenler ılıman iklimde yaygın olarak görülen Fusarium türleri tarafından
sentezlenen yaklaşık 170 türev mikotoksinin oluşturduğu bir gruptur. Tahıllarda yalnızca birkaç
trikotesen türevi bulunmaktadır. Trikotesenler protein sentezini güçlü bir şekilde engelleyerek
toksik etki göstermektedirler. Fusarium türlerinin sekonder metabolitleri olan trikotesenlerle
kontamine tahılların tüketimi ile şekillenen, ağız, dil ve midede yanma hissi, mide bulantısı,
kusma, karın ağrısı, diare, lökopeni (alöki), hemoraji ve deri yangısı ile karakterize toksikozlar
Alimenter Toksik Alöki (ATA) olarak tanımlanmıştır. Şiddetli vakaların ölümle neticelendiği
rapor edilmiştir. Günümüzde ATA oldukça yaygın bir şekilde eradike edilmiştir.

Şekil 3.0.2. Fusarium graminearum’un neden olduğu başak yanıklığı hastalığı

Şekil 3.0.3. Fusarium verticillioides
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Trikotesenler genellikle hematotoksik ve immunotoksik etkilidirler. Buğday, arpa,
mısır, yulaf, çavdar, pirinç, fasulye ve çeşitli sebze ve meyveler trikotesenler yönünden riskli
ürünlerdir. T-2, HT-2, diasetoksiskirperol (DAS), deoksinivalenol (DON), nivalenol (NIV)
trikotesenler grubuna dahil olan diğer önemli toksinlerdir. Trikotesenler ile kontamine ekmek
tüketimini takiben 15-60 dakika içinde ATA’dan daha hafif semptomlarla karakterize ortaya
çıkan ve maruz kalmanın bitiminin ardından hızlı bir şekilde kaybolan başka bir klinik tabloda
mevcuttur. IARC T2 toksini 3.grup karsinojenler içinde sınıflandırmıştır. Hastalık 0,2-0,8 mg
T-2/kg düzeyinde kontamine gıdanın alımından yaklaşık 5 ila 30 dakika içinde, azami 1 saatte
şekillenmektedir.

3.4. Zeralenon
Fusarium spp. tarafından sentezlenen zeralenon (ZEA) buğday, mısır, arpa ve yulafın
ılıman ve sıcak iklim bölgelerindeki doğal kontaminantıdır. Bunu yanında çoğunlukla üzüm,
bira, ceviz ve samanda da tespit edilmiştir. ZEA gastrointestinal kanaldan hızlı bir şekilde
emilerek glukronik asit ile konjuge olarak safra ve idrar ile hızlı bir şekilde atılan α-ZEA, βZEA, α-zeralenol (ZAL) ve β-ZAL’a metabolize edilir. Zeranol ABD’de geçmişte koyun ve
sığır yetiştiriciliğinde kullanılan ZEA’nın sentetik derivesidir.

Şekil 3.0.4.

Fusarium roseum

Şekil 3.0.5. Fusarium moniliforme
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Yem ile 1,3 mg/kg düzeyinin üzerinde ZEA alımının süt hayvanlarında süt
metabolizmasını etkilediği ve sütte tespit edildiği bildirilmiştir. Bu mikotoksinin pastörizasyon,
kaynatma, dondurma, soğutma, pişirme işlemleri ile etkisiz hale gelmemesi riskin boyutlarını
daha da arttırmaktadır. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar ZEA’nın hepatotoksik,
hematotoksik, immunotoksik ve genotoksik etkilerini ortaya koymuştur. Yanı sıra ZEA’nın
plasental bariyeri aşarak süt ile atıldığı da rapor edilmiştir. ZEA ve derivatları östrojenik
yapıları sebebiyle çocukların 7-8 yaş döneminde erken puberteye girmelerine neden
olmaktadırlar. İn vivo olarak, Fusarium mikotoksinleri foliküler büyüme bozukluğu,
yumurtlama bozukluğu ve atreziye neden olur. İn vitro olarak, mikotoksinler, germ hücrelerinin
çoğalmasını inhibe ederek ve oositlerin olgunlaşmasını ve gonadotropinin steroid üretimi gibi
diğer fonksiyonları değiştirerek yumurtalık primordial folikülleri üzerinde doğrudan olumsuz
etkilere sahiptir. Yapılan çeşitli çalışmalarda etkilenen çocukların kan plazmalarında zeralenon
ve derivatlarının varlığını ortaya koyulmuştur. F-2 toksinleri östrojenizasyona, kadınlarda
yalancı gebeliğe ve erkeklerde normal testis gelişiminin inhibe edilmesine de sebep olmaktadır.
Ayrıca erkeklerde prostat kanserlerinin ve kadınlarda servikal kanserlerin etiyolojisinde
oldukça önemli rolleri vardır. IARC F-2 toksini 3.grup karsinojenler içinde sınıflandırmıştır.
ZEA'nın toksik ve her yerde olduğu göz önüne alındığında, sadece yüksek dozlarda veya uzun
süreli maruz kalma yoluyla emildiğinde evcil memeliler için potansiyel tehlike oluşturmaktadır.

3.5. Fumonisinler
Mısır, arpa, buğday gibi tahıllarda tespit edilen fumonisinlerin Fusarium spp. tarafından
üretilen 15 tipi bulunmaktadır. FA1, FA2, FA3, FAK1, FB1, FB2, FB3, FB4, FC1, FC2, FC3,
FC4, FP1, FP2 ve FP3 tipleri bulunan fumonisinlerin en fazla bulunanları FB1 ve FB2’dir. Bu
grubun en toksik olan mikotoksini ise tahılların doğal kontaminantı olan Fumonisin B1
(FB1)’dir. Tarlada başlayan toksin oluşumu hasata kadar devam etmektedir. Mısırın işlenme
yöntemi fumonisin miktarı üzerinde etkili olmaktadır.
Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’da mısır tarımının yapıldığı alanlardan alınan mısır
örneklerinden F. moniliforme, F. anthophilum, F. proliferatum, F. becomiforme, F. globosum,
F. dlamini, F. napiforme, F. oxysporum, F. nygamai, F. thapsinum, F. subglutinans ve F.
polyphialidicum türleri yaygın olarak izole edilmiş ve bu türlerin FB1 sentezledikleri rapor
edilmiştir
Mısır, mısır kırması, mısır unu ve öğütülme işlemi ile elde edilen diğer mısır ürünlerinde
fumonisin konsantrasyonu yüksektir. Mısır cipsi, mısır gevreği, patlamış mısır ve yüksek
sıcaklık uygulaması ile hazırlanan mısır ürünlerinde fumonisin mitarı oldukça düşüktür.
İnsanlar kontamine olmuş yemlerle beslenen hayvanların et, süt, yumurta ve sakatat gibi
yenilebilir hayvansal ürünlerini tüketerek fumonisinlere maruz kalmaktadır.
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Şekil 3.0.6. Mısırda Fusarium tane çürümesi

Fumonisinler gastrointestinal kanaldan çok düşük miktarda emilmektedir. Plazmadan
hızlı bir şekilde elimine edilen fumonisinlerin böbrek ve karaciğerde akümülasyonu ise düşük
düzeydedir. Bugüne kadar fumonisin kaynaklı yalnızca bir akut mikotoksikozis vakası
bildirilmiştir. Hindistan’dan bildirilen vakada kontamine sorgum yada mısır tüketiminden sonra
abdominal ağrı, gurultular ve diyare ile seyreden hastalığın sınırlı kaldığı ve okul öncesi
çocuklarını daha az etkilediği görülmüştür. Temel gıda olarak mısırın tüketildiği Güney
Afrika’nın Transkei bölgesi, Çin ve Kuzey İran gibi bazı bölgelerde görülen özafagus
kanserlerinin fumonisinlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Fumonisinler mısır kaynaklı hemen hemen her üründe tespit edilmektedir.
Fumonisinler, ısıl işlem uygulamalarına karşı son derece stabildirler. Gıda işleme aşamalarının
çoğunda tam olarak tahrip olmamaktadır. Ancak 150°C'yi aşan sıcaklıklarda toksin içeriğinde
azalma meydana gelmektedir ve 220°C'yi aşan sıcaklık derecelerinde toksin tamamen
parçalanmaktadır.
1990’ların başında Amerika-Meksika sınır boyunca doğan çocuklarda görülen NTD
(Nöral Tüp Defekti)’nin gebeliğin ilk 3 aylık döneminde fumonisinlerle kontamine besinlerin
tüketimi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. NTD benzer şekilde Güney Afrika’nın Transkei
bölgesi, Çin ve Kuzey İran’da yüksek prevalansta gözlemlenmiştir. Folik asit takviyesi yapılan,
folik asitlerle zenginleştirilmiş tahıl ürünleri ve kahvaltılık gevrek tüketiminin gebelerde NTD
vakalarının önemli ölçüde azalmasına sebep olduğu rapor edilmiştir. IARC fumonisini 2.grup
karsinojenler içinde sınıflandırmıştır.

3.6. Ergot Alkaloidleri
Halk arasında çavdar mahmuzu olarak tanınan küflerin çavdar, yulaf ve darı gibi
tahıllarda üretmiş oldukları mikotoksinlere genel olarak ergot alkaloidleri adı verilmektedir. Bu
grup içinde ergin, ergotamin, ergosin, ergosekalin, ergokristin, ergokriptin ve ergometrin ile
histamin ve asetilkolin gibi bazı biyojen aminler bulunmaktadır. Claviceps purpurea ile birlikte
ergot alkoloidleri üreten yaklaşık 50 türün varlığı bildirilmiştir.
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Şekil 3.0.7. Çavdarda üreyen Claviceps purpurea (Çavdar mahmuzu)

Bazı Penicillium spp., Aspergillus spp. ve Rhizopus spp.’nin de ergot alkoloidleri
üretebildiği bildirilmiştir. Akut ergotizmde klinik tablo toksin tipine bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Gangrenli ve konvulzif olmak üzere iki farklı tip ergotizm tanımlanmıştır.
Liserjik asit derivatları olarak gruplandırılan ergotamin ve ergokristin şiddetli
vazokonstriksiyona neden olmaktadır. Bacaklardaki şiddetli ağrılar, nabzın kaybolması, ödem,
ağrısız bir sınırla çevrilmiş tendonların etrafında gangren oluşumunu izleyen parestezi diğer
önemli klinik semptomlardır.
Konvulzif tip ergotizm, kontamine gıda tüketimini takiben 1 ila 48 saat içinde mide
bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi gastrointestinal semptomlar ile başlayıp deride karıncalanma
hissi, parmaklarda titreme, vertigo, uyuşukluğa neden olacak baş ağrısı, uzayan uykusuzluk,
konvülziyona yol açan ağrılı kas kontraksiyonları, körlük ve paraliz gibi sinir sistemi
semptomları ile devam eden ergotizmdir. Hezeyanlar, psikoz ve cinnet geçirme gibi mental
bozuklukların da görülebileceği bildirilmiştir.
Ergot alkaloidleri ile meydana gelen ve St Anthony Ateşi olarak bilinen hastalık gıda
kaynaklı en eski hastalıklardan biridir. Halüsinasyon semptomları ile karakterize olan ve tarihte
birçok insanın ölümüne sebep olan hastalığın gelişmekte olan ülkelerde hala bir halk sağlığı
problemi olduğu bildirilmiştir.

3.7. 3-Nitropropionik Asit
3-Nitropropionik asit (3-NPA) Arthrinium cinsi küfler tarafından üretilen ve küflü şeker
kamışı hastalığı adı verilen rahatsızlığa neden olan mikotoksindir. Kuzey Çin’de şubat-mart
aylarında, şeker kamışı tüketen çocuklarda görüldüğü bildirilen hastalıkta ilk semptomlar
kontamine şeker kamışı tüketiminden 2-3 saat sonra görülmektedir. Kusma, genel bitkinlik hali,
konvülziyonlar, karpopedal spazmlar ile karakterize semptomatik tablonun koma hali ve
yaklaşık %11’lere varan bir morbidite ile neticelenebileceği bildirilmektedir. Bazal ganglia
nekrozunun sonucu olarak vakaların %10 ila 50’sinde distonya şekillenebileceği rapor
edilmiştir. Erişkinlerde 3- NPA zehirlenmesi oldukça nadir görülür ve 3-NPA zehirlenmesine
bağlı olarak şekillenecek gastrointestinal sistem ve beyin semptomları daha hafif seyirlidir.
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3.8. Patulin
Penicillium, Aspergillus ve Byssochlamys cinsi çeşitli küfler tarafından üretilen
patulinin klavasin, klavatin, ekspansin, klaviformin, penisidin, mikoin C, gigantikasit gibi
çeşitli sinonimleri bulunmaktadır. Patulin geniş bir antimikrobiyel spektruma sahip olması
nedeniyle uzun bir süre antibiyotik olarak kabul görmektedir. Patulini üreten küflerin elma ve
elma suları başta olmak üzere meyve, sebze ve meyve sularında bozulmalara sebep olduğunun
tespit edilmesi ve sonrasında toksik etkilerinin ortaya koyulması ile patulin mikotoksinler
grubuna dahil edilmektedir.
Karbonhidrat içerikleri ve su aktivitesi değerleri yüksek bitkisel ürünlerin patulin
sentezi için daha uygun oldukları bildirilmiştir. Yüksek asitli meyve, sebze ve bunların pulp,
konsantre, mama, marmelat gibi mamulleri patulin açısından en riskli gıdalardır. Küflenmiş
meyve ve sebzelerin çoğunlukla tüketilmemesi bu mikotoksin açısından riski alt seviyelere
taşımaktadır. Kontaminasyon insidansı yüksek olmasına rağmen, kontaminasyon seviyelerinin
genellikle düşük olması ağır klinik tabloların görülmesine engeldir. Soğutma sıcaklıkları birkaç
küf tarafından patulin üretimi için idealdir. Bu nedenle kontaminasyon riskli ürünlerin
buzdolabında uzun süre depolanmasından kaçınılmalıdır. Elma suyunda patulin varlığı çürük
meyvenin kullanıldığının kanıtıdır; Bununla birlikte, toksinin çoğu meyvenin çürümüş
kısmında bulunduğu ve çıkarıldıktan sonra sorun en aza indirildiği için kontaminasyonu
önlemek oldukça kolaydır. Fermantasyon meyve suyundaki mevcut toksinin % 99 oranında
tahrip olmasına neden olmaktadır.
Patulin toksikozlarında görülen akut semptomlar ajitasyon, konvülziyon, ödem,
ülserasyon ve kusmadır. Patulinin sindirim sistemi kanalında epitel dejenerasyonu, kanama,
mide mukoza ülserasyonu, nötrofil ve mononükleer hücre varlığı gibi histopatolojik lezyonlara
neden olduğu deney hayvanlarında gösterilmiştir. Teratojenik ve toksik etkileri gözlemlenen
patulin IARC tarafından 3.grup karsinojenler içinde sınıflandırılmıştır.

3.9. Gıda Kaynaklı Mikotoksijenik Funguslardan Korunma
Ubiquiter özellikte olan ve sorumlu gıdaların doğal kontaminantı niteliğindeki küflerin
bulaşmasının tamamen önlenmesi neredeyse imkânsızdır. Bu küf toksinlerinin ısıya dirençli
olmalarından dolayı mikotoksikozlardan korunma ise oldukça zahmetlidir. Korunma için ana
prensip hasat öncesinde ve muhafaza esnasında küflenmenin ve toksin üretiminin engellenmesi
olmalıdır. Su aktivitesinin 0,6 değerinin altına düşürülmesi, muhafaza sıcaklıklarının mümkün
olduğunca donma noktasına yakın değerlerde sürdürülmesi ve hermetik koşulların sağlanması
gerekmektedir. Küf üremesi görülen gıdalar kesinlikle tüketilmemeli ve hayvan yemi olarak
kullanılmamalıdır. Hayvan beslenmesi amacıyla kullanılan riskli yemlerin ihtiva ettiği
toksinlerin veya bu toksinlerin metabolik dönüşüme uğramış derivelerinin hayvansal ürünler
yoluyla insanlara bulaşabileceği unutulmamalıdır. Riskli gıdalarla tek yönlü beslenme
önlenmeli ve diyetlerde çeşitlilik sağlanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küf mantarlarının oluşturduğu mikotoksinler, mikotoksinlerin özellikleri ve neden
olduğu hastalıklar hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Zeralenon (ZEA) hangi ürünlerde bulunabilir?
2) Halk arasında çavdar mahmuzu olarak tanınan küfler hangi mikotoksini
üretmektedir?
3) Trikotesenlerin neden olduğu hastalık hangisidir?

Cevaplar
1) Zeralenon (ZEA) buğday, mısır, arpa ve yulafın ılıman ve sıcak iklim bölgelerindeki
doğal kontaminantıdır.
2) Halk arasında çavdar mahmuzu olarak tanınan küfler, ergot alkaloidleri üretmektedir.
3) Alimenter Toksik Alöki (ATA)
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4. GIDA KAYNAKLI VİRÜSLER VE PRİONLAR (BSE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Gıdalarla bulaşan virusların tanımlanması
4.2. Deli İnek Hastalığının anlatılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Prion nedir?
2. Gıda kaynaklı viruslar nelerdir?
3. Virusların kontaminasyon çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gıda kaynaklı viruslar

Gıda kaynaklı
tanımlanması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
virusların Virusların bulaşma şekilleri,
isimleri, özellikleri ve neden
olduğu hastalıklar hakkında
bilgi sahibi olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Viruslar, Pirion, Hepatit A
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4.1. Gıda Kaynaklı Virüsler
Virüsler proteinden oluşan bir kılıf ile kaplı, nükleik asitlerden (DNA veya RNA)
yalnızca birini içeren, oldukça küçük yapılı (25-100 nm çapında) mikroorganizmalardır.
Virüslerin diğer mikroorganizmalardan farkı, hücresel yapılarının bulunmaması nedeniyle
kendilerine özgü metabolizmalarının olmamasıdır. Bu sebeple, yayılmak ve enfeksiyon
oluşturmak için duyarlı canlı hücrelere ihtiyaç duyan zorunlu hücre içi parazitler olarak kabul
edilmektedir.

Virüsler konakçı (yaşadıkları hücre) organizmada canlı olarak, doğada ise cansız olarak,
kristal halinde bulunmaktadır. Doğada kristal halindeki virüs, canlı bir hücreye denk geldiğinde
kuyruk kısmı ile hücreye tutunarak sahip olduğu enzimler ile hücre zarını eritir ve genetik
materyalini (DNA veya RNA) canlı hücreye aktarmaktadır. Böylece virüsün sahip olduğu
DNA/RNA, canlı hücrenin DNA/RNA molekülü üzerinde bir bölgeye yerleşerek, çoğalmaya
başlamaktadır. Bu çoğalma hızla devam etmektedir ve virüsün materyali canlı hücreyi ele
geçirerek parçalamaktadır. Serbest kalan virüsler, başka canlı hücrelere ulaşmaktadır. Bu
şekilde, hedef doku veya organlara ulaşarak, bölgeye yerleşip yayılmaktadır.
Gıdalar, virüslerin insanlara bulaşmasında önemli bir kaynaktır. Su ve gıdaları aracı
olarak kullanarak canlı organizmalara geçiş yapmaktadır. Bu nedenle, gıda kaynaklı viral
enfeksiyonlarda bulaşma başlıca fekal-oral (dışkı-ağız) yolla gerçekleşmektedir. Kontamine su
ve gıdaların tüketilmesiyle vücuda giren virüsler, ilgi duydukları bölgelerdeki doku
hücrelerinde çoğalmaya başlamaktadır ve hastalık belirtilerini oluşturmaktadır. Ağız yoluyla
bulaşan virüsler, üst solunum yollarında üreyebildiği gibi midenin asit ortamını geçerek
bağırsaklara ulaşıp, burada da üremektedir. Bunun sonucunda, virüsler dışkı ile atılmaktadır ve
her gramında yaklaşık 107 virus parçacığı olacak şekilde saçılmaktadır. Bu atılım, gıda kaynaklı
viral salgınların başlıca nedeni olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, gıda kaynaklı virüsler ısı,
kurutma, basınç, asit ve dezenfektanlar gibi koşullara dayanıklı oldukları için gıda zinciri
boyunca gıdalara bulaşma olasılığı oldukça yüksektir.
Ağız yoluyla canlı organizmaya girerek sindirim kanalında çoğalabilen virüsler
genellikle zarfsız (çıplak yapılı) virüslerdir. Zarflı virüsler ise mide asidine, safra tuzlarına ve
sindirim enzimlerine duyarlıdır.
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4.1.1. Gıdaların Virüsler ile Kontaminasyonu
Gıdalar yetiştirme, hasat, işleme, hazırlama, depolama ve dağıtma aşamalarının
herhangi bir noktasında virüslerle kontamine olmaktadır. Virüslerin gıdalara bulaşmasında
etkili faktörler primer ve sekonder olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır.
Primer kontaminasyon: Gıdaların elde edilme veya yetiştirilme sırasında
kaynaklarında şekillenen bulaşmadır. Midye, istiridye gibi çift kabuklu yumuşakçalarda, sebze
ve meyvelerde meydana gelen virüs kontaminasyonu primer olarak meydana gelmektedir.
İnsan veya hayvan dışkılarının gübre olarak kullanılması, içme ve kullanma sularına
kanalizasyon sularının karışması, çiğ olarak tüketilen sebze ve meyvelerin kontamine sularla
yıkanması, midye ve istiridye gibi deniz kabuklularının kontamine sulardan avlanılması ve
gıdaların çiğ veya yetersiz ısı işleminden sonra tüketilmeleri primer kontaminasyona neden
olmaktadır.
Sekonder kontaminasyon: Gıdaların işleme, hazırlama, muhafaza veya dağıtım
aşamalarında çapraz kontaminasyonla meydana gelen bulaşmadır. Bu tip bulaşma, enfekte
personelin gıda zincirinde çalıştırılması, gıdaların üretim ve satış aşamalarında hijyen
koşullarının yetersizliğine bağlı çapraz kontaminasyonun şekillenmesi, virüslerle kontamine
olan gıdaların çiğ tüketilmeleri ya da yetersiz pişirilmeleri sonucunda olmaktadır. Viral
enfeksiyona bağlı olarak şekillenen salgınlarda bildirilen gıdalar arasında kabuklu deniz
ürünleri (istiridye, deniztarağı, midye, yengeç), meyveler, salatalar, soğuk mezeler, yapraklı
sebzeler, salata sosları, içme suyu, meyve suları, süt ve süt ürünleri, az pişmiş yaban domuz eti
ve geyik eti yer almaktadır.

Şekil 4.0.1. Virüslerin gıdalar aracılığıyla taşınması
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Gıda kaynaklı virüsler etkilerini gösterdikleri hedef organa göre gruplandırılabilir.
Bunlar;


Sindirim sistemi: Norovirüs, Rotavirüs, Astrovirüs, Enterik Adenovirüs, Calicivirüs,
Parvovirüs



Karaciğer: Hepatit A ve E virüsleri



Sinir sistemi: Poliovirüs, TBE virüs



Solunum sistemi: Coronavirüs, Avian influenza virüs

Tablo 4.0.1. İnsanların gastrointestinal kanalında bulunabilen virüsler
Virüs

Familya

Neden olduğu hastalık

Hepatit A virüsü

Picornaviridae

Akut hepatit (karaciğer yangısı)

Hepatit E virüsü

Hepeviridae

Akut hepatit

Norovirüs

Caliciviridae

Akut gastroenterit

Rotavirüs

Reoviridae

Akut gastroenterit

Adenovirüs

Adenoviridae

Akut gastroenterit, solunum yolu hastalığı, konjuktivit

Astrovirüs

Astroviridae

Akut gastroenterit

Poliovirüs

Picornaviridae

Poliomyelit, menenjit

TBE virüs

Flaviviridae

Menenjit, ensefalitis

Coronavirüs

Coronaviridae

Gastroenterit, solunum sistemi hastalığı, SARS, MERS

Avian Influenza virüs

Orthomyxoviridae

Alt solunum yolları enfeksiyonları, solunum yetmezliği, ölüm

4.1.2. Gıdalar ile Bulaşan Virüsler
4.1.2.1. Hepatit A Virüsü (HAV)
Hepatit A virüsü (HAV), Picornaviridae ailesinin Enterovirüs grubunda yer alır ve ilk
kez 1973 yılında tanımlanan 6 formdan (A, B, C, D, E, G) biridir. HAV, protein kılıf ile çevrili
tek zincirli RNA molekülüne sahiptir.
Enterik virüsler fekal-oral yolla aktarıldıklarından, virüs ile kontamine gıdaların
tüketimiyle insanlara bulaşmaktadır ve direkt temas ile insandan insana geçmektedir. Gıdaların
arıtılmamış kirli su ile teması sonucunda kontaminasyon şekillenmektedir. Özellikle kirli
sularda yetiştirilen ve avlanan deniz kabukluları, Hepatit A salgınları açısından önemli bir
kaynak olarak görülmektedir. HAV başlıca çiğ kabuklu deniz ürünlerinde bulunurken; süt
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ürünleri, et, salata, meyve gibi gıdaların hazırlanması sırasında enfekte kişilerin elleri veya
enfekte yüzeylerle temas sonucu bulaşma gerçekleşmektedir.
Kabuklu deniz ürünleri, ahududu, çilek, pastacılık ürünleri, salatalar, sandviçler, çiğ
sebzeler, dondurma, peynir, sütlaç, meyve suları, ekmek, krema, çiğ süt gibi ürünler Hepatit A
salgınlarında önemli rol oynayan gıdalar olarak bildirilmektedir.
Hepatit A virüsü vücuda alındıktan sonra enfeksiyonun meydana gelme süresi 10 ile 50
gün (ortalama 30 gün) arasında değişmektedir. Hastalık ani ateş, halsizlik, mide bulantısı,
eklem ağrısı, koyu renkli idrar, soluk dışkı, iştah kaybı ve karın rahatsızlığı gibi grip benzeri
semptomlarla karakterize bir karaciğer enfeksiyonudur. Genellikle hafif bir hastalık tablosuna
sahip olan bu enfeksiyonda, 2 ay içinde iyileşme şekillenmektedir. HAV, özellikle karaciğer
hücrelerinde çoğalarak safra ile atılmaktadır ve enfekte kişilerin dışkıları ile saçılmaktadır.
Hastalık, ileri yaşlardaki bireylerde daha şiddetli seyrederken, 6 yaşın altındaki enfekte
çocuklarda belirgin semptomlar yaşanmamaktadır. Ölüm nadir olarak ve genellikle yaşlılarda
görülmektedir. Enfeksiyonu geçiren kişiler, ömür boyu bu virüse bağışık hale gelmektedir.
Hepatit A virüsü, diğer enterovirüslerden daha fazla ısıya ve kurutmaya karşı
dayanıklıdır ve gıda, su, toprak gibi ortamlarda yaşamını sürdürmektedir. Virüs, 85°C’de 1
dakika süreyle ısı uygulaması ile inaktive edilmektedir, fakat daha düşük sıcaklıklardan
etkilenmemektedir. Soğutma ve dondurma sıcaklıklarında 2 yıla kadar canlı kalmaktadır. İnsan
dışkısı ile çevreye saçılan virüs, 25°C’de 12 hafta boyunca bulunmaktadır. HAV, tatlı sular,
kaynak ve deniz suları, atık sular, kayalar, midye ve istiridyelerde aylarca canlı kalmaktadır.
Virüs otoklav, ultraviyole radyasyon, formalin, iyot ve klor bazlı dezenfektan gibi
uygulamalarla etkisiz hale gelmektedir.

4.1.2.2. Hepatit E Virüsü (HEV)
Hepatit E Virüsü (HEV), Hepeviridae ailesinin Hepevirus cinsinde sınıflandırılan, 2734 nm çapında, tek zincirli RNA’ya sahip zarfsız bir virüstür. Virüs özellikle sosyoekonomik
durumu düşük, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının yetersiz olduğu gelişmemiş veya
gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. Çoğu sanayileşmiş ülkelerde hastalık nadir olarak görülür
ve çoğunlukla endemik bölgelere seyahat eden kişilerde gözlenmektedir.
HEV gıda işletmelerinde çalışan virüs ile kontamine personelin etkeni gıdaya
bulaştırması ile yayılmaktadır ve gıdalar aracılığıyla da insanlarda enfeksiyon oluşturmaktadır.
Virüs başlıca fekal-oral yolla bulaşırken; kan ve kan ürünleriyle, perinatal ve vertikal yolla da
insanlara geçmektedir. Kontamine su veya gıdaların tüketilmesiyle vücuda alınan etken,
bağırsak kanalına ulaşarak karaciğere geçiş yapmaktadır. HEV esas olarak karaciğer ve safra
kesesi hücrelerinde çoğalmasına rağmen ince bağırsak, lenf düğümleri, kolon ve tükürük
bezlerinde tespit edilmektedir.
Etken vücuda alındıktan sonra enfeksiyonun meydana gelme süresi 3 ile 8 hafta
(ortalama 6 hafta) arasında değişmektedir. Hastalık genellikle hafif seyirli ve asemptomatiktir;
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2 hafta içinde iyileşme gözlenmektedir. Semptomlar halsizlik, iştah kaybı, ateş, kusma, karın
ve eklem ağrısı, karaciğer hassasiyeti, karaciğer büyümesi, sarılıktır.
HEV lipit zarfa sahip olmadığı için, ısıtma, dondurma ve çözündürme gibi işlemlere
duyarlıdır, bu uygulamalar ile kolayca etkisiz hale getirilmektedir. Sıcaklığın artışı ile canlı
virüs sayısı azalma gösterirken, tekrarlanan dondurma ve çözdürme işlemleri de, virüs sayısını
kademeli olarak azaltmaktadır. Alkol ve deterjan gibi uygulamalara dayanabilirken, yüksek tuz
konsantrasyonlarına duyarlıdır.

4.1.2.3. Norovirüs (NoV)
Norovirüsler, Caliciviridae ailesinde bulunan, genetik materyal olarak tek zincirli
RNA’ya sahip, zarfsız virüslerdir. “Norwalk benzeri virüsler” olarak da adlandırılmaktadır.
Tüm dünyada viral gastroenteritlerin en önemli nedeni olarak bilinen ve büyük ekonomik
kayıplara neden olan virüslerdir. Norovirüsler özellikle okullar, yolcu gemileri, hastaneler ve
konutlar gibi yarı kapalı alanlarda sporadik (seyrek) olarak görülerek, yetişkinlerde ve
çocuklarda akut gastroenterit salgınlarına neden olmaktadır.
Etkenin insandan insana asıl bulaşması, fekal-oral yolla ve dolaylı olarak ise gıda
(tüketime hazır yiyecekler-yapraklı sebzeler ve otlar, kabuksuz meyveler, pişirildikten sonra
işlenen yiyecekler dahil), su ve çevresel yollarla olmaktadır. Norovirüs salgınlarından sorumlu
gıdalar olarak kabuklu deniz ürünleri, yumuşakçalar ve bunların ürünleri ile sebzeler ve meyve
suları gösterilmektedir. Kabuklu deniz ürünleri bulundukları ortamda filtrasyonla beslendikleri
için çevredeki virüsler gibi küçük partikülleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle
Norovirüs enfeksiyonları ile ilişkili gıdaların başında gelmektedir.
Enfeksiyon kontamine su veya gıdaların alınmasıyla meydana gelmektedir, virüs
patojenitesini bağırsak kanalına ulaşarak mukoza üzerine oluşturduğu lezyonlar ile
göstermektedir. Bulaşma ayrıca havada asılı partiküllerin solunum yoluyla alınması ile
meydana gelmektedir. 1‐10 arasındaki norovirüs partikülü enfeksiyon için yeterli olmaktadır.
Hastalık insanların çoğunda tipik olarak 12-48 saat ile 3 gün arasında değişmektedir ve
mide bulantısı, kusma, ishal, kas ve karın ağrısı ile karakterizedir. Hastalık baş ağrısı ve düşük
ateş ile ortaya çıkmaktadır ve klinik belirtiler hafiftir. Virüs, asemptomatik ve bağışıklığı
baskılanmış kişilerde 8 haftaya kadar saçılma göstermektedir. Norovirüsün neden olduğu başka
bir hastalık olarak bebeklerde gözlenen nekrotizan enterokolit olarak ifade edilmektedir.
Norovirüsler kurumaya karşı dayanıklıdır. Tüm sert yüzeylerde (cam, kapı kolları ve
korkuluklar) 12 saate kadar, paslanmaz çelikte en az 56 gün ve halıda 15 gün varlığını
korumaktadır. Soğutulmuş ve dondurulmuş ortamlarda aylarca hatta yıllarca yaşamaktadır.
Kaynatma ile etkisiz hale getirilirken, 60°C'de 30 dakika boyunca enfektif haldedir; bazı
pastörizasyon ve buharlama işlemlerinde hayatta kalmaktadır. Virüs yüksek klor seviyelerine
(10ppm'ye kadar serbest klor) ve değişen sıcaklıklara nispeten dirençlidir. Deterjanlara, asitlere
ve etere karşı da oldukça dayanıklıdır. Oda sıcaklığında pH 2.7’de 3 saat, nötral pH’da 60°C’de
1 saat enfektif olarak kalmaktadır.
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4.1.2.4. Rotavirüs
Rotavirüsler, Reoviridae ailesinde 8 türden (A-H) oluşan, çift zincirli RNA’ya sahip
zarfsız virüslerdir. Grup A rotavirüsler dünya çapında endemiktir ve insanlarda özellikle su
kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle şekillenen rotavirüs gastroenteritinin yaklaşık %80'ine neden
olmaktadır. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda viral gastroenteritlerin başlıca nedeni olarak
görülmektedir ve gelişen ülkelerdeki ölüm oranı yüksektir. Rotavirüs B ve C de insanlarda
patojen özellik göstermektedir.
Rotavirüsler fekal-oral yolla, kirli yüzeylerle, ellerle ve solunum ile aktarılmaktadır.
Olumsuz hijyen koşulları, virüslerin fekal-oral yolla aktarılmasını kolaylaştırmaktadır.
Rotavirus enfeksiyonu, enfekte olan hayvana ait etlerin veya çiğ olarak yenilen kontamine
gıdaların (meyve ve sebze) tüketilmesiyle gelişmektedir. Bunun yanı sıra, pişirme işleminden
sonra kontamine olmuş gıdalar da enfeksiyona sebep olmaktadır.
Rotavirüsler bağırsak hücrelerini enfekte ederek gastroenterite sebep olmaktadır.
Rotavirüs gastroenteriti, kusma, sulu ishal ve düşük ateş ile karakterize, hafiften şiddetliye
değişen bir hastalıktır. Semptomlar genellikle enfeksiyondan 1-2 gün sonra kusma ile
başlamaktadır, ardından 3−7 gün süren ishal olgusuyla devam etmektedir. İshal özellikle 6
aylıktan 2 yaşına kadar olan çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi ishale
ve ölüme neden olmaktadır.
Rotavirüslerin çevresel koşullara dayanıklılığı yüksektir. Musluk suyunda haftalarca,
ellerde dört saate kadar canlı kalmaktadır. Sert yüzey dezenfektanları ve hijyenik el yıkama
ajanlarına oldukça dirençlidir. Düşük (3,5) ve yüksek (11) pH değerinde dayanıklılık
göstermektedir. Rotavirüs, düşük sıcaklıklarda (-20°C ve 4°C), 32 gün süreyle, 6 defalık
dondurma-çözdürme döngüsü sırasında canlılığını korumaktadır. 37°C'de 4 güne kadar stabil
halde iken, 56°C'de hızla etkisiz hale getirilmektedir. UV ışığı ve klor, hidrojen peroksit, etanol
gibi dezenfektanlar ile canlılığını kaybetmektedir.

4.1.2.5. Adenovirüs
Adenovirüsler, Adenoviridae ailesine ait, çift zincirli DNA’ya sahip zarfsız virüslerdir.
Rotavirüslerden sonra özellikle 4 yaş ve altı çocuklarda gastroenteritin en önemli nedeni olarak
kabul edilmektedir.
Çevrede yaygın olarak görülerek, insanların yanı sıra kuşlar gibi farklı memeli canlıları
da enfekte etmektedir. Genellikle solunum yolu hastalıklarına neden olup, gastroenterit ve
konjunktivit gibi farklı diğer hastalıklarda da rol oynamaktadır. Adenovirüslerin özellikle kışla,
okul, işyeri ve hastane gibi toplu yaşam alanlarında salgın şeklinde solunum yolu
enfeksiyonlarına neden olmaktadır.
Adenovirüsler, direkt temasla, fekal-oral yolla ve/veya damlacık yoluyla bulaşmaktadır.
Enterik adenovirusların başlıca bulaşma yolu fekal-oral yol iken, enterik özellikte olmayanlar
ise damlacık ve direkt temas ile aktarılmaktadır. Adenovirüsler atık su, deniz suyu ve kabuklu
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deniz hayvanlarında tespit edildiği bildirilmektedir. Su kaynaklı meydana gelen Adenovirüs
enfeksiyonları, çocuklarda konjunktivite sebep olurken; virüs ile kontamine su ürünlerinin
tüketilmesi sonucunda enfeksiyonun gastroenterit formu şekillenmektedir. Etken vücuda
alındıktan sonra hastalığın meydana gelme süresi 3-10 gündür ve ishal olgusu 5-12 gün kadar
sürmektedir.

4.1.2.6. Astrovirüs
Astrovirüsler, Astroviridae ailesine ait, tek zincirli RNA’ya sahip zarfsız virüslerdir.
Astrovirüslere bağlı enfeksiyonlar dünya çapında endemik olarak görülmektedir. Enfeksiyon
özellikle hastane, okul ve bakım evleri gibi toplu yaşam alanlarında ve beş yaşından küçük
çocuklarda, hijyen ve sanitasyon uygulamalarındaki yetersizliğe bağlı olarak şekillenmektedir.
Astrovirüsler çoğunlukla fekal-oral yolla bulaşmaktadır. Kontamine kabuklu deniz
ürünleri, kontamine su veya kontamine sularla yıkanan gıdaların tüketilmesi ile enfeksiyon
meydana gelmektedir. Ağız yoluyla vücuda alınan virüs, bağırsaklara ulaşarak mukozadaki
epitel hücrelerini enfekte etmektedir ve atrofiye neden olmaktadır; bunun sonucunda hafif
seyreden bir gastroenterite tablosu şekillenmektedir.
Astrovirüs enfeksiyonlarında hastalığın oluşma süresi 3-4 gündür ve sulu ishal, ateş, baş
ağrısı, halsizlik, bulantı, bazen kusma gibi belirtiler ile kendini göstermektedir. Genellikle
kusma olmaksızın aşırı sulu ishal olgusu gözlenmektedir. Hastalık genellikle 2-3 gün sürerken,
bu süre 7-14 güne kadar uzamaktadır. Astrovirüslere bağlı oluşan enfeksiyon, genellikle
rotavirüslere göre daha ılımlı seyretmektedir.
Astrovirüsler, 60°C’de 10 dakikada etkisiz hale gelmektedir. Etken kontamine
yüzeylerden bulaşabildiği için, yüzeylerin dezenfeksiyonu önem taşımaktadır. Virüs
kloroforma dirençli olduğundan, kontamine yüzey dezenfeksiyonunda metanol
kullanılmaktadır.

4.1.2.7. Poliovirüs
Poliovirüsler, Picornaviridae ailesine ait, tek zincirli RNA’ya sahip bir enterovirüstür
ve poliomyelitis (çocuk felci) etkenidir. Poliomyelit, enterovirüslerin (Poliovirüs tip I, II ve
nadiren III) neden olduğu, tüm dünyayı etkileyen özellikle ılıman iklim bölgelerinde ve
gelişmekte olan ülkelerde görülen bulaşıcı bir hastalıktır. İlk kez rapor edilen gıda kaynaklı
viral hastalık olup, meydana gelen zehirlenme vakasındaki sorumlu gıda olarak çiğ süttür.
Poliovirüs özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde dışkı ile bulaşık gıda
ve suların tüketilmesi ile çocuklar arasında yayılım göstermektedir. Ayrıca gıda işleme
yerlerinde çalışan enfekte personel de hastalığın yayılmasında önemli rol oynamaktadır.
Etken vücuda alındıktan sonra hastalığın oluşma süresi 3-5 gün arasında değişmektedir.
Hastalığın semptomları arasında ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma, boyunda sertlik, kol ve
bacaklarda ağrı görülmektedir. Meydana gelen enfeksiyonların yaklaşık %1’inde virüs
omuriliğe geçerek kasların hareketini sağlayan sinir hücrelerini tahrip etmektedir. Bu tahribatın
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kalıcı olduğu durumda, sinir hücreleri yenilenemediği için etkilenen kaslar artık çalışamazlar
ve hayat boyu sürecek felçlere neden olmaktadır. Felç olgularının %5-10’unda solunum
kaslarında da felç gelişerek ölüme yol açmaktadır. Hastalık en sık 5 yaşından küçük çocuklarda
görülürken, daha büyük çocuklar da etkilenmektedir ve erişkinlerde de nadiren ortaya
çıkmaktadır.
Hastalığın önlenmesi ve kontrolünde, aşılama programlarının düzenli olarak
uygulanması, hijyen ve sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi, sütün pastörizasyonunun
yaygınlaştırılması önemli rol oynamaktadır. Poliovirüsler, sindirim sistemi enzimleri ve düşük
pH (3) değerine dirençlidir. Ancak ısı uygulaması (55°C) ile tahrip edilmektedir. Klor ve ozon
gibi kuvvetli oksidanlar ve UV ışığı ile yıkımlanmaktadır. Oda sıcaklığı, soğutma ve dondurma
koşullarında enfektif olma özelliğini uzun süre korumaktadır.

4.1.2.8. Tick-Borne Encephalitis (TBE) Virüsü
TBE virüsü, Flaviviridae ailesinin Flavivirus cinsine ait olan tek zincirli RNA’lı bir
virüstür. Virüsün Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu olmak üzere üç farklı tipi vardır ve enfeksiyon
bu bölgelerde endemik olarak gözlenmektedir. Etken merkezi sinir sistemini etkileyerek;
menenjit (beyin ve omurilik zarlarının iltihabı), meningoensefalit (beyin zarının iltihabı) ve
ensefalit (beyin dokusunun iltihabı) gibi sinir sistemi hastalıklara sebep olan bir virüstür.
Virüsün taşıyıcısı kenelerdir, dolayısıyla TBE olguları çoğunlukla kenelerin aktif
olduğu dönemlerde şekillenmektedir. Enfeksiyon, TBE virüsünü taşıyan kenelerin insanları
ısırmasıyla direk olarak veya keneler tarafından ısırılan süt hayvanlarına (keçi, koyun, inek) ait
sütlerin inanlar tarafından tüketilmesiyle indirekt olarak meydana gelmektedir. Kenelerden süt
hayvanlarına aktarılan TBE virüs süte geçer, kontamine sütlerin pastörizasyon gibi bir ısı işlemi
uygulanmadan tüketilmesi ile insanlara bulaşmaktadır. Ayrıca kanında virüsü taşıyan
hayvanların kesilmesi ile veya laboratuvar ortamında virüs insanlara bulaşmaktadır.
Virüsün sebep olduğu enfeksiyonun inkübasyon süresi genellikle 7-14 gün arasındadır.
Hastalık tablosu iki fazlı bir seyir izlemektedir. Hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma
ve kas ağrısı hastalığın spesifik olmayan semptomlarıdır ve ilk belirtiler olarak ortaya
çıkmaktadır. Bir hafta sonra ise hastalarda sinirsel semptomlar gelişmektedir. Virüs beyini
(ensefalit), beyin zarlarını (menenjit) veya her ikisini (meningoensefalit) enfekte ederek uzun
süren sinir sistemi semptomlarına neden olmaktadır. Sinirsel bulguların başlamasından 5-7 gün
sonra ölüm şekillenmektedir. Ölüm oranı virüsün tipine (Orta Avrupa Formu - %1-5 veya
Rusya Formu - %30-60) göre değişmektedir.

4.1.2.9. Coronavirüs
Coronavirüsler, Coronaviridae ailesinde bulunan tek zincirli RNA’ya sahip zarflı
virüsler olup; genellikle ciddi solunum yolu hastalıklarına sebep olmaktadır. Coronavirüsler,
develer ve yarasalar başta olmak üzere birçok farklı hayvan türünde yaygın olarak görülen
etkenlerdir. Bazıları ise, hayvanlar ve insanlar arasında bulaşma yeteneğine sahiptir.
Dolayısıyla hayvanlarda gelişen virüs, insanları enfekte edebilir ve daha sonra insanlar arasında
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yayılmaktadır. İnsanlarda enfeksiyona sebep olan 7 farklı Coronavirüs suşu olduğu
bilinmektedir. Bunlardan bazıları yıllar önce, bazıları ise yakın zamanda tanımlanan suşlardır.
Dünya çapında insanlarda enfeksiyona neden olan bu Coronavirüsler, hafif ile orta
derecede hastalık tablosu şekillendirirken; MERS-CoV ve SARS-CoV’leri genellikle ciddi
solunum yolu sendromları meydana getirmektedir. Bu iki suşa, 2019 yılında ilk defa tanımlanan
yeni bir Coronavirüs (nCoV) de eklenmiştir.
Virüs, enfeksiyöz damlacıkların solunması ile canlılar arasında aktarılmaktadır. Örneğin
virüs ile enfekte kişinin hapşırmasından sonra havadaki partiküllerde bulunan virüsün
solunması ile geçiş göstermektedir.
Virüs vücuda alındıktan sonra şekillenen enfeksiyon, tipik solunum sistemi semptomları
ile kendini göstermektedir. Enfeksiyon belirtileri arasında öksürük, nefes darlığı ve solunum
güçlüğü gibi bir veya daha fazla solunum yolu semptomu ile birlikte yüksek ateş (> 38ºC)
bulunmaktadır. Bu soğuk algınlığı ve mevsimsel gribe neden olan virüslerin yanı sıra SARSCoV ve MERS-CoV bağlı olarak Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu
Solunum Sendromu (MERS) gibi daha ciddi hastalıklar tabloları şekillenmektedir.
SARS ve MERS Coronavirüslerine bağlı olgular, insanlara bulaşan virüsün gıda
kaynaklı olmadığını göstermektedir. Yani, virüsün gıdalardan geçmesi pek mümkün değildir,
ancak 2019 yeni Coronavirüsün bulaşmasına dair henüz bir kanıt bulunmamaktadır. Etken
öksürme, hapşırma yoluyla veya elle temas yoluyla bu bulaşmaktadır, bu nedenle enfekte
kişilerin gıda zincirinde çalıştırılmaması, el temizliğine özen gösterilmesi ve iyi hijyen
uygulamalarının yerine getirilmesi gıdalara olabilecek çapraz kontaminasyonların önlenmesi
açısından önem taşımaktadır. SARS-CoV, ısıya duyarlı olduğunda, 60ºC’de 30 dakika süreyle
uygulanan ısı işlemi virüsü etkisiz hale getirmektedir.

4.1.2.10. Avian Influenza Virüs
Kuş gribi etkeni olarak bilinmektedir. Orthomyxoviridae ailesinde, zarflı, tek zincirli,
RNA’lı virüslerden olan influenzavirus tip A’dır. İnfluenzavirus A, hemaglütinin ve
nöraminidaz yüzey glikoproteinlerine göre alt tiplere ayrılmaktadır ve kuş gribine sebep olan
alt tip H5N1’dir.
Patojenitesi ve bulaşma oranı yüksek, öldürücü bir virüstür. Etken genellikle yabani ve
evcil kanatlı hayvanları enfekte ederek, solunum yollarında ve bağırsaklarda çoğalmaktadır.
Virüs, enfekte olan özellikle yabani kuşların tükürük, burun salgısı ve dışkıları ile saçılarak
kümes hayvanlarına yayılmaktadır. Virüs ile kontamine 1 gram dışkı, 1 milyon hayvanı enfekte
etmeye yeterlidir. Bulaşma başlıca fekal-oral yolla olurken, hava yoluyla da olmaktadır.
Enfeksiyonun inkübasyon periyodu 2-4 gün arasındadır. Ancak 8 güne kadar da
sürebilir, 9-10 günden sonra ise ölümler şekillenmektedir. Virüs yüksek ateş, ishal, kusma gibi
semptomlarla başlayarak, alt solunum yollarında enfeksiyona neden olmaktadır ve solunum
yetmezliğine bağlı ölüme yol açmaktadır.
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Avian influenza virüs genellikle insanları doğrudan enfekte etmemektedir ve insanlar
arasında yayılmamaktadır. Ancak virüs ile kontamine insanlarda kısa süreli enfeksiyonların
şekillendiği de izlenmektedir. İnsanlardaki vakaların kümes hayvanlarındaki salgınlara paralel
olarak, enfekte kümes hayvanları veya kontamine yüzeylerle temas sonucunda geliştiği
düşünülmektedir. Virüsün insanlarda tutunamaması genetik sebeplerle ilişkilendirilmektedir.
Kuş gribi virüsü, çevre koşullarında özellikle düşük sıcaklıkta uzun süre etkisini
korumaktadır. Gübrede en az 3ay, suda 22°C’de 4 gün ve 0°C’de 30 günden fazla etkindir.
Ancak, ısıya duyarlıdır; 56°C’de 3 saatte, 72°C’de 2 dakikada etkisiz hale gelmektedir.
Formalin ve iyot bileşikleri, virüse etkili olan dezenfektanlardır.
Virüslerin çevresel koşullarda ve gıdalarda yaşamlarını sürdürebilmeleri, sıcaklık, tuz
konsantrasyonu, ışın uygulamaları ve organik asitleri gibi birçok faktöre bağlı olarak
şekillenmektedir. Virüslerin gıdalar ile kontaminasyonunu engellemek amacıyla dikkate
alınacak noktalar şunlardır;


Virüslerin etkisiz hale getirilmesi için uygun yöntemler kullanılmalı,



Süt ve süt ürünlerine pastörizasyon işlemi uygun sıcaklık-süre ile uygulanmalı,



İçme ve kullanma suları uygun şekilde dezenfekte edilmeli,



Su ürünlerinin (özellikle kabuklu deniz canlıları) bulundukları yerlere atık sular
akıtılmamalı,



Virüs ile enfekte olduğu bilinen hayvanların ürünleri tüketilmemeli,



Gıda işletmelerinde çalışan personel hijyen kurallarına uymalı,



Enfekte personel gıda zincirinde çalıştırılmamalı,



Fekal kontaminasyon önlenmeli,



Pişmiş ürünlerin çiğ ürünler ile çapraz kontaminasyonu engellenmeli,



Virüslerle kontaminasyonda rolü olan sinek, böcek gibi haşerelerle mücadeleye önem
verilmeli,



Gıda sektöründe çalışan personele düzenli olarak eğitimler verilmeli,



Halk gıda kaynaklı viral hastalıklar hakkında bilinçlendirilmelidir.
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Gıda ve sulardaki virüslerin etkisiz hale getirilmesinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik
yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar;


Isı uygulaması: Gıdalara uygulanan pişirme, pastörizasyon gibi ısı işlemleri virüsleri
inaktive etmede genellikle etkili bir fiziksel yöntemdir, ancak soğutma/dondurma
işlemleri aynı ölçüde etki göstermemektedir. HAV, Norovirüs ve Poliovirüs ısı
işlemine dirençli virüslerdir. Sütlere uygulanan pastörizasyon işlemi, HAV dışındaki
virüsleri tamamen etkisiz hale getirilmektedir.



UV uygulaması: Virüsler üzerinde etkilidir, ancak gıdaların iç kısımlarına nüfuz
edemediği için kullanımı kısıtlı bir işlemdir.



Radyasyon: Işınlar gıdaya iyi bir şekilde nüfuz edebilir, ancak uygun dozları virüsler
üzerinde çok etki gösterememektedir. Virüs sayısı düşük olduğu ise, özellikle kabuklu
deniz ürünlerinde pişirmeden daha etkili bulunmaktadır.



Kurutma: Bazı enterik virüsleri kolaylıkla etkisiz hale getirmektedir. Ancak HAV ve
Norovirüsler kurutmaya karşı dirençlidir.



Dezenfeksiyon: Klor, ozon gibi güçlü oksidanlar ile yapılan dezenfeksiyon işlemi,
özellikle sulardaki virüsler üzerinde etkili bir uygulamadır.

Gıdaların muhafazası ve depolanmasında kullanılan dondurarak saklama, kurutma,
asitlendirme veya modifiye atmosferde paketleme gibi yöntemler virüsler üzerinde etkili
işlemler değildir.

4.2. Prionlar
Prion kelimesi “Proteinaceous” ve “infectious particle” kelimelerinden türetilen
“enfeksiyöz protein partikülü” olarak bilinmektedir. Prionlar sinir hücrelerinde üretilen normal
proteinlerin değişime uğrayarak oluşturduğu yanlış katlanmış proteinler olup, bulaşıcı, patojen
ve enfeksiyöz özelliktedir. İnsanlarda ve birçok hayvan türünde ölümcül ve bulaşıcı
nörodejeneratif hastalıklara sebep olmaktadır.
Prionlar diğer enfeksiyon etkenlerinden farklı yapıya sahip, çok küçük protein
molekülleri şeklindedir. Nükleik asit (DNA/RNA) ve kılıfları yoktur. Buna rağmen, kendini
çoğaltıp, insan ve hayvanları (konakçı hücreleri) enfekte etme özelliğine sahiptirler. Etkenin
çoğalma ve hastalık oluşturma mekanizması tam olarak bilinmemektedir.
Prionların neden olduğu enfeksiyonların 3 farklı şekilde oluştuğu düşünülmektedir.
Bunlar;


Enfeksiyon etkeninin bir canlıdan diğerine bulaştırılması (ağız veya kan yoluyla)



Genetik olarak aktarım



Sporadik olarak (seyrek biçimde, tek tek olgular halinde)
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Hastalık etkeni prionların ölü hayvan kalıntıları, idrar, tükürük ve diğer vücut sıvıları
aracılığıyla çevreye yayılabileceği düşünülmektedir. Bu atıklar minerallere bağlanarak toprağa
sızmaktadır. Prionların insan ve hayvanlara bulaşması başlıca ağız ve kan yoluyla olmaktadır.
Canlı organizmaya alınan etken, dalak ve lenf dokularında birikerek sinir sistemine
yayılmaktadır. Sinir hücrelerine yerleşen prionlar, hücreler içinde birikerek fonksiyonlarını
engellemektedir. Bunun sonucunda hücrelerin ölümüne sebep olarak beyin dokusunda
boşluklar oluşturmaktadır ve beyin süngerimsi bir görünüm almaktadır. Bundan dolayı,
prionların sebep olduğu hastalıklar “nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıkları” olarak
adlandırılmaktadır.
Nakledilebilir süngerimsi
beyin
hastalıkları
(Transmissible Spongiform
Encephalopathies-TSEs) insan ve birçok hayvan türünde görülen enfeksiyöz, sinir sistemi
hücrelerini etkileyen, sporadik, ölümcül olgulardır.
Tablo 4.0.2.

İnsan ve hayvanlarda görülen nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıkları (TSE)

Tür

Hastalık

İnsan

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD)
Variant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD)
Kuru Hastalığı

Sığır

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

Koyun

Scrapie (Kaşıntı ya da sıçrama)

Kedi

Feline Spongiform Encephalopathy

Mink

Transmissible Mink Encephalopathy

Geyik

Chronic Wasting Disease

Şekil 4.0.2.

İnsan ve hayvanlarda görülen prion hastalıklarının görülme yılları
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4.2.1. Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
BSE, Deli inek hastalığı (Mad Cow Disease) olarak bilinen prion proteinlerinin
sığırlarda oluşturduğu sinir hücrelerinin kaybı ile karakterize, bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık,
ilk kez 1986 yılında İngiltere’de bir inekte yeni bir sinirsel hastalık olarak gözlenmektedir.
Bulaşma sağlıklı hayvanların scrapie ile enfekte olmuş koyun ürünleri veya diğer sığırların
kalıntılarını içeren et ve kemik unu (MDM) ile beslenmeleriyle ya da hasta hayvanlara ait
dokulara temas ile olmaktadır.
Hastalığın semptomları anormal davranışlar, yürüme zorluğu ve kilo kaybı ile
başlamaktadır. Enfeksiyonun oluşumu ile semptomların başlangıcı arasındaki süre genellikle
4-5 yıldır. Semptomların başlangıcından ölüme kadar geçen süre genellikle haftalar ila aylar
arasındadır.
Hastalığın insanlara yayılması sonucunda, variant Creutzfeldt-Jakob hastalığının
(vCJD) oluştuğu düşünülmektedir. İnsanlarda gözlenen prion hastalıkları, depresyon, vücut
koordinasyonun bozulması, bunama gibi sinirsel semptomlarla karakterizedir. vCJD,
insanlarda görülen gıda kaynaklı bir prion hastalığıdır. Hastalık deli inek hastalığı olarak bilinen
BSE’li sığırların etlerinden üretilen ürünlerin tüketimi ile ilişkilidir. İnsanlar için en büyük
riskin, beyin, omurilik gibi sinir sistemi dokuları içeren gıdaların tüketilmesi olduğuna
inanılmaktadır.
Prionlar nükleik asitlere sahip olmadıkları için, vücuttaki nükleaz enzimlerine karşı
dirençlidirler. Ayrıca ısı uygulamaları, radyasyon ve dezenfektanlara da dayanıklıdır. Ancak
protein yapısından oldukları için proteinaz enzimlerine duyarlıdırlar.
Pişirme işlemi prionlar üzerinde etkili bir yöntem değildir. Etken, sığır etleri ya da et
ürünlerine uygulanan pişirme işlemleri ile yok edilememektedir. Ancak 360°C kuru ısıda 1 saat
otoklavlama sonucunda tahrip edilmektedir. Bu nedenle işlenmiş et ürünlerinin (sosis, sucuk,
köfte) tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kontrol edilmemiş et ve et ürünleri tüketilmemelidir.
Sığırlarda görülen hastalık, koyunlarda ve kanatlılarda da görülebildiği için sığırlara ait
dokuları içeren hayvansal yemler, koyun ve kanatlıların beslenmesinde kullanılmamalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıda kaynaklı viruslar hakkında bilgi verilmiştir.

81

Bölüm Soruları
1) Deli inek hastalığı nedir?
2) Poliovirüs nasıl yayılmaktadır?
3) Hepatit A semptomları nelerdir?

Cevaplar
1) Deli inek hastalığı (Mad Cow Disease) olarak bilinen prion proteinlerinin sığırlarda
oluşturduğu sinir hücrelerinin kaybı ile karakterize, bulaşıcı bir hastalıktır.
2) Poliovirüs özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde dışkı ile bulaşık
gıda ve suların tüketilmesi ile çocuklar arasında yayılım göstermektedir.
3) Hepatit A virüsü vücuda alındıktan sonra ani ateş, halsizlik, mide bulantısı, eklem
ağrısı, koyu renkli idrar, soluk dışkı, iştah kaybı ve karın rahatsızlığı gibi grip benzeri
semptomlarla karakterize bir karaciğer enfeksiyonudur.
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5. GIDA VE SU KAYNAKLI PARAZİTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Gıda ve su kaynaklı parazitlerin tanımlanması
5.2. Parazitlerden korunma yolları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Amipli dizanteri etkeni hangisidir?
Trichinella spiralis hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gıda kaynaklı parazitler

Gıda kaynaklı parazitlerin Parazitlerin
bulaşma
tanımlanması
şekilleri, isimleri, özellikleri
ve neden olduğu hastalıklar
hakkında
bilgi
sahibi
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Parazit, T. spiralis, Toxoplasma gondii
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Giriş
Parazitler, yaşam döngüleri için gereken besin ve enerjiyi diğer canlılar üzerinden
sağlayan organizmalardır. İnsan sağlığını tehdit eden 300’ün üzerinde Helmint (Sestod,
Nematod, Trematod) ve 70’in üzerinde Protozoon türünün var olduğu bilinmektedir. Kompleks
yaşam çemberleri, transfer rotalarındaki çeşitlilik ve infeksiyona dair semptomların görülme
süreçlerinin uzunluğu parazitleri halk sağlığı açısından kritik bir konu haline getirmektedir.
Parazitler çeşitli yollarla insanlara bulaşmaktadır. Gıda ve su ile meydana gelen bulaşma
bilinen en önemli yoldur. Parazitik infeksiyonlar, eti yenilebilen canlıların kas veya iç
organlarının tüketimi ile olabildiği gibi, kontamine suların karıştığı su kaynakları ve bu sularla
sulanan tarlalarda yetişen sebze ve meyvelerin tüketimi ile de gerçekleşmektedir. Ayrıca, insan
veya hayvan dışkısı ile gübrelenmiş topraklarda yetişen gıda maddeleri de yüksek oranda bu
riski taşımaktadır.
Dünya genelinde parazitler yaygın olarak bulunmakla birlikte, bazı türlerinin sınırlı bir
coğrafyada dağılım gösterdiği bilinmektedir. Bununla birlikte, parazitler konakçı olarak belirli
bir grup canlıyı kullanabildiği gibi, birçok tür arasında geçiş yapabilen örnekleri de mevcuttur.
Paraziter vakaların çoğu asemptomatik seyrederken, bazı akut veya kronik durumlarda
tipik semptomlar da görülebilmektedir. Ayrıca, konakçısına iyi adapte olmuş bir parazit uzun
süre burada yaşayarak beslenmesini sağlayabilmekte, hatta bu süreçte konakçısının sağlığına
da olumsuz etkimemektedir. Bu vakalarda tablo, konakçının vücut direncinin düştüğü noktaya
kadar bu şekilde ilerlemekte ve akabinde belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Bu bölümde gıda ve sularla insanlara bulaşabilen ve en sık patojenite gösteren parazit
türlerinden bahsedilecektir.

5.1. Helmintler
Helmintler kendi aralarında üç ana başlık altında sınıflandırılmaktadır:

5.1.1. Sestodlar (Tenya)
5.1.1.1. Taenia spp.
Sestodların en sık rastlanılan türlerinin olduğu bir gruptur. Anaerobik metabolizmaya
sahip olan bu parazitler tüm besin gereksinimini konakçısı olan canlıdan temin etmektedir.
Taenia türlerinin infektif formları olan larvalar ara konakçıda bulunurken, yetişkin ve üreme
dönemindeki parazitler insanlarda bulunmaktadır. Bu parazitlerle bulaşma daha sıklıkla
yeterince pişirilmemiş infekte etlerin tüketimiyle olmaktadır. Ayrıca, bir diğer önemli bulaşma
kaynağı da kirli sularla yıkanan sebze ve meyvelerdir.
Tenyalarla enfekte olan etlerin total imhası veya bazı durumlarda şarta tabi olarak
tüketilmesi gerektiğinden, sektörde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu amaçla,
sıcak ve soğuk uygulamalarına duyarlı olan bu türler üzerinde yapılacak birkaç ısıl işlem
uygulaması ve alınacak hijyen önlemleri eradikasyonda yüksek oranda etkili sağlamaktadır.
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Minimum 60°C’lik sıcaklıkta yapılacak pişirme işlemi ile yok edilebilen sistiserklerin
inaktivasyonunda ayrıca -10°C’nin altında dondurarak muhafaza ve 3 haftaya kadar salamura
solüsyonunda bekletme de etkili olmaktadır. Taenia spp.’nin insanlarda yapmış olduğu
enfeksiyon Taeniasis (Teniyazis) olarak bilinmekte olup, bu familyanın en sık rastlanılan
türleri sırasıyla sığır ve domuz tenyası olarak da bilinen Taenia saginata ve Taenia solium’dur.
Taenia saginata: Orta Doğu, Afrika, Tayland, Etiyopya, Hindistan ve Kore gibi
ülkelerde sıklıkla görülmektedir. Bu türün infektif yani larval formu Cysticercus bovis olup,
özellikle sığır etinde, hareketli kaslarda (dil, yutak, diyafram vs.) bulunmaktadır. Kontamine
etlerle alınan larvalar öncelikle ince bağırsağa yerleşmekte ve burada çoğalmaktadır. Larvaların
enfektif güce kavuşmaları ise 8-10 haftalık bir süreyi bulmaktadır. Bağırsakta gelişen larvalar,
önce beyin bölgesine, oradan da vücudun hareketli kaslarına yayılmaktadır. İnsan bağırsağına
yerleşen tenyaların boyunun ortalama 3-5 m uzunluğu bulduğu ve 20 yıla kadar da konakçısında
belirti göstermeden yaşayabildiği bilinmektedir.
T. saginata enfeksiyonları çoğunlukla asemptomatik olarak seyretmektedir. Bununla
birlikte hastaların üçte birinde mide bulantısı veya sık yemek yiyerek hafifletilen abdominal bir
açlık ağrısı görülebilmektedir. Bu epigastrik semptomlara ilerleyen evrelerde kabızlık, ishal
kilo kaybı, bağ ağrısı ve baş dönmesi de eklenmektedir. Ayrıca, tüm dünyada T. saginata
kaynaklı nörosistiserkozis vakalarında artış olduğu da bildirilmiştir. Taeniasis hastaları
genellikle enfeksiyondan proglottidin (tenya halkası) perianal bölgeye, dışkıya veya iç çamaşıra
geçmesi halinde haberdar olmaktadır.
Tenya larvalarının tespiti için ilk adımda makroskopik bakıdan yararlanılmaktadır.
Ancak detaylı bir tanı için DNA bazlı moleküler yöntemlerin (multiplex PCR gibi) daha başarılı
olduğu bilinmektedir. Ayrıca yumurta veya proglottidlerden çoğaltılan DNA’dan yapılan
sekanslama ile de tür ayrımı yapılabilmektedir.
Taeniasisle mücadelede ilaç olarak niklozamid ve praziquantel kullanımı bilinen en
etkili yöntemdir. Öte yandan, kesimhanelerde yapılacak olan detaylı et muayenesi ile enfekte
hayvanların tespiti sayesinde eradikasyonda başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Taenia solium: T. solium enfeksiyonlarına domuz eti tüketiminin sık olmaması
sebebiyle Müslüman ülkelerinde çok rastlanılmazken, Meksika, Güney ve Merkez AmerikaAfrika, Asya ve Asya’nın İslami olmayan güneydoğu bölgesi, Slav ülkeleri ile güney ve doğu
Avrupa’da sıklıkla görülmektedir.
Domuzların ara konakçılık yaptığı bu türde, insanlar son konakçıdır. Ancak bazı
durumlarda insan hem ara hem de son konakçı olabilmektedir. Buna otoenfeksiyon
denilmektedir. Bu durum yalnızca T. solium da görüldüğü için bu parazitten kaynaklı
enfeksiyonlar, T. saginata’nın sebep olduklarından daha tehlikeli olarak kabul edilmektedir.
Bu parazitin larval formu olan Cysticercus cellulosae’nın bulunduğu çiğ veya yeterince
pişirilmemiş domuz etlerinin tüketimi ile infeksiyon şekillenmektedir. Duodenuma ulaşan
larvalar burada intestinal duvara penetre olarak çoğalmaya başlamaktadır. Kan ve lenf kanalları
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aracılığıyla da sonrasında miyokardiuma ve iskelet kaslarına ulaşmaktadır. Yaklaşık olarak da
8-10 hafta gibi bir süre sonrasında larvalar asıl formları olan C. cellulosa’ya dönüşmektedir.
T. solium’dan kaynaklı enfeksiyonlar T. saginata enfeksiyonlarında da olduğu gibi çoğu
bireyde asemptomatik seyir göstermektedir. Ancak bireysel bağışıklığın düştüğü durumlarda
mide bulantısı, kramp, iştahsızlık, zayıflama ve halsizlik gibi semptomlar görülebilmektedir.
T. solium’dan kaynaklı infeskiyonların koproskopikal yani makro düzeydeki metodlarla
prevalansının belirlenmesi oldukça güçtür, çünkü T. saginata’nın sebep olduğu enfeksiyonlarla
çok farklılık göstermemektedir. Teşhis amacıyla geliştirilmiş serolojik metotlar da mevcut
bulunmakla birlikte büyük taramalardaki etkinliği henüz test edilmemiştir. Ancak moleküler
yöntemler ile tür farklılığı başarılı olarak tespit edilebilmektedir.

5.1.1.2. Diphylobothrium latum
Bu parazit türü, çiğ veya az pişirilmiş balık türlerinin sıklıkla tüketildiği Finlandiya,
İskandinavya, Alaska, Kanada, Japonya ve Peru gibi ülkelerde yaygın olarak görülmektedir.
Parazitin kesin konakçıları insanlar ve balık yiyen memelilerdir. D. latum
yumurtalarının çevreye yayılması insan dışkısıyla olmaktadır. Kanalizasyon sularının deniz ve
göllere karışması neticesinde, parazit larvaları bu alanda yaşayan balıklar tarafından alınmakta
ve bu balıkların tüketimi ile de insanlara yeniden bulaşmaktadır.
D. latum olguları genellikle semptomsuz seyir göstermektedir. Ancak çok sayıda parazit
alımı ve bu parazitlerin ileumda büyüyüp yoğunlaşması ile abdominal ağrı, diyare ve ilerleyen
2-3 yıl içinde B12 vitaminin eksilmesiyle şekillenen makrositik anemiye sebep olmaktadır.
Erişkin bir D. latum’un insan bağırsağında 10 m’ye kadar ulaştığı bilinmektedir.
D. latum ile enfeksiyondan korunmak için çiğ veya az pişmiş balık tüketiminden uzak
durulması gerekmektedir. Ayrıca, 55-60°C sıcaklıkta pişirme işlemi veya -18°C’nin altında
uygulanacak dondurma işlemi parazitin inaktive edilmesi için yeterli olmaktadır.

5.1.1.3. Echinococcus spp.
Bu parazit familyası Asya, Orta Doğu, Afrika ve Akdeniz ülkelerinde endemik olarak
görülmektedir. Pek çok alt türü olan Echinococcus spp.’nin insanlarda hastalık yapan iki önemli
üyesi bulunmaktadır. Bunlardan Echinococcus granulosus kistik ekinokokkozise,
Echinococcus multilocularis ise alveolar ekinokokkozise sebep olmaktadır. E. multilocularis
diğer türe kıyasla daha az rastlanan bir tür olmakla birlikte mortalitesinin daha yüksek olduğu
da bilinmektedir. Her iki parazit için de kesin konak köpek, tilki ve kurt gibi karnivorlardır. Bu
canlılarda parazitin yetişkin formu bulunmaktadır.
Genç formdaki parazitler ise koyun, keçi, sığır, domuz ve atları ara konak olarak
kullanmaktadır. İnsanlar bu parazit türünün yaşam döngüsüne kontamine su ve gıdalarla
beslenme neticesinde tesadüfi ara konakçı olarak katılmaktadır.
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Echinococcus granulosus: Tenya familyasının en küçük ölçülü üyesi (3-5 mm) olup,
boyutunun aksine insanlarda önemli enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Ekonomik yönden de
elzem kayıplara yol açan bu parazitin oluşturduğu enfeksiyon, Türkiye’deki önemli zoonoz
hastalıklar arasında yer almaktadır.
E. granulosus’un erişkin formları karnivorların bağırsaklarında bulunup, yumurtaları
konakçı hayvanların dışkısıyla çevreye saçılmaktadır. Ara konaklar yumurtaların bulaştığı suyu
veya yeşilliği tüketerek döngüye katılmaktadır. İnsanlar ise bu parazitin tesadüfi ara konakçısı
olup, karnivor yumurtalarıyla bulaşık tüy veya gıdanın alınması ile enfekte olmaktadır. İnsan
vücudunda karaciğer, akciğer, böbrek, dalak gibi ana organlara ulaşan parazit yumurtaları içi
sıvı dolu kesecikler haline dönüşmektedir. Bu larval forma Hidatid Kist, bu kistlerin insanlarda
sebep olduğu hastalığa ise Hidatidosis (Hidatidoz) denilmektedir. Vücutta oluşan kistlerin
büyüklüğü toplu iğne başından kaz yumurtasına kadar değişim göstermektedir. Hidatitozis
vakalarının genelinde herhangi bir semptomla karşılaşılmamaktadır. Çoğunlukla kistler
kalsifiye olarak kalmaktadır. Ancak yoğun enfestasyon durumunda, özellikle de akciğer ve
karaciğer gibi organlarda fazlaca kist bulunması halinde şiddetli öksürük, ciğerlerde buna bağlı
yırtılmalar görülebilmektedir. Akabinde bireylerin bağışıklığının düşmesiyle birlikte sekonder
infeksiyonlar ve ölüm durumu gözlenmektedir.
Hidatidoz ile en etkili mücadele yöntemleri, özellikle kesim yapılan bölgelerin
çevrelerinde bulunan hayvanlara enfekte iç organların verilmesinin engellenmesi ve başıboş
sokak hayvanlarının bu parazit yönünden aşılanmasıdır. Ayrıca, kesimhanelerde çalışan
personelin ve halkın da bu konuda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

5.1.2. Nematodlar (Solucan)
Bu grupta Trichinella, Ascaris ve Anisakis gibi gıdalarla alınabilecek önemli parazitler
yer almaktadır. Bazı nematodlar hiç ara konakçı kullanmadan fekal yollarla bulaşmaktadır.
Trichinella gibi türler ise et veya balık gibi gıda maddelerinde kistik formda bulunabilmekte ve
tüketen kişilerin kas gruplarına yerleşmektedir.

5.1.2.1. Trichinella spp.
Bu tür, hemen hemen tüm karnivor ve omnivor canlılarda görülebilen bir parazit
grubudur. Trichinella spiralis, T. nativa, T. britovi, T. pseudospiralis, T. nelsoni, T. murrelli
ve T. papuae gibi türleri bulunan bu nematod ailesinin en tehlikeli üyesi T. spiralis’tir. Çiğ
veya yeterince pişirilmemiş domuz eti tüketimiyle insanlarda zoonotik bir enfeksiyon olan
Trişinelloz’a neden olmaktadır. Trişinelloz tüm sıcakkanlı canlıları, özellikle de karnivorları
etkileyen bilinen en eski parazitik enfeksiyonlardandır.
T. spiralis yaşam çemberinin bir döngüsünü konakçı hayvanda geçirmektedir. Genel
olarak kasaplık domuzların diyafram ve dil kaslarına yerleşen bu parazit, lenfatik yollarla
iskelet kaslarına kadar ulaşmaktadır. İnfektif formdayken hareketli kaslara yerleşen parazitler,
bireyler tarafından kontamine etlerin tüketimiyle vücuda alınmakta ve ilk olarak mide asidinin
etkisiyle serbest kalmaktadır. Buradan bağırsağa ulaşan larvalar çiftleşerek yeni jenerasyon
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larvaları oluşturmakta ve hepatik portala vermektedir. Larvalar da bu yolla vücudun her yerine
dağılarak dokulara penetre olmaktadır.
Trişinelloz vakalarında infeksiyonun seyri ve görülen semptomlar aktif parazit sayısı ve
vücutta bulundukları yere göre değişmektedir. Genel belirtiler 1-4 hafta arasında ortaya
çıkmaktadır. İnfeksiyonun patogenezisi migrasyon, penetrasyon ve ankiste olma aşamaları
halinde görüldüğünden ilk olarak bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi intestinal
semptomlarla karşılaşılmaktadır. Daha sonrasında ise ana semptomlar olan miyalji, ateş,
hareketli kasları kullanmada güçlük (yutkunma, çiğneme vb.), konjunktivit ve çok yoğun
enfestasyonlarda ensefalitis ve miyokarditise bağlı ölüm tablosu görülmektedir. Bu vakalarda
mortalite %1,5-%15 gibi yüksek bir orana ulaşmaktadır.
T. spiralis larvaları dış ortamda kendilerini enkapsüle ederek yıllarca yaşayabilme
yeteneğine sahiptir. Ancak sıklıkla kalsifiye olarak 6-12 ay içerisinde ölmektedirler. Bu
parazitin teşhisi çeşitli metotlarla yapılabilmektedir. ELISA ve Western Blot son dönemlerde
en çok kullanılan analiz teknikleri olup, moleküler analiz yöntemleriyle de tür ve kaynak
ayrımına gidilebilmektedir. Parazitin tespiti doğrultusunda tüm karkas imha edilmektedir.
Kaynağa yönelik bulgu elde edildiği takdirde ise direk olarak sürü ele alınarak hasta hayvanlar
uzaklaştırılmaktadır. Ayrıca parazit ve larvalarını etkisiz hale getirmek için klasik pişirme, uzun
süreli dondurma (-15-25°C, 3-4 hafta) ve ufak dozlarda ışınlama işlemleri de etkili olmaktadır.
Trişinelloz vakalarına yönelik alınabilecek önlemlerin başında sürünün ari olarak
korunması gelmektedir. Sürüye hayvan katımlarında, hayvan transportlarında ve
mezbahalardaki kesim işlemlerinde gereken önlemler alınmalıdır. Enfekte hayvanların sürüye
girişi veya kaçak yapılan kesim işlemleri bu etkenin yayılmasında ve sürü ariliğinin
bozulmasında temel faktörlerdir. Bu nedenle çiftlikten sofraya kontrolü sağlanabilen bir gıda
zincirinin muhafazası büyük önem taşımaktadır.

5.1.2.2. Ascaris spp.
Tüm dünya popülasyonunun yaklaşık olarak ¼’ünü etkileyen bu familyanın en önemli
üyesi Ascaris lumbricoides’tir. Bu yuvarlak kurtların bilinen tek konakçısı insanlardır. Erken
çocukluk döneminde (5-15 yaş) ve özellikle de bebeklerde diyarel infeksiyonlara bağlı
mortaliteye sebep olan bu etken, yetişkinlerin çoğunda semptom göstermeksizin, intestinal
kanalda gıdalardan alınan yağ ve proteini absorbe ederek yaşam döngüsünü sürdürmektedir.
Ayrıca ileri vakalarda Askarisler pankreatitis, akut kolesistitis, akciğer ve karaciğerde apselere
yol açmaktadır. Etkenin yumurtaları dışkıyla saçılmakta olup, kişi kendisini yeniden enfekte
edebildiği gibi (tuvalet ve el hijyeni yetersizliği), başka kişiler de enfekte olabilmektedir.
Bulaşma; kontamine sular, bu sularla yıkanan sebze ve meyveler, özellikle hijyen kurallarına
dikkat etmeyen parazit taşıyıcısı kişilerin hazırladığı gıdalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Su
veya gıda maddeleri ile alınan bu yumurtalar intestinal kanalda açılarak olgunlaşmaktadır.
İntestinal kanalda 1-2 yıl kadar yaşayabilen erişkin Askarisler bazı durumlarda akciğer ve
karaciğere de tutunabilmektedir. Bu türün dişileri geceleri anal bölgeye çıkarak ortalama
200000 tane yumurta bırakmaktadır. Bu yumurtalar da, gerek kişisel hijyene önem verilmemesi
halinde gerekse de kanalizasyon suları aracılığıyla yeniden yaşam döngüsüne katılmaktadır. Bu
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nedenle, gıda alanında çalışan kişiler el hijyenine çok dikkat etmeli, sebze ve meyveler temiz
suyla yıkanmalı, gıdalar da yeterli ısıl işleme tabi tutulduktan sonra tüketilmelidir.

5.1.2.3. Anisakis spp.
Anisakideae familyasından gelen bu parazit türü ilk olarak 1960’lı yıllarda insanlarda
Anisakiasis olarak tanımlanan bir enfeksiyona sebep olmuştur. Bu vaka Hollanda’da tuzlanmış
ringa balığının tüketimine bağlı olarak şekillenmiş ve literatüre “Worm Herring Disease” yani
“Ringa Solucan Hastalığı” olarak geçmiştir.
Anisakis simplex bu familyanın en etkin üyesidir. Özellikle Japonya gibi Uzak Doğu
ülkelerinde çiğ ve tütsülenmiş balık tüketiminden dolayı sıklıkla bu parazitle ilgili sağlık
sorunları yaşanmaktadır. A. simplex’in en sık görüldüğü türler çiğ sardunya, füme somon,
salamura edilmiş ringa balığı, uskumru ve ançüvez tipleridir. Türkiye’nin deniz ürünleri
bakımından zengin olması ve farklı tüketim şekillerinin mutfak kültürümüze girmiş olması
sebebiyle bu etkene bağlı enfeksiyonlar ülkemizde de görülmeye başlamıştır.
A. simplex’in esas ve bilinen tek vektörü balıklardır. İnsanlar bu etkenin yalnızca
rastlantısal konakçılarındandır. Asıl konakçıları yunus balıkları ve balinalar olan bu etkenin
insan vücudunda gelişimi söz konusu değildir. Ancak mide veya bağırsak duvarına tutunarak
proteolitik enzimler salgılayan parazitler, bu bölgenin müköz ve submüköz tabakalarını
erozyona uğratmaktadır. Parazitlerin akciğer, karaciğer ve diğer dokularda dolaşımı neticesinde
infekte bireylerde gastrik rahatsızlıklar ve alerjik reaksiyonlar şekillenebilmektedir. Alerjinin
gelişimi de aslında bireylerin immun sisteminin balığa karşı vermiş olduğu tepkiden
kaynaklanmaktadır.
Anisakiasis insanlarda akut ve kronik olmak üzere iki farklı formda görülmektedir. Akut
form infekte balık eti tüketiminden yaklaşık 2 saat sonra karın ağrısı, kusma, ishal ve yüksek
ateşle kendini göstermektedir. Bu durumda hastaya uygun tedavi yapılmazsa enfeksiyon kronik
ülser benzeri bir forma dönüşebilmektedir. Larvaların alımından sonraki 5-7 günlük süreçte
şekillenen kronik formda ise ileumda yangı ve eozinofilik granuloma meydana gelmektedir.
Ayrıca bu tip kronik vakalarda aralıklı veya sürekli karın ağrısı, ince bağırsak obstrükisyonları,
ileal stenozlar ve pneuomoperitoneum gibi semptomlar görülmektedir.
Parazitin yumurtaları ısıl işleme karşı oldukça duyarlıdır. 70°C’ye varan sıcaklıklarda
pişirme işlemi veya -18°C’de dondurma işlemi yumurtaların inaktivasyonu açısından oldukça
etkili yöntemlerdir. Yüksek tuz konsantrasyonlarında balık etlerinin salamura edilmesi de
parazit yumurtaları üzerinde aynı inhibe edici etkiyi göstermektedir.
Anisakiasisten korunmada en etkin yöntem çiğ veya yeterince pişirilmemiş balık eti
tüketiminin önüne geçilmesidir.

5.1.3. Trematodlar (Yassı Solucan)
Trematodlar tüm dünya popülasyonunun sağlığını tehdit eden önemli bir parazit
grubudur. Genelde iki veya daha fazla konakçı kullanmaktadırlar. Bu grupta karaciğer, akciğer
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ve bağırsakları etkileyen Clonorchis sinensis, Fasciola hepatica, Fasciola gigantica,
Opisthorchis felineus, Opisthorchis viverrini, Paragonimus spp. ve Echinostoma spp. gibi
parazitler yer almaktadır.
Sıklıkla karşılaşılan trematod türleri şöyledir.
Fasciola hepatica: Hayat döngüsünün tam olarak aydınlatıldığı ilk trematod türüdür.
14. yüzyılın başında tanımlanmış olan bu parazit hem sağlığa zarar vermekte hem de domestik
ruminant besiciliğinde ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Fasciolidae familyasından gelen
F. hepatica, insanlarda Fasciolasis olarak bilinen, karaciğer kızarması (safra sirozu) ile
karakterize bir hastalığa neden olmaktadır.
Bu parazit yaygın olarak su hijyeninin yetersiz olduğu Afrika, Orta Doğu gibi coğrafi
bölgelerde görülmektedir. Parazitin çevreye saçılması bu bölgelerde yetiştirilen hayvanların
özellikle de koyun dışkılarının aracılığıyla olmaktadır. F. hepatica kistleri akarsuda 122 gün,
otlakta 1 yıla kadar ve hatta kuru ot yığınında birkaç ay süreyle canlı kalabilmektedir. İnsanlara
bulaşma ise bu kontamine alanlarda yetişen yeşilliklerin ve kontamine suların tüketimi ile
gerçekleşmektedir.
Fasciolasis akut ve kronik olmak üzere iki formda görülmektedir. Yumurtaların
alımından yaklaşık 2-4 ay sonra karaciğer ağrısı ile kendini gösteren akut Fasciolasis karaciğer
büyümesi, ateş, yorgunluk, ürtiker, solunum rahatsızlıkları, iştahsızlık ve buna bağlı kilo kaybı
ile seyrine devam etmektedir. Kronik faz ise aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir.
Obstruktif faz olarak da bilinen bu dönemde erişkin parazitler safra kanallarına yerleşerek epitel
dokuda hiperplazi, safra kesesinde incelme ve genişleme, ayrıca kolanjitis, kolesistitis ve safra
kesesinde tıkanma yapmaktadır. Hatta bazı karaciğer tümörü vakalarının da bu dönemdeki ağır
F. hepatica enfestasyonu ile ilişkili olduğu bildirilmektedir.
Fasciolasisle mücadele için, özellikle sürü besiciliği yapılan bölgelerde, içme ve
kullanma suyu hijyenine gereken önem verilmelidir. Bu parazitle enfekte hayvanların tedavisi
için kullanılabilecek en uygun ilaç ise Praziquantel’dir.

5.2. Protozoonlar
Protozoon parazitler genel olarak insanlarda hafif veya orta şiddetli diyare oluşturmakla
karakterizedir. Öte yandan, yetersiz beslenen çocuklar, yaşlılar ve immun sistemi baskılanmış
kişilerde hayati tehlike yaratabilecek etkileri de mevcuttur. Bazı infeksiyonlar ise asemptomatik
seyir göstermektedir. Protozoonlar birden fazla hayvan türünde yaşayıp üreyebilmekte ancak
doğada veya gıdada gelişim gösterememektedir.
Gıdalarda en yaygın görülen protozoon türleri şunlardır:
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5.2.1. Giardia lamblia
Aseksüel olarak üreyebilme yeteneğine sahip flagellalı bir protozoondur. Giardia
intestinalis veya Lamblia intestinalis olarak da bilinen bu protozoon hem epidemik hem de
sporadik formlarda enfeksiyon yapmaktadır.
Giardia ile bulaşma kontamine gıda, fekal-oral yol veya kişiden kişiye direk kontak
yoluyla olmaktadır. Kontamine su kaynaklarından sebze ve meyvelere bulaşan G. lamblia
kistleri ayrıca, enfekte kişilerin hazırladığı gıdalar ile de insanlara geçebilmektedir.
Etkenin trofozoit ve kistik olmak üzere iki formu mevcuttur. Kistik form infeksiyöz
form olup çevresel koşullara karşı oldukça dirençlidir. Soğuk suda aylarca canlı kaldığı
bilinmektedir. G. lamblia’nın infektif dozu oldukça düşüktür (yaklaşık 10 kist). Kistik
Giardia’nın alınmasının ardından duodenumda gastrik Ph ve pankreatik enzimlerin
(kemotripsin ve tripsin) etkisiyle kistler trofozoit denilen bir forma dönüşmektedir. Trofozoitler
invaziv özellikte olmamasına rağmen intestinal duvara flagellalarıyla tutunarak burada aseksüel
olarak çoğalmaya başlamaktadır.
Enfekte kişilerde kötü kokulu, yağlı ve mukuslu diyare, malabsorbsiyon ve buna bağlı
hızlı kilo kaybı, abdominal kramp ve mide bulantısı görülmektedir. Bu durum, hasta tedavi
edilmediği müddetçe aylarca sürebilmektedir.
Giardia enfeksiyonları, hasta kişilere ait dışkının muayenesi ile tespit edilmektedir. Zira
kistik Giardia etkenleri 107 gibi yüksek bir düzeyde dışkıyla atılmaktadır. Giardia kistlerinin
kontamine sulardan eradikasyonu klorlama, ışınlama ve ozonlama yöntemleri ile mümkünken,
gıdaların uygun sıcaklıklarda pişirilmesi de inhibisiyon için yeterli olmaktadır.

5.2.2. Entamoeba histolytica
Amebiasis yani amipli dizanteriye sebep olan E. histolytica, hijyen koşullarının
yetersiz olduğu tropik ve subtropik ülkelerde yaygın olarak görülen bir etkendir. Her yıl tüm
dünyada ortalama 50 milyona yakın insanı infekte ederek, %1’i kadarının ölümüne sebep olan
bu protozoon malaryadan sonraki ikinci ölümcül parazittir.
Amipli dizanteride bulaşma fekal-oral yolla olmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar,
gelişmekte olan ülkelerde içme suyunun etkenin transferindeki en önemli araç olduğunu
göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde ise bulaşma, ancak su arıtma sistemlerinde bir bozukluk
veya atık su ile içme suyu boruları arasında çapraz kontaminasyon olması halinde
gerçekleşmektedir. Gıda kaynaklı bulaşmalarda enfekte kişiler tarafından veya kontamine su
ile manipüle edilen gıdalar önemli rol oynamaktadır. Ayrıca sinekler, hamam böcekleri ve
benzeri insektler de parazit kistlerini dışkıdan gıdaya taşıyabilmektedir.
E. histolytica ile infeksiyonda inkübasyon süresi 2-4 haftadır. Amipli dizanteriye
yakalanmış kişilerin çoğunda semptom görülmezken bazı vakalarda hastalık kolonda
ülserasyonla başlamakta ve ardından mukuslu ve kanlı diyare ile seyir göstermektedir.
İnfeksiyondan birkaç hafta sonra da ciddi bir diyare, abdominal ağrı, ateş ve kusma şeklinde
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form değiştirmektedir. Hatta bazı koşullar altında amebiyazis, intestinal bağırsak florasıyla
sinerjik bir ilişki ile sonuçlanabilmektedir.
Dizanterik bir kişi trofozoit ve kistik formda olmak üzere yaklaşık 50 milyon kadar
etkeni çevreye dışkıyla saçmaktadır. Trofozit formda parazit dış koşullara çok dayanıklı
değilken, enkiste formdaki E. histolytica 3 aya kadar kendini koruyabilmektedir. Bu durum,
protozoonun aerotolerant ve anaerobik özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Amebiyazis dışkıda trofozoit veya kistlerin İndirekt Hemaglütinasyon, İndirekt
İmmnuofloresans, Lateks Aglutinasyon ve ELISA gibi immunolojik metotlar ile görülmesi ile
teşhis edilebilmektedir. Enfeksiyonun tedavisi ise metronidazol ve klorokinon gibi amebisidal
ilaçlarla olmaktadır.

5.2.3. Cryptosporodium spp.
Kriptosporidiozis son yıllarda gıda kaynaklı ishallerin başlıca nedenlerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar kriptosporidiyozda çiğ et ve balık
ürünleri ile suyun etkenin yayılmasında önemli birer araç olduğunu göstermektedir.
Cryptosporodium sağlıklı bireylerde çok yüksek dozlarda etkili olmamasına rağmen immun
sistemi baskılanmış, örneğin AIDS hastası gibi bireylerde çok az sayıda bile oldukça ciddi
infeksiyonlara yol açmaktadır.
İnsanlarda hastalık oluşturan en önemli iki Cryptosporidium türü Cryptosporidium
parvum ve Cryptosporidium meleagridis’dir. Bunlardan gıda enfeksiyonlarında etkili olan tür
C. parvum olup, kayıtlara geçen ilk vakanın 1984 yılında Teksas’ta artezyen suyu tüketimine
bağlı şekillendiği bildirilmiştir.
C. parvum tüm hayat döngüsünü tek bir konakta geçirmektedir. Bu konak yalnızca bir
insan olabileceği gibi inek veya koyun gibi domestik çiftlik hayvanlarından biri de
olabilmektedir. Hücre içi zorunlu bir koksidiyan olan C. parvum’un ookistleri vücuda
alındıktan sonra hedef bölge olan ince bağırsağa ulaşarak sporozoitlerine ayrılmaktadır. Her
ookist kendi bünyesinde 4 adet sporozoit içermektedir. İnce bağırsakta mikrovilluslara penetre
olan ve çoğalan sporozoitler enfeksiyonu başlatmaktadır. Protozoonun asıl enfeksiyon alanı
ince bağırsaklar olmasına rağmen, ağır vakalarda özellikle karaciğer ve kolon da ciddi boyutta
etkilenmektedir. Hastalığın inkübasyon periyodu 6-16 gün sürmekle birlikte tipik semptomlar
9-23 gün içerisinde kendini göstermektedir. Diyare (bazen mukuslu, bazen kanlı), abdominal
ağrı, mide bulantısı, kusma ve ateş sıklıkla görülen semptomlardır.
Cryptosporodium enfeksiyonlarında bulaşma fekal-oral yolla olmaktadır. İnfektif
ookistler hasta bireylerin dışkısıyla saçılmaktadır. Atılan ookistler çevresel koşullara karşı
oldukça dirençli olup soğuk ve nemli ortamlarda aylarca hayatta kalabilme yeteneğine sahiptir.
Kriptosporodiyozisin diyagnozunda hastaların dışkılarındaki ookistlerin tespit edilmesi
gerekmektedir. Gram boyama (asit), Direkt İmmunofloresens, Monoklonal Antibody ve
moleküler bazlı yöntemler teşhiste kullanılan önemli yöntemlerdir. Tedavide ise bazı
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kemoteropotikler test edilmiş olup, aminoglikozid antibiyotikler paromomisin ve genetisinin
inhibe edici etkisinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir.
Parazitle mücadelede ise gıdaların, içme ve kullanma sularının hijyeni oldukça önem
arz etmektedir. En az 70°C’de uygulanan pişirme işlemi, UV ışınlama ve ozonlama sıklıkla
tercih edilen eradikasyon yöntemleridir.

5.2.4. Cyclospora spp.
Cyclospora, Eimeriidae familyasına mensup bir protozoondur. Gıdalar aracılığıyla
hastalık oluşturduğu bilinen tek üyesi Cyclospora cayetanensis’dir. Bu protozoonun sebep
olduğu ilk vaka 1990’lı yıllarda bildirilmiş olup, ithal edilmiş kontamine böğürtlenin
tüketimiyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, çilek türü meyveler ile fesleğen gibi yeşil sebzeler de
infeksiyonda rolü olan diğer önemli gıdalardır.
Cyclospora enfeksiyonu genellikle gelişmekte olan ülkelerde temiz su ve hijyen
eksikliğine bağlı olarak görülen endemik bir durumdur. Fekal-oral yolla bulaşmakta olan bu
enfeksiyon ekinlerin ilaçlanmasında veya sulanmasında kullanılan suyun kontamine
olmasından ya da gübreleme işleminden kaynaklanmaktadır.
C. cayetensis’in tek ve son konakçısı insanlardır. Diğer sporlu protozoonlarda olduğu
gibi insan bağırsağında hem seksüel hem de aseksüel olarak üreyebilme yeteneğine sahip C.
cayetensis seksüel üremeyle birlikte dışkıyla atılacak olan ookistleri üretmektedir. Bu yolla dış
ortama çıkan ookistler ancak 2 hafta sonrasında sporule olarak infekte hale gelmektedir.
C. cayetensis ookistleri ince ve kalın bağırsakların epitelial tabakasına afinite
göstermekte olup, hastalığı burada başlatmaktadır. Kontamine gıdalarla direkt alınan bu
ookistler çoğu zaman kişileri enfekte etmesine rağmen tipik semptomlar görülmemektedir.
Ancak yeni doğanlarda ve immun sistemi baskılanmış kişilerde zayıflama ile sonuçlanan uzun
diyarelere neden olmaktadır. Bununla birlikte ateş, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı ve
konstipasyon da diyareye eşlik eden diğer semptomlardır. Nadir olmakla birlikte, GuillainBarre ve Reiter (reaktif artritis) sendromu ile komplike vakaların rapor edildiği de
bilinmektedir.
C. cayetensis’in teşhisinde epifloresan mikroskopi ve faz-kontrast mikroskopi gibi direk
tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca ileri moleküler analizler de son dönemlerde tür
ayırımında yararlı olmaktadır. Tedavide ise en başarılı antimikrobiyel ajanın TrimetoprimSulfametaksazol olduğu bildirilmektedir.

5.2.5. Toxoplasma gondii
Toxoplasmatidae ailesinin tek üyesi olan T. gondii, insan ve diğer sıcak kanlı canlılarda
en yaygın görülen parazitik enfeksiyon etkenlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde popülasyonun
%40’ını, gelişmekte olan ülkelerde ise %80’ini etkileyen bu protozoonun asıl konakçısı kediler
olup, diğer sıcakkanlı canlılar ara konakçı olarak yaşam döngüsüne katılmaktadır.
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Kediler parazitin doğal şartları tolere edebilen tek formunu taşımakta ve yaymaktadır.
Sporlu olmayan bu yumurtalar (ookistler) kedilerin dışkısıyla çevreye atılmaktadır. Dış ortam
koşullarında 24 saat sonrasında infektif özelliğini kazanan ookistler oldukça dirençli olup
özellikle nemli ve karanlık alanlarda uzun yıllar boyunca yaşayabilmektedir.
İnfektif ookistler ara konakçı tarafından alındıktan sonra, ookistlerin duvarı yırtılarak
içindeki sporozoitler açığa çıkmaktadır. Konakçının epitelial hücrelerine yerleşen sporozoitler
burada aseksüel olarak çoğalmaktadır.
Toxoplasma enfeksiyonları prensipte kistik formdaki parazit içeren (bradizoit) hayvan
dokularının veya infekte gıda ile suyun tüketimiyle olabildiği gibi transplasental yolla (anneden
fetusa) da meydana gelmektedir. Ayrıca, topraktaki ookistler sinekler, hamam böcekleri, gübre
böcekleri ve solucanlar gibi insektler aracılığıyla insan gıdası ve hayvan yemine de
taşınabilmektedir.
Günümüzde gıda kaynaklı T. gondii infeksiyonlarının artmasında pek çok faktörün
etkili olduğu görülmektedir. Bunların içinde çiğ veya az pişmiş olarak tüketilen et ve et ürünleri,
çiğ veya yıkanmamış sebzeler, ev dışı ortamlarda yenilen yiyecekler, mutfaklarda kullanılan
alet ekipmanın hijyen ve sanitasyonundaki eksiklik ile kişisel (el) hijyenine verilmeyen önem
yer almaktadır.
Toxoplazma enfeksiyonları çoğunlukla asemptomatik seyretmektedir ancak bu durum
hamilelik döneminde infekte olan bayanların çocukları ile immun sistemi baskılanmış kişilerde
tamamen farklı, oldukça yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır. Toxoplazma hamile kadınlarda
plasentaya geçerek fetüsü kontamine edebilmektedir. Buna bağlı olarak doğum sonrası
çocuklarda görme zayıflığı veya körlük, hatta hidrosefali, konvülsiyonlar ve beyinde kalsiyum
depolanması gibi daha ciddi boyutta etkiler şekillenmektedir. Ayrıca, Toxoplazma AIDS
hastası gibi immun sistemi zayıf düşmüş bireylerde meydana gelen ölümlerin %10-30’undan
sorumludur.
Pişirme, dondurma veya gamma ışınlama teknikleri Toxoplasma kist ve ookistlerini
öldürmektedir. 61°C ve üstü sıcaklıklarda minimum 3,6 dakika pişirme işlemi ile -13°C’de
dondurma işlemi kistlerin inaktivasyonu ile sonuçlanmaktadır. Tedavide ise folinik asitle
primetamin kombinasyonu veya trisulfaprimidin en sık başvurulan ilaçlardır. Özellikle akut
Toxoplazmozis’te en etkin sağaltım bu ilaçlarla yapılmaktadır.

5.2.6. Sarcosporodium spp.
Sistematik yeri kesin olmamakla birlikte sporlu protozoon sınıfının bir üyesi olarak
bilinen Sarcosporodium spp. yaşam döngüsünü zorunlu olarak iki ayrı türden konakçı üzerinde
geçiren bir türdür. Son konakçısı olan insan, kedi, köpek gibi canlılarda seksüel üremesini
gerçekleştiren sarkosporidiler, asıl konakçıları olan sığır, koyun ve domuz gibi türlerde ise
aseksüel kist formunda bulunmaktadır. Çizgili kaslara, nadiren de olsa düz kaslara ve bağ
dokuya yerleşen bu tür, vizüel muayenede beyaz renkli kesecikler halinde ve toplu iğ şeklinden
küre şekline kadar değişen formlarda karşımıza çıkmaktadır.
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Sarkosporidiumların bilinen 13’den fazla türü mevcut olmakla birlikte iki türü insanda
ekstraintestinal hastalığa sebep olmaktadır. Bunlar Sarcocytis hominis ve Sarcocytis
suihominis’tir. S. hominis’in rezervuarı sığır, S. suihominis’in ise domuzdur. Bu sebepledir ki,
domuz ve sığır etleri enfeksiyonda önemli rol oynamaktadır. Ayrıca koyunlarda da Sarcocystis
tenella görülmekte olup, infektif özelliği diğer iki tür kadar güçlü değildir.
Sarkokistler kontamine gıdalar aracılığıyla alındıktan sonra ince bağırsakta sporokistler
açığa çıkarak seksüel üremeyi gerçekleştireceği laminar tabakaya penetre olmaktadır. Bu
sporokistler daha sonra dışkıyla vücuttan atılmaktadır. Ara konakçı tarafından alınan
sporokistler vücutta önce sporozoit daha sonra ise infektif olan sporokist formuna
dönüşmektedir. Bu sporokistler de, iskelet ve kalp kaslarına yerleşerek infeksiyonu
başlatmaktadır.
Sarkokist infeksiyonları genellikle enfekte gıdanın alımından kısa bir süre sonra
şekillenmektedir. S. hominis kaynaklı vakalarda inkubasyon süresi 3-6 saat ve belirtileri bulantı
ve ishal gibi hafif seyreden gastrointestinal semptomlar iken, S. suihominis ile meydana gelen
enfeksiyonlarda inkubasyon çok daha uzun sürmektedir. 6-48 saat sonrasında açığa çıkan
semptomplar S. hominis’ten kaynaklananlara kıyasla çok daha ağır geçmektedir.
Tüketime sunulan hayvanların kaslarında bu parazit kistlerinin tespiti soğuk muhafaza
sonrasında çizgili kaslara atılan kesitlerde kistlerin görülmesiyle yapılmaktadır. Katı formda ve
odaklar halinde görülen bu kistler ilerleyen vakalarda kireçleşmiş hatta yeşilimsi renkte de
görülebilmektedir. Ayrıca sarkokistlerin ELISA gibi serolojik yöntemlerle veya DNA bazlı
moleküler yöntemlerle tespiti de mümkündür.
Etkenin inaktivasyonunda gıdanın yeterince pişirilmesi veya etkin bir dondurma
işleminden geçirilmiş olması gerekmektedir. Rezervuarı olan sığır ve domuz etinin de
kesinlikle çiğ tüketiminden kaçınılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıda kaynaklı parazitler hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Amipli dizanteri etkeni nedir?
2) Giardia ile ne şekilde olmaktadır?
3) D. latum ile enfeksiyonların ana kaynağı nedir?

Cevaplar
1) E. histolytica
2) Giardia ile bulaşma kontamine gıda, fekal-oral yol veya kişiden kişiye direk kontak
yoluyla olmaktadır.
3) D. latum enfeksiyonların kaynağı çiğ veya az pişmiş balık tüketimidir.
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6. GIDALARDA SAĞLIĞA ZARARLI BİYOLOJİK KÖKENLİ
ETKEN VE MADDELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlığa zararlı biyolojik kökenli etkenlerden bahsedilecektir. Bu bölümde
zehirli mantarlar, zehirli bitkiler, zehirli deniz ürünleri ve biyojen aminler ana başlıklar altında
kısaca açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

İnsanlarda semptomlara neden olan zehirli bitkiler nelerdir?
Zehirli mantar grupları hangileridir?
Deniz ürünlerinden ileri gelen zehirlenmeler kaç çeşittir, semptomları nelerdir?
Biyojen amin nedir? Biyojen amin içerebilen gıdalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Zehirli Bitkiler

Zehirli
tanımlanması

Zehirli Mantarlar

Zehirli
tanımlanması

mantarların Zehirli mantarların isimleri
hakkında
bilgi
sahibi
olacaktır.

Zehirli Deniz Ürünleri

Zehirli deniz
tanımlanması

ürünlerinin Zehirli deniz ürünlerinin
isimleri hakkında bilgi sahibi
olacaktır.

Biyojen aminler

Biyojen
tanımlanması

bitkilerin Zehirli bitkilerin
hakkında
bilgi
olacaktır.

isimleri
sahibi

aminlerin Biyojen amin çeşitleri ve
bulunduğu gıdalar hakkında
bilgi sahibi olacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Zehirli bitkiler, zehirli mantarlar, algler, ciquatera, biyojen amin.
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6.1. Zehirli Bitkiler
Özellikle bitkiler tarafından üretilen doğal toksinler hem hayvanlar hem de insanlar için
zararlı veya faydalı olabilecek çeşitli fonksiyonlara sahiptir. İkincil bileşikler, bir bitkiyi çeşitli
yollarla koruyabilir. Bu yollar, acı vermek, rahatsızlığa sebep olmak, aşırı derece toksik
olmasını sağlamaktır, böylece bitkiler yırtıcılar tarafından tüketildiğinde onları
zayıflatmaktadır, öldürmektedir. Birçok değişik bitki türü tehlikeli düzeylerde toksik madde
içermektedir. Bu bitkiler gıda olarak kullanılmamakla birlikte kaza ile tüketilmesi sonucu
zehirlenmelere sebep olabilmektedir. Alkaloidler, glikozitler, proteinler, polipeptitler, aminler
ve protein olmayan asitler, organik asitler, alkoller, poliasetilenler, reçineli toksinler ve mineral
toksinleri içeren 100.000'den fazla ikincil bileşik tanımlanmıştır.
“Alkaloidler”, genellikle yüksek bitkilerde bulunan bazik, azot içeren bir bileşiktir.
Birkaç bin alkaloid tanımlanmış ve bitkilerde karakterize edilmiştir. Bitki familyalarının
%20'sinden fazlası alkaloid içerir, bu nedenle alkaloidler en yaygın ve en belirgin bitki toksin
sınıfıdır. Alkaloidler bitklerin bütün organlarında meydana geldikleri halde, bir bitkinin her tip
organında ayni zamanda bulunmaları zorunlu değildir. Tütün ve haşhaş tohumlarında
çimlenmeden birkaç gün sonra büyüme devresinde meydana gelmektedir. Baklagil tohumlarıda
alkaloid açısından zengin bitkilerdendir. Alkaloidler genellikle çiçeklenme devresinde en
yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Bu devreden sonra gövde ve yapraklardan gelişmekte olan
meyvenin içine taşınmaktadır. Alkaloitler hayvanlarda sinir sistemi ve karaciğer üzerine direkt
etkide bulunmaktadır. Alkaloit alımıyla birlikte hayvanlarda beyin, omurilik, sinir sistemi
bozuklukları meydana gelir ve ani ölümler görülmektedir. Alkaloitlerin çoğu acı lezzette ve
renksiz olsa da bazıları renklidir. Alkaloit içeren bitkiler zehirli olduğundan, hayvanlar
tarafından yenmemektedir. Bu nedenle alkaloitler, bitkiyi koruyucu özelliğe sahiptir. Alkaloit
dozunun ayarlanması halinde bu bitkiler, tıp alanında tedavide kullanılabilmektedir.
Güzelavratotu’nda (Atropa belladonna) en yüksek alkaloid oranı yeşil yapraklarında ve
meyvelerinde olmasına rağmen bitkinin bütün kısımları alkaloid içermektedir. İçerdikleri
alkaloitlerin zehirli olmasından dolayı birçok Roma imparatorunun öldürülmesinden; İskoç
süikasçileri olan Anglo-Saxson’ların zehirlenerek öldürülmesine kadar birçok suikaste
kullanılmıştır. Bunun dışında halüsinolejik etkiye sahip olmasından dolayı büyücülükte de
kullanılmıştır.
Kanarya otu (Senecio longilobis) pyrolizidine alkaloidlerini içeren zehirli bir bitkidir.
Düşük dozları karaciğerde kanser ve sirozla sonuçlanmaktadır. Akut durumlarda, karaciğerde
büyüme, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare görülmektedir.
Patates alkaloidleri en çok bilinen toksik alkaloitlerdendir. Patatesin ışığa maruz
kalması, yüksek oranda glikoalkaloid (solanin) içeren filizlenmeye neden olmaktadır.
Genellikle çok miktarda filizlenmiş patateslerin tüketilmesinden birkaç saat sonra inşalarda baş
ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, halsizlik, uyuşukluk ve görme bozukluğu
gibi belirtiler meydana gelebilmektedir.
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Bitkilerdeki toksik bileşiklerin önemli bir grubunu linamarin, dhurrin, amigladin gibi
toksik bileşenleri içeren ciyanogenic glikozitler oluşturmaktadır. Bu bileşenlerden belli
bitkisel enzimler ve mide asitleri tarafından hidrojen siyanür oluşturulmaktadır. Siyanür
spesifik enzim aktivitelerini bloke eden (sitokrom oksidaz), hücresel solunumu engelleyen,
sitotoksik bir maddedir. Sitokrom oksidaz bloke edildiğinde, ATP üretimi durur, dokudaki
hücresel organeller işlevini durdurur ve hızlı ölüm şekillenmektedir. Siyanür
intoksikasyonunda diğer tipik bulgular, periferal duyarsızlık, baş dönmesi, şaşkınlık, sersemlik,
uyuşukluluk, siyanoz, seyirme ve komadır. En tipik belirti kiraz kırmızısı kandır. Acı badem
(290 mg/100 g), manyok bitkisi (89-245 mg/100 g) lima fasülyesi (10-312 mg/100 g), kayısı
çekirdeği (60 mg/100 g), şeftali çekirdeği (160 mg/100 g) en yüksek siyanür içeren
bitkilerdendir. Letal doz insanlar için 0,5-3,5 mg/kg’dır. İnsanlarda kronik siyanür zehirlenmesi
sırasında “Tropikal ataksik nöropati” adı verilen nörolojik bir hastalık olarak bir ortaya çıkar.
Bu hastalık manyok bitkisinin bir diyet içeriği olduğu Batı Afrika'nın tropik bölgelerinde
bildirilmiştir.
Goitrojenler, tiroid bezinin sentezini inhibe ederek tiroid hormonlarının üretimini
azaltan bileşiklerdir. Sonuç olarak, tiroid azalan tiroksin çıkışını telafi etmek için büyür ve bir
guatr üretir. Bu bileşikler topluca glukosinolatlar olarak adlandırılır ve yaygın olarak brokoli,
lahana, soya fasülyesi, karnabahar, sorgum, fıstık gibi birçok sebze ve meyvede bulunabilir.
Gıdaların pişirilmesi veya dondurulması goitrojenlerin miktarını azaltır.
Ülkemizde bol miktarlarda yetiştirelen bakla Glukoz-6-phosphate dehidrogenase
(G6PD) yetersizliği olan kişiler için tehlikelidir. Baklada bulunan glikozitlerden (vicine ve
convicine) bu tür insanlarda kırmızı kan hücrelerini inhibe ederek “favisim” denilen bakla
zehirlenmesine neden olmaktadır. Hastalığın semptomları baklanın tüketilmesinin 6-12 saat
akabinde başlamaktadır. Baş ağrısı, kusma, bel ağrısı ve ateş ile seyretmektedir. Şiddetli
hallerde 48 saat içinde ölüm görülmektedir. Ölümcül olmayan olgula 5 gün içinde iyileşir.
Saponinler, soya fasülyesi, ıspanak, elma, patlıcan, karnabahar gibi bitkilerde
bulunmaktadır. Kusma ve diyareye neden olmaktadır. Kan hücrelerini parçalamaktadır. Az
miktarları zararsız olup, hatta kolesterol ile kompleks oluşturarak serum kolesterol düzeyinin
azalmasında katkıda bulunmaktadır.
Bal zehirlenmesi, Rhododendron familyası bitkilerinden beslenen arıların ürettiği balın
tüketilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde rastlanır. Acı bal veya deli
bal hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Zehirlenme balın içinde bulunan andromedotoksin
adındaki glikozitlerden meydana gelmektedir. Bu glikozitlerin 5-100 gramının alınması ile
yetişkin insanlarda baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal, kol ve bacaklarda felçler oluşmaktadır.
Ağır olmayan olgularda belirtiler bir tedaviye gerek olmadan 12-24 saat içinde kaybolmaktadır.
Fazla miktarda bal yenmesi sonucu görülen ciddi zehirlenmelerde ise tedavi supportif ve
semptomatiktir.
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6.2. Zehirli Mantarlar
Mantarlar doğada yaygın olarak bulunan canlılardır. Yenilebilir mantarların önemi ve
besin değeri genellikle kamuoyunda tartışılan ilginç bir konudur. Lezzet ve besin değeri için
güçlü mantar destekçileri vardır. Mantar tüketiminin hazımsızlığa, alerjiye ve sağlığa zararlı
etkilere neden olabileceğini iddia eden rakipler de bulunmaktadır. Mantarların tüm dünyada
bilinmesine ve mantar toplamanın popüler bir eğlence türü olmasına rağmen, insan sağlığı ve
hatta yaşam için bir tehdit oluşturmaya devam ettikleri bir sır değildir. Zehirlenmeler, genellikle
mantar türlerinin, amatör mantar toplayıcılar tarafından yanlış tanımlanmasından
kaynaklanmaktadır ve ciddi sorunlara yol açmaktadır.
Amanita cinsine ait çeşitli mantar türlerinde en toksik polipeptitler bulunmaktadır.
Amanita phalloides ve yakın akrabaları, siklopeptidlerden amatoksin, phallotoksin ve
phalloidin içermektedir. Bu toksinler RNA-polimeraz ile etkileşir, böylece protein sentezini
inhibe etmektedir. Hücresel dejenerasyon bağırsaklarda, karaciğerde, böbrekte ve kalpte
meydana gelmektedir. Amanita, insanlarda ölümcül mantar zehirlenmesine en sık karışan
mantar cinsidir. Semptomlar mantarın yenmesinden 6-24 saat içinde başlamaktadır. İlk
aşamada karın ağrısı, kusma, diyare ve hiperglisemi görülmektedir. Bu aşamadan sonra kısa
süreli hafifleme periyodu görülmektedir. Üçüncü ve en ölümcül safhada karaciğer ve böbrek
tahribatları gözlemlenmektedir. Ölüm genellikle 4-7. Günler arasında higlisemik şoktan ileri
gelmektedir.
Gyromitra esculenta genellikle yenilebilir Morchella esculenta ile karıştırılmaktadır.
Bu tür toksiktir, çünkü gastrointestinal rahatsızlıklara ve karaciğer, dalak, böbrekler ve gözlere
zarar veren gyromitrin içermektedir.
Inocybe rubescens, bulantı, kusma, tükrük salgılama, ishal ve solunum bozukluklarına
neden olabilen muskarin üreten bir türdür. Muskarin toksini otonom sinir sistemini etkileyerek
semptomlara sebep olmaktadır. Muscarin tekbaşına olduğu zaman ölüme sebebiyet
vermektedir. Ancak amatoksin, phallotoksin ve phalloidin gibi toksinlerle kombine olduğunda
ölüm gözlenmektedir.
Coprine içeren mantarlardan en çok tanınan “Coprinus atrementarius” olup mürekkep
şapkalı mantar olarak bilinmektedir. Coprine bir aminoasittir ve metaboliti olan Laminosiklopronol’ün disülfiram benzeri etkisi vardır. L-aminosiklopronol’ün asetaldehit
dehidrojenaz enzimini inhibe etmesi sonucu ortamda asetaldehit birikmektedir ve buna bağlı
taşikardi, bulantı, kusma gibi zehirlenme belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler birkaç saat
içinde kendiliğinden kaybolmaktadır.
İbotenik asit ve muskimol içeren mantarlar, balıca merkezi sinir sistemini etkiler. Bu
gruptaki mantarlar Amanita ailesine aittir. Başlıcalar; Amanita muscarina, Amanita pantherna
ve Amanita gemmata’dır. Bu mantarlar ağaçlık alanlarda kırmızı veya ten rengi şapkaları ile
kolaylıkla tanınmaktadır. Çocuk kitaplarında gösterilen mantarlara benzerler. Bu grup
mantarlar düşük miktarda izoksazolleri içermektedir. İzoksazolden ibotenik asit ve muskimol
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derive edilmektedir. Sindirim yoluyla alındıktan 30 dakika-2 saat içinde baş dönmesi,
koordinasyon bozuklukları, sendeleme, uyuşukluk gibi semptomlara neden olmaktadır.
Psilosibin içeren mantarlar, halk arasında sihirli mantar olarak bilinen bu mantarlar ılık
ve nemli bölgelerde yetişmektedir. Bu mantarlar halisüniojen etkileri nedeniyle popüler olup,
toksisitesi sıkça rastlanan bir durumdur. Etkisi mantar tüketiminde 1 saat sonra başlar. Hoş veya
endişeli ruh hali, sebepsiz gülme, kahkaha atma, hareketlerde zorlanma, kas zayıflığı,
uyuşukluluk ve uyku gözlemlenmektedir. Küçük çocuklarda ölüm görülmektedir.
Orelline ve Orellanin içeren mantarlar; böbrekte tübüler hasara, interstisiyel nefrite ve
fibrozise yol açarak akut böbrek yetersizliğine neden olmaktadır. İlk semptomlar alımdan sonra
24–36 saat içinde başlayan baş ağrısı, üşüme, iştahsızlık, bulantı ve gastrittir. Başlangıç
semptomlarından günler haftalar sonra oligürik böbrek yetmezliği gelişmektedir.

6.3. Zehirli Deniz Ürünleri
Mikroskobik deniz tek hücreli algler; midye, istiridye, tarak, larva kabuklular ve balık
gibi kabuklu deniz hayvanlarının plankton diyetinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır.
Alglerin çoğu zararsız gibi görünmektedir, ancak istisnai koşullar altında, sudaki oksijeni
tüketecek kadar yoğunlaşabilmektedir. Alg populasyonunda gözlenen bu hızlı artışa “alg
patlaması” adı verilmektedir ve suyun kırmızı, yeşil ya da kahverengiye dönüşmesine yol
açmaktadır. Bu olay, korunaklı koylarda balık ve omurgasızların gelişigüzel öldürülmesine
neden olmaktadır. Toksik alg türlerinin deri ile teması, kontamine deniz kabuklusunun
tüketilmesi ve ender de olsa havadaki toksinlerin solunumu insanlarda birçok hastalığa
sebebiyet vermektedir. İnsanlar bu mikroalglerin kontamine olduğu deniz ürünlerini yediğinde,
çeşitli gastrointestinal ve nörolojik hastalıklardan muzdarip olabilirler. Bu zehirlenme
sendromları arasında aşırı durumlarda solunum felci yoluyla ölüme yol açabilen Paralitik
Shellfish Zehirlenmesi (PSP); Şiddetli gastrointinal sorunlara neden olan ve mide tümörlerini
artırabilecek diyaretik Shellfish Zehirlenmesi (DSP); Aerosol toksinleri yoluyla solunum
sıkıntısına da neden olabilen nörotoksik Shellfish Zehirlenmesi (NSP); ve kalıcı beyin hasarına
(kısa süreli hafıza kaybı) yol açabilen Amnezik Shellfish Zehirlenmesi (ASP). Balıklar
tarafından üretilen toksinler ise ciguatoksin, maitotoksin, skaritoksin ve tetradotoksindir. Deniz
ürünlerinin içerdiği toksinlerin çoğunluğu ısıya karşı dirençli olup, pişirme ile yok olmazlar ve
önemli sağlık sorunlarına yol açabilirler.

6.3.1. Paralitik Kabuklu Zehirlenmesi (PSP)
Paralytic Shellfish Poisoning-PSP, toksik dinoflagellatlarla beslenen deniz
kabuklularının tüketilmesi sonucu insanlarda gastrointestinal ve nörolojik semptomlara neden
olan ciddi bir hastalıktır. Dinoflagellatlar (başlangıçta Gonyaulax, Protogonyaulax veya
Gessnerium olarak sınıflandırılan Alexandrium tamarense/catenella türleri kompleksi) ilk
olarak 1930'larda Kaliforniya'da tanımlanmıştır, ancak 1970'lere kadar sadece Avrupa, Kuzey
Amerika ve Japonya'nın ılıman sularında bulunuyorlardı. Alkaloid toksinler (saksitoksinler) ilk
olarak 1960'larda kimyasal olarak karakterize edilmiştir. PSP'den sorumlu dinoflagellatlar
sıcağa ve aside dayanıklı en az 12 toksin üretirler. Paralitik Kabuklu Deniz Hayvanları
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Toksinleri (PST'ler), küresel olarak, en yaygın kabuklu deniz hayvanı toksinidir. Toksinler suda
çözünebilen en güçlü toksinler olarak bilinirler. Alexandrium catenella isimli dinoflagellatın
ürettiği toksininin 1-4 mg'ı bir yetişkini öldürmeye yeterlidir. Toksinler sinir sistemi ve ilgili
kasların zarlarındaki sodyum kanallarını bloke ederek kasların hareket kabiliyetinin ve sinir
iletimlerini engeller. Omurgalılarda, periferik sinir sistemi özellikle etkilenir. Tipik zehirlenme
belirtileri arasında ekstremitelerde karıncalanma ve uyuşma, kas koordinasyon bozuklukları,
solunum güçlüğü ve kas felci, ileri durumlarda asfeksiye bağlı ölüm vardır.

6.3.2. Diyaretik Kabuklu Zehirlenmesi (DSP)
Kabuklu deniz ürünleri tüketicilerinde şiddetli kusma, bulantı ve ishal belirtileri ilk
olarak 1960'larda Hollanda'da kaydedilmiştir, ancak DSP terimi ilk olarak 1976'da Japonya’da
tanımlanmıştır. İlk dinoftagellatlar, Dinophysis fortii (Japonya'da), ardından D. acuminata
(Avrupa'da), D. acuta, D. norvegica (İskandinavya'da) ve Prorocentrum lima’dır. DSP, iki tip
toksin olan okadoik asit ve dinofizistoksinden kaynaklanan zehirlenmedir. 1976 ve 1982
arasında, Japonya'da 1300 DSP vakası, 1981'de İspanya'da 5000'den fazla vaka ve 1983'te
Fransa'da 3300 vaka rapor edilmiştir. DSP'nin bilinen küresel dağılımı şu anda Japonya,
Avrupa, Şili, Tayland, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve en son ABD'yi içermektedir.
DSP'nin klinik semptomları sıklıkla bakteriyel mide enfeksiyonları ile karıştırılmaktadır ve bu
yüzden sorunun düşününülenden çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. PSP'den farklı
olarak, hiç ölüm bildirilmemiştir ve hastalar genellikle 3 gün içinde iyileşmektedir. Toksinler
ısıya dayanıklıdır, dolayısıyla pişirme ile tahrip edilememektedirler. Bununla birlikte, söz
konusu toksinlerin bazıları, mide tümörü geliştiricisi olarak işlev görebilmektedir ve böylelikle
kabuklu deniz hayvanı tüketicilerinde kronik problemler oluşturabilmektedir.

6.3.3. Amnezik Kabuklu Zehirlenmesi (ASP)
ASP ilk olarak 1987 yılında Kanada'da Prens Edward Adası'nda görülmüş ve burada
midye tüketimini takiben 3 ölüm ve 105 akut insan zehirlenmesi vakasına neden olmuştur. ASP,
genellikle midye, çift kabuklular, yengeç ve hamsi tüketimi sonucu gelişebilmektedir. Hastalığı
yapan nörotoksin, Pseudonitzschia türleri arasında P. australis, P. brasiliana, P. calliantha, P.
cuspidata, P. delicatissima, P. fraudulenta, P. galaxiae, P. granii, P. multistriata, P
pseudodelicatissima, P. pungens, P. seriata ve P. Turgidula tarafından üretilen domoik asittir.
Semptomlar genellikle sinirseldir. Belirtiler, kusma, ishal, baş ağrısı, disoryantasyon, kasılma
nöbetleri, koma ve hemi parezi, kısa süreli hafıza kaybı ve kafa karışklığıdır.

6.3.4. Nörotoksik Kabuklu Zehirlenmesi (NSP)
Bir dinoftagellat olan Karenia brevis tarafından üretilen brevetoksinlerin neden olduğu
NSP, Meksika Körfezi'nde ve Florida'nın doğu kıyısında endemik olarak kabul edilmiştir. Bu
algin gelişmesi su yüzeyinde kırmızı bir tabakaya neden olur (red tides) ve bu algin kabuklular
tarafından tüketilmesi sonucu toksinler kaslarda birikir. Bu kabukluluların insanlar tarafından
tüketilmesiyle PSP zehirlenmesine benzer semptomlar oluşur. NSP semptomları, solunum
sıkıntısının yanı sıra göz ve burun zarı tahrişini içerir. Belirtiler çok hızlı ortaya çıkar (30 dk-3
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saat) ve genellikle birkaç saatte geçer. İnsanlarda, Brevetoksin zehirlenmesinden kaynaklanan
hiçbir insan ölümü bildirilmemiştir.

6.3.5. Ciguatera Balık Zehirlenmesi (CFP)
Ciguatera Balık Zehirlenmesi (CFP), ciguatoksinlerin bulaştığı tropik deniz ürünlerini
yemekten kaynaklanan zayıflatıcı bir insan hastalığıdır. Özellikle dip sularda yetişen balık
türleri (levrek, lagos, müren balığı), başta Gambierdiscus toxicus olmak üzere benzer toksik
algleri tükettiklerinden dolayı toksin kaslarında birikir. Bu balıkların tüketilmesinde yaklaşık
bir saat sonra mide-bağırsak ve sinişrsel semptomlar görülmeye başlar. Mide bağırsak
semptomları; mide bulantısı, kusma, kramplar ve ishal olup, kısa bir süre sonra sona erer.
Sinirsel semptomlar ise; karıncalanma, dudak ve dilde hissizlik, ağızda kuruluk, titreme,
terleme, bulanık görme ve felçtir. Belli koşullarda ölüm görülebilmektedir.

6.3.6. Balon Balığı Zehirlenmesi
Balon Balığı Zehirlenmesi- Puffer Fish Poisioning (PFP) fugu adı ile bilinen balon
balığı, kirpi balığı tüketilmesi sonucu meydana gelir. Zehirlenmeye neden olan toksin
tetrodotoksin’dir. Bu toksin sinir hücrelerinin sodyum kanallarını bloke eden bir nörotoksindir.
Karıncalanma, uyuşma, his kaybı, baş ağrısı, kusma, terleme, solunum yetmezliği, dolaşım
bozukluğu ve ölüme varan semptomlara neden olur. Belirtiler, balığın tüketilmesinden 10- 45dk
içerisinde ortaya çıkar. En çok Asya ülkelerinde yaygındır.

6.4. Biyojen Aminler
Biyojenik aminler biyolojik aktiviteye sahip düşük moleküler ağırlıklı bazik azotlu
bileşikler olarak tanımlanır. Bunlar, kimyasal yapılarına göre çeşitli gruplara ayrılabilen
organik bazlardır. Alifatik (örn. kadaverin, putresin, spermin ve spermidin), aromatik (örn.,
feniletilamin ve tiramin) ve heterosiklik (örn., histamin ve triptamin) veya içerdikleri amino
gruplarının sayısı ile ilişkili olarak monoaminler (feniletilamin ve tiramin) ve diaminler
(histamin, kadaverin ve putresin).
Bazı bakteriler gıdaların içindeki amino asitleri dekarboksile ederek toksik biyojen
aminleri oluştururlar. Balık, lahana turşusu, peynir, bira ve şarap biyojen aminlerin en fazla
bulunduğu gıdalar arasındadır. Bacillus, Citrobacter, Clostridium, Hafnia, Escherichia,
Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Photobacterium, Shigella ve Lactobacillus, Pediococcus,
ve Streptococcus gibi laktik asit bakterileri (LAB) biyojen amin oluşturan bakterilerin başında
gelmektedir.
Besinlerle alınan biyojen aminler, normal şartlar altında bağırsaklarda,
monoaminooksidazlar ile n-metil histamine veya karaciğerde, deaminooksidazlar ile imidasol
asetik aside okside ve desamine olarak etkisiz hale gelirler. Yüksek dozlarda alındığı zaman
ve karaciğer yetersizliklerinde aminooksidazlar yetersiz kalır ve biyojen aminler
bağırsaklardan emilir.
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Biyojen amin zehirlenmeleri gıdaların tüketilmesinden birkaç saat sonra ortaya çıkar.
Baş ağrısı, kızarıklık, ürtiker, hipertansyon, aşırı terleme ve ödem gibi alerjik reaksiyonlar
gösterir. İleri vakalarda şok görülebilmektedir.
Balık kökenli olan histamin zehirlenmesine “Scombroid Zehirlenmesi” adı
verilmektedir. Günümüzde, lüfer, akya, ringa, sardalya ve hamsi gibi bozulmuş balık
türlerinden kaynaklanabildiği bildirilmiştir. Bu balıkların kaslarında yüksek oranda L-histidin
bulunmaktadır, bakteriyel proteazlar ve otolitik proteazlar ile kasların yıkımlanması sonucu
histamin oluşur. Histamin oluşumunda en önemli bakteri türü Morgenella morganii’dir.
Klebsiella pneumonie, Proteus spp., Hafnei alvei, Vibrio alginolyticus gibi diğer bakteri
türleri de histamin oluşumunda rol oynayabilmektedir. Histamin ısıya dayanıklı olup,
pişirmeyle inaktive olmazlar. Taze balıklarda histamin miktarı 50 mg/100g’dan daha azdır.
Bayat balıklarda bu miktar artar. Histaminin tolere edilebilen miktarı 10 mg’dır. 70-100 mg
histamin alımı ile semptomlar görülmeye başlar. 1000 mg kadar histamin alımı ise ölüme
sebebiyet verebilir. Histaminin etkilerini azaltmak için antihistaminikler kullanılır.
Diğer önemli biyojen amin ise tiramindir. Özellikle beyaz küflü peynirlerde tirozinden
oluşur. Tirozin, Clostridium, Proteus, Lactobacillus, Leuconostoc ve Pediococcus gibi
bakteriler tarafından tiramine dönüştürülür. Tiramin, kan basıncını arttırır ve baş ağrısına
neden olur.

114

Kaynaklar
Elal Muş, T., Çetinkaya, F. (2017). Su Ürünleri Kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri. Turkiye
Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics, 3(3), 200-5.
Erol, İ. (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
Gun, M., Aytac, S. (2019). Güzel Avrat Otu (Atropa belladonna L.) Genel Özellikleri.
International Journal of Life Sciences and Biotechnology, 2: p. 50-57.
Ugur, M., Nazlı B., Bostan K., 2003. Gıda Hijyeni. Teknik Yayınevi, İstanbul.
Witczak, A., Sikorski, Z. (2017). Toxins and Other Harmful Compounds in Foods. CRC Press.
Yardan, T., Eden, A.O., Baydın, A., Arslan, B., Vural, K. (2008). Mantar zehirlenmeleri.
Journal of Experimental and Clinical Medicine, 25(2), 75-83.

115

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zehirli bitkiler, zehirli mantarlar, zehirli deniz ürünleri ve biyojen aminler hakkında
bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Scombroid zehirlenmesinden hangi biyojen amin sorumludur?
2) Balon Balığı Zehirlenmesi neden olan toksin nedir?
3) Saponinler hangi gıdalarda bulunmaktadır?

Cevaplar
1) Histamin
2) Balon Balığı Zehirlenmesi neden olan toksin tetrodotoksin’dir.
3) Saponinler, soya fasülyesi, ıspanak, elma, patlıcan, karnabahar gibi bitkilerde
bulunmaktadır.
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7. GIDALARDA KALINTI VE KONTAMİNATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gıdalara dışardan bulaşabilecek çeşitli toksik kimyasal maddelerden
bahsedilecektir. Ele alınacak konular arasında antibiyotik kalıntıları, tarımsal ilaç kalıntıları,
ağır metaller, hormonlar, PAH, dioksinler, ftalatlar, acrylamide gibi kimyasal maddeler vardır.
Bu maddelerin gıdalar ile birlikte tüketildiğinde insan organizmasında meydana getirdiği
olumsuzluklar anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gıdalarda bulunabilecek toksik kimyasallar nelerdir?
Antibiyotik kalıntıları insanlarda ne gibi sorunlara yol açar?
Hormonlar ne amaçlarla kullanılır ve gıda da kalıntıları hangi sorunlara yol açar?
PAH oluşumu nasıl olur, engelleme yolları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Toksik Kimyasal

Gıdalarda
kimyasal Kimyasalların
zehirlenmeye neden olan sınıflandırılması
etkenlerin tanımlanması
özellikleri hakkında
sahibi olacaktır.

ve
bilgi

121

Anahtar Kavramlar
Antibiyotik kalıntıları, hormon kalıntıları, ağır metaller, pestisit, PAH, dioksinler
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7.1. Antibiyotikler
Hayvanlarda antibiyotik kullanımı, hastalık önleme ve tedavi amacıyla insanlarda
kullanımlarından kısa bir süre sonra başlamıştır. Günümüzde, antimikrobiyal ilaçlar
enfeksiyonu kontrol etmek, önlemek, tedavi etmek ve hayvan büyümesini ve yem verimliliğini
arttırmak için kullanılmaktadır. Gıda üreten hayvanların yaklaşık %80'i yaşamlarının bir
kısmında veya çoğunda ilaç almaktadır. Kasaplık hayvanlarda en yaygın kullanılan
antimikrobiyaller β-laktamlar, tetrasiklinler, aminoglikozitler, lincosamidler, makrolidler ve
sülfonamidlerdir.
Kasaplık hayvanlarda antibiyotik kullanımı, et, süt ve yumurta gibi hayvansal gıda
maddelerinde kalıntı bırakabilmektedir. Bu kalıntıların ortaya çıkması; ilaçların yarılanma
ömürlerine dikkat edilmemesi, hayvanlar için uygun dozlarda kullanılmaması, lisanssız
antibiyotiklerin kullanılması sonucu olabilmektedir. Hayvansal kökenli gıdalardaki antibiyotik
kalıntıları insanlarda çok sayıda sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu problemlere patojen
mikroorganizmalara karşı direnç mekanizmasının gelişimi ve insanlarda alerjik reaksiyonların
gelişmesi (örn. Penisilin) örnek verilebilir. Bunların yanında bilinçsiz antibiyotik kullanımı
teknolojik açıdan da problemlere neden olmaktadır. Sütlerdeki antibiyotik kalıntıları starterlerin
gelişimini baskılayarak yoğurt veya peynir yapımını engeller, böylelikle ekonomik kayıplara
sebep olabilir.
Çoğu ülkelerde kasaplık hayvanlarda kullanılacak farmakolojik ilaçlar için
yönetmelikler yayınlanmıştır. Örneğin kasaplık hayvanlara kesimden 5 gün önce antibiyotik ve
benzeri ilaçlar verilmez. Aynı şekilde antibiyotik tedavisi yapılan hayvanların sütleri bu süre
içinde kullanılamazlar.

7.2. Tarımsal İlaç Kalıntıları
Tarımda haşere kontrolü, hasat öncesi ve sonrası, genel olarak pestisitler olarak bilinen
çeşitli sentetik kimyasallarla yapılmaktadır. Bu kimyasallar besin zinciri aracılığıyla bitkilerden
hayvanlara aktarılabilir. Ayrıca, yetiştirlen hayvanların barınma yerlerine haşere istilasını
önlemek için pestisit çözeltisi püskürtülebilir. Sonuç olarak, bu kontaminasyon yollarının her
ikisi de hayvansal kaynaklı gıda ürünlerinde kalıcı pestisitlerin biyolojik olarak birikmesine yol
açabilir.
Etkiledikleri organizmaya göre pestisitler; insektisitler, fungusitler ve herbisitler olarak
sınıflanırılmaktadır.
1. İnsektisitler
 Organik klorlu bileşikler
 Organik fosforlu bileşikler
 Karbamatlar
 Piretroitler
 Benzilüreazlar
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2. Fungusitler
 İnorganik fungusitler
 Ditiokarbamatlar
 Benzimidazoller
 Dikarboksimitler
 Triazollar
3. Herbisitler
 Fenoksi türevleri
 Bipiritiller
 Amitler
 Dinitroanilinler
 Üre
 Triazinler
 Aminoasit derivatları
Pestisitler içinde en tehlikelisi insektisitlerdir. Organik klorlu bileşikler kolay tahrip
olmamaları ve ortamda birikmesi nedeniyle önemli sorunlara sebep olmaktadır. Suda erimeyip
yağda çözünürler. DDT, aldrin ve lindan’ın kanserojen etkileri kanıtlandığından çoğu ülkede
kullanımı yasaklanmıştır. Gıdalarda kabul edilebilir düyeleri 0,1-10 ppm arasındadır.
Gıdalarda en yaygın kullanılan insektisitler ise organik fosforlu bileşiklerdir. Paration
geniş etkili ve çevrede çabuk parçalandığından dolayı en çok tercih edilenler arasındadır.
Organik fosforlu bileşikler ve karbamatlar nörotoksik etkili olup, kolienesteraz enzimini inhibe
ederler. Buna karşın gıdalar tüketiciye ulaşıncaya kadar dekompoze olduklarından daha az
tehlikelidirler.
Pestisitlerin çeşitli yararları olmasına rağmen, bunların kullanımı ile ilişkili olarak
insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisite gibi çeşitli dezavantajları da vardır.
Stockholm Kalıcı Organik Kirleticiler Sözleşmesi'ne göre, en tehlikeli ve kalıcı 12 organik
kimyasaldan 10'u pestisit içerir. Endokrin aktivitelerini engellediğinden ve kanserojen
olduğundan şüphelenilen içme suyu ve gıdalardaki pestisit kalıntılarının varlığı konusunda
dünya çapında artan bir endişe vardır. Sıkı düzenlemeler uygulayan ulusal ve uluslararası
düzenleyici kurumlara rağmen, hem ithal hem de evde üretilen insan gıdalarında pestisit
kalıntıları giderek daha fazla rapor edilmiştir.

7.3. Ağır Metaller
"Ağır metal" terimi, düşük konsantrasyonlarda bile toksik veya zehirli olan, nispeten
yüksek yoğunluklu herhangi bir metalik elementi belirtir. Metaller ve bunların bileşikleri
çevrede her yerde bulunabilir. Kalsiyum, magnezyum, çinko, kobalt, nikel, bakır ve demir gibi
bazı metaller biyolojik sistemlerin temel bileşenleridir. Oksijen taşınmasına ve metabolizmaya
aracılık ederler, elektron transfer reaksiyonlarını katalize ederler, sinyal iletimine katılırlar ve
makromoleküllerin yapısını stabilize ederler. Ağır metallerin potansiyel toksisiteleri nedeniyle,
dünyadaki düzenleyici kurumlar, bazı gıdalardaki bu kirleticilerin kabul edilebilir miktarları
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üzerinde bir sınır belirlemiştir. Türkiye’de gıdalardaki bulaşanların makimum limitleri “Türk
Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği”nce belirlenmiştir.
Alüminyum (Al): Alüminyum, Dünya'nın kabuğunda en yaygın üçüncü elementtir ve
çevrede her yerde bulunabilirler. İnsanlar için alüminyuma maruz kalmanın ana yolu
yiyeceklerdir; alüminyum içeren farmasötiklerden ilave maruziyetler oluşabilir. Alüminyum
bileşiklerinin içme suyu arıtımında kullanılması içme suyuna giriş için önemli bir kaynaktır.
Çoğu işlenmemiş gıda maddesi 5 mg/kg'dan daha düşük konsantrasyonlarda alüminyum
içerebilmektedir. Ekmek, kek ve hamur işleri, sebzeler, süt ürünleri, sosisler, sakatat, deniz
ürünleri, şekerli gıdalar ve unlu ürünlerde ortalama 5-10 mg/kg konsantrasyonlarında
bulunabilir. Diğer maruz kalma kaynakları, özellikle asidik veya tuzlu yiyeceklerin
depolanması için kullanılan alüminyum içeren gıda paketleme malzemeleri ve alüminyum
içeren pişirme kaplarıdır.
Diyet ile günlük ortalama alüminyum alımı 1,6 - 13 mg arasında değişmektedir.
İnsanlarda toksik etkiler, diyaliz uygulanan hastalarda, diyaliz sıvısında yüksek
konsantrasyonlarda alüminyuma maruz kalan hastalarda, alüminyum hidroksitin terapötik
uygulamasıyla veya antasitlerin alınmasından sonra ortaya çıkmıştır. Bu etkiler kemik
mineralizasyonu bozuklukları ve nörotoksik etkiler şeklinde meydana gelmiştir. Bununla
birlikte, alüminyumun kan-beyin bariyerini geçebildiğine ve yüksek konsantrasyonlarda
nörotoksik olduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Gıda yoluyla maruz kalmanın bu tür etkilere
yol açmayacağı düşünülmelidir, çünkü oral maruziyetten sonra biyoyararlanım maksimum
%1'dir.
Arsenik (As): Arsenik içeren farmakolojik etkili maddeler tedavi amacıyla
kullanılabilmektedir. Arsenik aynız zamanda arsenil asit formunda büyüme hızlandırıcı
olarakta kullanım alanına sahiptir. Arsenik semimetaldir ve ortamda ağırlıklı olarak +3 ve +5
oksidasyon durumlarında ve inorganik ve organik arsenik bileşikleri şeklinde bulunur. +3
değerli formu +5’den, inorganik formu organik formundan daha toksiktir. Yeraltı suyunda
ölçülen arsenik konsantrasyonları esas olarak 10 mg/L'nin altındadır, ancak Dünya'nın belirli
bölgelerinde 5000 mg/L'den yüksek olabilgiği bildirlmiştir. Pirinç, genellikle 0,1-0,4 mg/kg ve
bazen daha yüksek konsantrasyonlarda inorganik arsenik içerebilmektedir.
Toplam diyet ile arsenik maruziyetinin büyük kısmı ortalama 0,1-1,8 mg/kg
konsantrasyonlarının ölçüldüğü balık ve deniz ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Avrupa'da
bildirilen, günlük diyet yoluyla arsenik alımı ortalama 0,13-0,56 mg/kg’dır. Arsenik önceleri
cinayet için kullanılan bir zehir olarak bilinirken, içme suyunda yüksek arsenik seviyelerine
sahip bölgelerde görülen kronik toksik etkiler bugün büyük önem taşımaktadır. İnorganik
arsenik bileşiklerine kronik maruziyetten sonra toksik etkiler arasında cilt bozuklukları ve
periferik vasküler rahatsızlıklar, nörotoksisite, gelişim bozukluğu ve glikoz
metabolizmasındaki bozukluklar bulunur. Arsenik zehirlenmesi genellikle akut formda görülür
ve belirtiler maruz kalınan doza göre değişiklik göstermektedir. +3 değerli inorganik arsenik
bileşikleri teratojen, mutajen ve karsinojen etkilidir.
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Kadmiyum (Cd): Kadmiyum doğada çinko (Zn) ile birlikte bulunur. Kadmiyum
topraklarda her yerde bulunduğundan, bitki ve hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur.
Kadmiyum doğada en çok fungusitlerin yapısında bulunur. Bitkisel gıdalardaki ortalama
kadmiyum seviyeleri genellikle 0,1 mg/kg'ın altındadır. Kadmiyum açısından zengin gıdalar
mantar, yağlı tohumlar ve kakao çekirdekleridir ve ortalama kadmiyum seviyeleri yaklaşık 0,2
mg/kg’dır. Hayvansal kökenli gıda maddelerinde ne kadar bulunduğu yemdeki kadmiyum
seviyesine bağlıdır: sığır eti, domuz, koyun, tavşan ve kümes hayvanı etlerinde ortalama
kadmiyum seviyeleri genellikle 0,01 mg/kg'ın altındadır. Kadmiyum birikimi ortalama 0,2
mg/kg seviyelerinde başlar, özellikle karaciğer ve böbreklerde en fazla 3 mg/kg seviyelerdedir.
Diyet ile ortalama kadmiyum alımı haftada 2,3 mg/kg’dır. Kadmiyumun diyetten
emilimi cinsiyet, beslenme durumu ve diyet bileşimi gibi bir dizi faktöre bağlı olmakla birlikte
ortalama olarak %3-5 olduğu tahmin edilmektedir. Akut toksisite nadirdir, ancak yüksek
kadmiyum düzeylerine sahip yiyeceklerin alınması gastrointestinal semptomlara yol açar.
Kadmiyuma kronik maruz kalmanın neden olduğu toksisite esas olarak böbrek fonksiyon
bozukluğu (nefropati), kardiyovasküler ve kemik etkilerinden oluşur. Kronik inhalasyondan
sonra kadmiyumun insanlar için kanserojen olduğu düşünülmektedir.
Bakır (Cu): Bakır önemli bir iz elementtir. Vücutta +1 ve + 2 oksidasyon durumlarında
bulunur. Enzimlerin bir bileşeni olarak bakır, elektron transfer reaksiyonlarında, örneğin
hücresel enerji metabolizmasında rol oynar. Tahıl ürünlerinde, baklagiller, fındık, kakao,
çikolata, kahve, çay ve bazı yeşil sebzelerde nispeten yüksek bakır seviyeleri tespit edilir.
Ayrıca, geviş getiren hayvanların karaciğer ve böbreklerinde, balık ve kabuklu deniz
hayvanlarında yüksek oranda bakır seviyeleri bulunabilir.
Mevcut bazı çalışmalar ile çeşitli gıdalardaki bakır seviyeleri belirlemiştir: Sebzeler
(0,1-0,4 mg/kg), sığır eti (yaklaşık 1 mg/kg), mantarlar (>2 mg/kg), çavdar (3,5 mg/kg),
baharatlar (yaklaşık 10 mg/kg) ve kaju fıstığı (>20 mg/kg) içerir. İçme suyu da bir maruz kalma
yolu olabilir. İçme sularındaki bakır konsantrasyonları 0,1 mg/L'den azdır, ancak içme
suyundaki gerçek seviye, bakır borular ve içme suyunun asidik pH’sı gibi faktörler nedeniyle
önemli ölçüde yüksek olabilir.
Bakır endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı tarım ilaçlarının yapısında
bulunur. Bakır kaplardan, karnonatlı ve asidik yiyeceklere geçer. Avrupa'da diyet ile ortalama
bakır alımının 0,9-2,3 mg/gün olduğu tahmin edilmektedir, ancak vejetaryenler 2,1-3,9 mg/gün
tüketmektedir. Akut bakır zehirlenmesinin belirtileri arasında tükürük, epigastrik ağrı, bulantı,
kusma ve ishal bulunur. Bakırın kronik maruziyetinde karaciğer hasarı ve ölüme neden olabilir.
Kurşun (Pb): Kurşun toksik metaller içerisinde çevre kirliliği açısından en önemli
elementtir. Atmosfere karışan kurşunun %86’sı otomobil egzoslarından kaynaklanmaktadır.
Gıdalar, çok çeşitli yollarla kurşun ile kontamine olur. Bazı topraklarda doğal veya kirlenme
sonucu kurşun bulunabilir. Bu tür topraklarda yetişen sebzelerde ve özellikle otoyol
kenarlarında yetiştirilen gıda maddelerinde yüksek oranda kurşun bulunabilmektedir. Önemli
bir bulaşma kaynağı da, kurşun boru içeren eski evlerdeki içme suyu olabilir. İyi laklanmamış
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konserve kutulardaki kurşun kutuların kenet yerlerinden gıdaya bulaşabilmektedir. Gıda
maddelerinin gazete ve kitap sayfalarına sarılması da kurşunun bulaşma kaynaklarından biridir.
Günlük kurşun alımı 0,6 mg/kg’ı geçmemelidir. Kuşun zehirlenmesinde zekâ geriliği,
körlük, kronik böbrek yetersizliği ve ölüm görülebilir.
Civa (Hg): Civa, oda sıcaklığında sıvı olan ve bu durumda nispeten yüksek bir buhar
basıncına sahip olan tek metaldir. Çevreye endüstriyel atıklar ve zirai ilaçlar yoluyla
bulaşmaktadır. İnorganik cıva, sularda bulunan mikroorganizmalar tarafından daha tehlikeli
olan organik cıva (metil merkür) bileşiklerine dönüştürülür ve bu bileşikler midye, istiridye,
balık ve diğer su ürünleri tarafından alınırlar. Balık etinde civa konsantrasyonun 1 mg/kg’ı
geçmesi insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Akut civa zehirlenmesinde böbrekler ve
gastrointestinal sistemde bozukluklar görülür, kronik civa zehirlenmesinde ise sinir sistemi
bozukluklarına neden olur. İçme sularındaki civa miktarı 0,005mg/L’yi, yiyeceklerdeki civa
miktarı 0,05 mg/kg’ı geçmemelidir.
7.4. Anabolik Etkili Maddeler
Hormonlar, hayvanların büyümesi teşvik etmek için kullanılabilinirler ve böylece
pazara daha erken ulaşabilirler. En etkili büyüme destekleyiciler, doğal seks hormonları veya
doğal hormonların etkisini taklit eden maddelerdir. Hormonlar uygun şekilde kullanıldığında,
gıdalardaki kalıntıları çok düşük veya tespit edilemez olmalı ve önemli bir hormonal etkiye
neden olmamalıdır. Bazı ülkelerde, bu maddeler kötü amaçlar için kullanılmaktadır. Hormonal
tedavi kümes hayvanları, dana eti ve yumurtalarda yüksek oranda kalıntı bırakmıştır, bu durum
da insanlarda meme genişlemesine, ergenlik gelişiminin erken kesilmesine ve çocuklarda
yumurtalık kistlerine neden olmuştur. Bu potansiyel sağlık tehlikeleri göz önüne alındığında,
gıdaların hormon kullanımı ve kalıntı seviyeleri açısından izlenmesi önemlidir.
Hormonlar, insanlar da dahil olmak üzere tüm hayvanların vücutlarında doğal olarak
üretilen kimyasallar maddelerdir. Protein veya steroid yapıda olabilirler. Hormonlar, organlarda
veya bezlerde üretilirler ve etkilemek istedikleri bölgelere ulaşana kadar vücutta dolaşırlar.
Küçük miktarlarda üretilse dahi, büyüme, gelişme ve üreme gibi temel vücut fonksiyonlarını
kontrol edebililer. Normalde doğal olarak üretilmesine rağmen, hormonlar bazen terapötik
olarak kullanılabilir. Örneğin, insülin, insanlarda Tip-1 diyabetin kontrol altına alınması için
uygulanan bir protein hormondur. Bazı hormonlar, genç hayvanların daha hızlı gelişmesini ve
kilo almasını sağlamak ve verimi arttırmak için büyüme destekleyicileri olarak da kullanılır.
Sığır ve koyunlara hormon uygulaması büyüme oranlarını artırır ve bir hayvanın kesime
gelene kadar gerekli olan yem miktarını azaltır. Süt sığırlarında, süt üretimini arttırmak için
hormonlar da kullanılabilir. Böylece, hormonlar hayvanlara esas olarak ekonomik amaçlar için
uygulanır. Gıda hayvanlarında hormon kullanımı tartışmalıdır ve uygulamanın insan sağlığı
üzerinde etkileri olabileceğine dair endişeler vardır. Avrupa Birliği'nde (AB) et veya süt üreten
hayvanlarda hormon kullanımına izin verilmez. Bununla birlikte ABD'de, sığır ve koyunlarda
bazı hormonların kullanımına izin verilmektedir. Şu anda ABD'de gıda üretiminde kullanılmak
üzere onaylanmış altı farklı steroidleryapıda hormon türü vardır. Bu hormonlar östradiol,
progesteron, testosteron, zeranol, trenbolon asetat ve melengestrol asetattır. Estradiol ve
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progesteron doğal kadın seks hormonlarıdır, testosteron doğal bir erkek seks hormonudur.
Zeranol, trenbolone asetat ve melengesterol asetat, hayvanların daha hızlı kilo almasını
sağlayan sentetik hormon benzeri kimyasallardır. ABD’de bu hormonların sığır ve koyunlarda
kullanılmasına izin verilir, ancak kümes hayvanlarında veya domuzlarda kullanılması yasaktır.
ABD'de rekombinant sığır büyüme hormonunun (rbGH) kullanımına sadece süt
sığırcılığında da izin verilmektedir. Rekombinant sığır somatotropini olarak da bilinen RbGH,
süt ineklerinde süt üretimini arttırmak için kullanılan bir protein hormondur. Bu hormonun
AB'de kullanılmasına izin verilmez. Hormonlar yönlendirildiği şekilde kullanıldığı ve doğru
tedavi ve yarılanma sürelerine uyulduğu sürece, et ve sütte hormon kalıntı olasılığı düşüktür.
Bitki bazlı gıdalarda bazı doğal hormonların önemli seviyelerde olduğu da
bildirilmektedir. Örneğin, patates ve buğdayın progesteron içerdiği bildirilmiş ve testosteronun
buğday ve yağlarda tespit edilebilir seviyelerde olduğu bulunmuştur.
Et üreten hayvanlarda büyümeyi teşvik etmek için steroid hormonlarının kullanımıyla
ilgili temel endişe, bu hormonların insan sağlığı için herhangi bir risk gösterip göstermediğidir.
Ömür boyu östrojene maruz kalma, meme kanseri riskinin artmasıyla ilişkilidir ve anabolik
steroidlere aşırı maruz kalma, erken ergenlik etkisine neden olabilir. Bazı çalışmalar,
gıdalardaki steroid hormonlarının kızlarda erken ergenliğe girme nedeni olduğundan
bahsedilmektedir. RbGH ile tedavi edilen süt ineklerinden gelen süt ile ilgili olarak, FDA
Veteriner Tıbbı Merkezi'ndeki bilim adamları, biraz daha yüksek rbGH seviyesine sahip süt
içmenin, insan sağlığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucuna varmışlardır, çünkü rbGH,
insan vücudunda doğal olarak üretilen büyüme hormonudur ve ayrıca, rbGH bir protein
hormonu olduğu için, sindirim sırasında parçalanması muhtemeldir. Bununla birlikte, rbGH'nin
tedavi edilen hayvan üzerindeki etkileri konusunda ufak endişeler bulunmaktadır. Büyüme
hormonu, hücrelerin büyüme hızında ve süt üretiminde artışa neden olan büyüme faktörleri
üretmelerini tetikleyerek etki eder. RbGH ile muamele edilmiş ineklerden elde edilen sütün,
biraz yüksek seviyelerde insüline bağımlı büyüme faktörü-1 (IGF-1) içerdiği bulunmuştur.
Çalışmalar, meme kanseri olan kadınların kanında normalden daha yüksek IGF-1 seviyelerinin
bulunduğunu göstermiştir, ancak daha yüksek seviyelerin meme kanseri riski ile ilişkili olup
olmadığı belirsizdir. FDA'daki bilim adamları, sütteki IGF-1'in, özellikle sindirilmesi muhtemel
bir protein olduğu için, insan gıda güvenliği endişesi sunma olasılığının olmadığı sonucuna
varmışlardır.
Ülkemizde de kasaplılık hayvanlarda büyüme amaçlı hormon maddelerinin kullanımı
yasaklanmıştır. Hormonların kaçak kullanımının önlenmesi ve diğer bitkisel gıdalarda
kullanılan hormonların kontrol altına alınması amacıyla, gıdalarda mevcut bulunabilecek
kalıntı limitleri “Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nce belirlenmiştir.

7.5. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), iki veya daha fazla kaynaşmış aromatik
halka içeren büyük bir kararlı, lipofilik organik kimyasal kontaminant grubudur. Organik
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malzemenin kısmi yanması veya pirolizi sırasında üretilebilirler ve gıdaların işlenmesi ve
hazırlanması da dahil olmak üzere bir dizi endüstriyel işlemin ortak yan ürünleridir. Yanmış ve
kısmen karbonize gıdalarda PAH varlığı ilk olarak 40 yıl önce bildirilmiştir.
PAH potansiyel olarak kanserojendir ve bu nedenle düşük seviyelerde bile yiyeceklerde
bulunması istenmeyen bir durumdur. Yüzlerce PAH, eksik yanmanın yan ürünleri olarak
tanımlanmıştır. Bununla birlikte, en çok çalışılan PAH benzo [a] piren'dir (BaP). BaP genellikle
gıdalardaki ve ayrıca çevre çalışmalarındaki tüm PAH için bir işaretleyici bileşik olarak
kullanılır. Farklı gıdalardaki PAH kontaminasyon profili değişmekle birlikte, daha yüksek
moleküler ağırlıklı BaP'nin PAH bileşiklerinin en zararlı grubu olduğu bilinmektedir.
PAH, su, hava ve toprakta bulunan yaygın kirleticilerdir ve bu nedenle birçok yiyeceği
kirletebilirler. Sebzeler, özellikle endüstriyel kirlilik seviyelerinin yüksek olduğu alanlarda
yetiştirilenler, PAH kontaminasyonuna karşı savunmasızdırlar. Bazı deniz ürünleri
yetiştirildikleri sudan PAH biriktirebilir, ancak PAH bu türlerde hızla metabolize olduğu için
önemli seviyelere ulaşmaz. Genellikle et, süt veya yumurtalarda PAH birikmemektedir.
Bununla birlikte, diyetteki PAH, genellikle gıdaların işlenmesi (özellikle yüksek sıcaklıklarda
işlenmiş gıdalar) ve hazırlanması sırasında oluşmaktadır. Izgara ve mangalda pişirilen etlerde
yüksek seviyelerde (130 mg/kg'a kadar) rapor edilmiştir. Füme gıdalar da genellikle PAH ile
kontamine olur. Hem füme etlerde hem de füme balıklarda 200 mg/kg'a kadar seviyelerde rapor
edilmiştir. Bununla birlikte, tütsülenmiş gıdalarda bildirilen PAH seviyeleri çok çeşitlidir.
Gıdalarda kullanılan duman aromaları PAH ile kontamine olabilir. Kavrulmuş kahve
çekirdeklerinin ve kuru çay yapraklarının 1400 mg/kg'a kadar PAH içerebildiği bildirilmiştir,
ancak tüketilen kahve veya çay içeceklerinde yüksek seviyelerde bulunmamıştır. Kurutulmuş
meyveler ve sert kabuklu yemişlerin de zaman zaman yüksek düzeyde PAH içerdiği
bildirilmiştir. Altı Avrupa ülkesinde diyet ile PAH alımının 0.05 ila 0.29 mg BaP/gün aralığında
olduğu tahmin edilmektedir. ABD'de de benzer tahminler yapılmıştır.
PAH'ın akut toksisite potansiyeli hakkında çok az şey bilinmektedir. BaP’de dahil
olmak üzere bir dizi PAH'ın deney hayvanlarında hem kanserojen hem de genotoksik
olduğutespit edilmiş dolayısıyla PAH potansiyel insan kanserojeniolduğu kabul edilmiştir.
Örneğin, BaP'nin gastrointestinal sistem, karaciğer, akciğerler ve kemirgenlerin meme
bezlerinde tümörlere neden olduğu gösterilmiştir. PAH'ın ayrıca hayvanlarda bağışıklık
sisteminin baskılanması dahil olmak üzere kanserojen olmayan diğer etkileri ürettiği
bulunmuştur.
Türkiye’de tüketilen gıdalarda bulunabilecek maksimum PAH limitleri “Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği”nde belirlenmiştir.
Gıdalarda PAH üretimi için mekanizma hala belirsiz olsa da, işleme koşullarının mevcut
seviyeler üzerinde dramatik bir etkiye sahip olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, gıdalarda
PAH oluşumunu azaltmak için bir dizi öneri üretmek mümkün olmuştur.
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Örneğin:





Izgara ve mangal için yağsız et ve balık seçilmeli;
Pişirme sırasında yağın ısı kaynağı ile temas etmesine izin verilmemeli;
Pişirme sıcaklıkları düşürülmeli ve gıdalar aşırı derecede kızartılmamalı;
Gıdalarda, geleneksel dumanlama işlemi yerine duman aromaları kullanılmalı;

7.6. Dioksinler ve Poliklor Bifeniller (PCBs)
Dioksinler terimi, benzer kimyasal ve fiziksel özelliklere ve yapılara sahip bir grup
bileşik anlamına gelmektedir. Dioksinler karbon, hidrojen, oksijen ve klor içeren renksiz,
kokusuz organik bileşiklerdir. 17 tanesinin insanlar için toksik olduğu bilinen birçok farklı
dioksin vardır. Bilinen en toksik dioksin 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksindir (2,3,7,8TCDD). Dioksinler, dünya çapında toprak, yüzey suyu, tortu, bitkiler ve hayvan dokularında
bulunan her yerde bulunan çevresel kirleticilerdir. Yarı ömürleri aylardan yıllara kadar
değişebilmektedir, ortamlarda oldukça kalıcıdırlar. Suda çözünürlükleri ve uçuculukları
düşüktür, yani toprakta uzun yıllar kalırlar.
PCB'ler veya poliklorlanmış bifeniller, bifenillerin doğrudan klorlanması ile oluşan
klorlu aromatik hidrokarbonlardır. Yaklaşık 209 PCB bulunmaktadır ve bunların 20'sinin
toksikolojik etkileri olduğu bildirilmektedir. PCB'lerin bazıları dioksinlerinkine benzer
toksikolojik özelliklere sahiptir ve bu nedenle genellikle "dioksin benzeri PCB'ler" olarak
adlandırılır. Dioksinler gibi PCB'ler de yaygın çevresel kirleticilerdir ve toprakta ve tortularda
çok kalıcıdır.
Dioksinler ve PCB'ler besin zincirine çeşitli yollardan girer. Otlayan hayvanlar ve
sebzeler topraktaki bu maddelere doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalabilir. Otlaklar ve
kaba yemler de dioksinlerin ve PCB'lerin havadan taşınmasıyla kirlenebilir. Yüzey sularındaki
ve sedimanlardaki dioksinler sudaki organizmalar tarafından biriktirilir. Balıklardaki dioksin
konsantrasyonu, çevredeki su ve sedimanlarda bulunan konsantrasyonlardan yüzlerce kat daha
yüksek olabilir. Dioksinler suda çok çözünür olmadığı için hayvanların ve balıkların yağlı
dokularında birikme eğilimindedirler. Süt, et, balık, yumurta ve ilgili ürünler gibi hayvansal
yağ oranı yüksek gıdalar, dioksin ve PCB'lerin ana kaynağıdır ve neredeyse tüm gıdalar bu
maddeleri içermektedirler.
Ortalama günlük dioksin ve PCB alımına katkıda bulunan gıdaların, süt ve süt ürünleri
(%16-%39), et ve et ürünleri (%6-%32), balık ve balık ürünleri (%11-%63) olduğu
bildirilmiştir. Diğer gıdalarda, özellikle sebze ve tahıllarda %6-26 oranında katkıda bulunduğu
bildirilmiştir (Codex Alimentarius Commission, 2001). İnsan sütü, emzirme döneminde bebeğe
geçebilen yüksek seviyelerde dioksinler içerebilir.
İnsanlar, çoğunlukla dioksin kontamine gıdalar yiyerek yağ dokularında dioksin
biriktirir. Dioksinlerin toksisitesi, yaşam boyunca vücutta biriken miktarla ilgilidir. Dioksinler
ve PCB'ler çok çeşitli toksik ve biyokimyasal etkilere sahiptir ve bazıları insan kanserojenleri
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olarak sınıflandırılır. Hayvan testlerinde, dioksinlerin bağışıklık ve üreme sistemlerindeki
bozukluklarla ilişkili olduğu ortaya konulmuştur.
Dioksinlere maruz kalan hayvanlarda gözlenen çeşitli olumsuz etkilere rağmen,
insanlarda belgelenmiş olumsuz sağlık etkileri genellikle endüstriyel ortamlarda veya kazara
kimyasal kontaminasyonu takiben yüksek derecede maruz kalan popülasyonlarla sınırlıdır.
Dioksinlere ve PCB'lere akut aşırı maruz kalmayı takiben insanlarda en sık görülen olumsuz
sağlık etkisi, özellikle şiddetli ve uzun süreli akne benzeri cilt bozukluğu olan klorakne
hastalığıdır.

7.7. Bisfenol A (BPA)
Bisfenol A (BPA), 2,2-bis (4-hidroksifenil) propan olarak da adlandırılan bir fenolik
bileşiktir (C15H16O2). İlk olarak yüzyıl önce sentezlenmiş ve üretim süreçlerinde kullanılan
önemli bir endüstriyel kimyasaldır. BPA, sert polikarbonat plastiklerin ve epoksi reçine
kaplamaların önemli bir bileşenidir. Polikarbonat gıda endüstrisinde su ve meşrubat şişeleri için
yaygın olarak kullanılır ve epoksi reçineleri metal gıda kutuları, şarap saklama kapları ve diğer
sıvı kapları için koruyucu kaplamalar ve cam şişeler ve kavanozlar için kullanılan metal
kapaklar üzerindeki kaplamalar olarak kullanılır. Buna ek olarak, polikarbonat plastik kaplar
ve sofra takımları tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve malzeme ayrıca
bebek besleme şişeleri üretmek için de kullanılmaktadır. BPA içeren malzemeler 50 yıldan
uzun bir süredir yiyecek ve içecek ambalaj ve depolama kaplarında kullanılmış olsa da, bazı
bilimsel çalışmalar belirli koşullar altında BPA'nın gıda ürünlerine geçebileceğini göstermiştir.
BPA'nın yüksek seviyelerde hayvanlarda olumsuz sağlık etkilerine neden olduğu bilinmektedir.
Fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalara dayanarak, yüksek seviyelerde BPA'ya (çevreden
ve gıdadan) maruz kalma insan sağlığına zararlı olduğu kabul edilmektedir. Bir endokrin
yıkıcıdır ve doğurganlık üzerinde etkisi olabilmektedir. Zayıf östrojenik aktiviteye sahiptir,
sperm sayısını ve sperm aktivitesini azalttığı bildirilmiştir. Bazı araştırmalar BPA'nın
kanserojen olabileceği ve muhtemelen meme kanserine yol açabileceği idda edilmektedir. Bazı
raporlar karaciğer toksisitesine sahip olduğunu ve hatta yağ hücresi aktivitesini tetikleyerek
obeziteye neden olabileceğini göstermektedir. BPA'ya düşük düzeyde maruz kalmanın insan
sağlığı üzerindeki etkisi açık değildir. Bazı araştırmacılar, literatürde çok düşük BPA dozlarına
maruz kalan hayvanların olumsuz etkilere maruz kaldığını gösteren kanıtlar olduğuna
inanmaktadır. Bununla birlikte, bazı uzmanlar hayvan çalışmalarından düşük BPA
seviyelerinin insanları olumsuz etkilediğini göstermek için yeterli kanıt olmadığını
düşünmektedir.

7.8. Ftalatlar
Ftalatlar (ftalik asit diesterleri olarak da bilinir), plastik endüstrisinde plastikleştirici
olarak yaygın olarak kullanılan bir grup organik kimyasallardır. Plastikleştiriciler, daha esnek
ve elastik olmaları için diğer malzemelere, özellikle polivinil klorür (PVC), kauçuk ve stiren
gibi diğer polimerlere rutin olarak eklenir. Endüstride en yaygın olarak kullanılan beş ftalat, di(2-etilheksil) ftalat (DEHP); dibutil ftalat (DBP); di-izononil ftalat (DINP); diizodesil ftalat
(DIDP) ve benzil butil ftalattır (BBP). 1980'lerin başından beri ftalatların insan sağlığı
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üzerindeki etkisiyle ilgili endişeler bulunmaktadır. Ftalatlar eklendikleri malzemelerden sızarak
yaygın çevresel kirlenmeye neden olabilmektedir. Gıda ürünleri, çok çeşitli kaynaklardan
ftalatlarla kontamine olabilir, ancak gıda ambalajından migrasyon konusunda özellikle endişe
duyulmaktadır.
Ftalatlar, esnek gıda ambalajında kullanılan baskı mürekkepleri, kağıt, karton ve
plastikler için kullanılan yapıştırıcılar, rejenere selüloz film (selofan), alüminyum folyo, kağıt,
laminat ve şişelerde kapatma mühürleri dahil olmak üzere bazı gıda paketleme malzemelerinde
bulunabilir.
Gıdalar; işleme, taşıma, nakliye ve ambalajlama sırasında ve evde kullanılan plastik
saklama kaplarından migrasyon ile ftalatlarla kirlenebilir. Ftalatlar yağda çözünür, süt ürünleri,
et ve kümes hayvanları, yumurta, balık, katı ve sıvı yağlar gibi birçok yüksek yağlı üründe
bulunmuştur. Bazı zeytinyağı örneklerinde yüksek ftalat seviyeleri bulunmuştur. Ftalatlar
ayrıca bebek maması, kullanıma hazır bebek maması, fırın ürünleri, sos granülleri, şekerleme,
makarna ve tahıl ürünleri, un, şeker ve sebzeler gibi çeşitli gıdalarda da bulunmuştur. Ayrıca
içme suyunda ve anne sütünde de bulunduğu bildirilmiştir.
Ftalatların sağlığa etkileri hakkındaki verilerin çoğu, sıçanlar ve fareler üzerindeki
deneylerden ileri gelir. Ftalatların uzun süreli sağlık etkileri sperm üretiminde değişiklikler,
doğurganlık ve doğum kusurları üzerinde olumsuz etkiler içerebilir. Ayrıca böbrek ve karaciğer
hasarına neden oldukları bildirilmiştir. Ftalatlar potansiyel kanserojenler ve ayrıca endokrin
bozucular olabilir.

7.9. Akrilamid
Akrilamid (CH2¼CH-CONH2), kimya endüstrisi tarafından çeşitli polimerler, özellikle
poliakrilamid için bir yapı taşı olarak üretilen sentetik bir vinil bileşiğidir. Poliakrilamid, atık
su arıtımı, tekstil ve kağıt işleme ve madencilik ve mineral üretimi gibi çeşitli uygulamalarda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Akrilamid sigara dumanında da bulunur.
Akrilamid, patates kızartması ve pişmiş tahıl ürünleri gibi nispeten yüksek sıcaklıklarda
işlenen bazı karbonhidrat açısından zengin gıdalarda önemli konsantrasyonlarda bulunabileceği
bildirilmiştir. 2002'den bu yana dünya çapında çok çeşitli gıdalarda akrilamid varlığı
araştırılmış ve bu maddenin birçok farklı gıdada yaygın olarak oluştuğu bulunmuştur. Patates
kızartması, cips, bisküvi, ekmek, kızarmış kahvaltılık tahıllar ve hamur işleri gibi pişmiş tahıl
ürünleri etkilenen başlıca gıdalardır, ancak kavrulmuş ve öğütülmüş kahvenin de önemli bir
kaynak olduğu bulunmuştur. Çiğ olarak tüketilen veya daha düşük sıcaklıklarda pişirilen
hayvansal ve bitkisel gıdalar, önemli düzeyde akrilamid içermez. Gıdalarda bulunan akrilamid
miktarı, hem gıda kategorisine hem de uygulanan işleme göre büyük ölçüde değişim
göstermektedir.
Akrilamid, yüksek seviyelerde bir nörotoksindir, el ve ayaklarda uyuşma gibi bir dizi
semptomlara neden olabilir. Hayvan çalışmalarında da genotoksik olduğu gösterilmiştir.
Bununla birlikte, gıdalarda bulunan seviyelerin nörolojik hasara veya üreme toksisitesine neden
olmak için yeterli olmadığı düşünülmektedir. Gıda endüstrisini daha fazla ilgilendiren şey,
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akrilamidin hayvan çalışmalarında da kanserojen olduğunun bulunmasıdır. Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı (IARC) “muhtemel insanlar için kanserojen (IARC Grup 2A)”olarak
sınıflandırmaktadır.

133

Kaynaklar
Erol, İ. (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
Lawley, R., Curtis, L., Davis, J., (2008). The Food Safety Hazard Guidebook. RSC
Publishing, UK.
Schrenk, D., Cartus, A., (2017). Chemical Contaminants and Residues in Food Second
Edition, Woodhead Publishing.
Srivastava, A.K., Kesavachandran, P.C., (2019). Health Effects of Pesticides. CRC Press
Taylor & Francis Group.
Ugur, M., Nazlı B., Bostan K., (2003). Gıda Hijyeni. Teknik Yayınevi, İstanbul.
Witczak, A., Sikorski, Z.E., (2017). Toxins and Other Harmful Compounds in Foods. CRC
Press Taylor & Francis Group

134

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıdalarda zehirlenmeye neden olan kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve tanımlanması
yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) nasıl oluşur?
2) Bisfenol A nerelerde bulunur?
3) Patates kızartması ve pişmiş tahıl ürünleri gibi nispeten yüksek sıcaklıklarda işlenen
bazı karbonhidrat açısından zengin gıdalarda önemli konsantrasyonlarda hangi bileşik
bulunabilir?

Cevaplar
1) PAH organik malzemenin kısmi yanması veya pirolizi sırasında üretilebilirler ve
gıdaların işlenmesi ve hazırlanması da dahil olmak üzere bir dizi endüstriyel işlemin ortak yan
ürünleridir.
2) BPA, sert polikarbonat plastiklerin ve epoksi reçine kaplamaların önemli bir
bileşenidir. Polikarbonat gıda endüstrisinde su ve meşrubat şişeleri için yaygın olarak kullanılır
3) Akrilamid
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8. GIDA BOZULMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Gıdaların bozulma çeşitlerinin tanıtılması
8.2. Mailard reaksiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Mailard reaksiyonu nedir?
2. Stickigier nedir?
3. Acılaşma hakkında bilgi veriniz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gıda Bozulmaları

Bozulmaya
neden
faktörlerin tanıtılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
olan Bozulma
çeşitleri
sebepleri hakkında
sahibi olacaktır.

ve
bilgi
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Anahtar Kavramlar
Gıda Bozulmaları, Mailard, Ransidite
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Giriş
Gıdaların tüketimini sınırlandıracak ya da tamamen ortadan kaldıracak fiziksel,
kimyasal veya biyolojik kökenli her türlü değişime gıda bozulmaları adı verilmektedir.
Meydana gelmesi muhtemel değişimler gıdada kalite kusurlarına sebep olarak ciddi ekonomik
kayıplara yol açmaktadır. Bozulmalar dış görünüşte renk değişiminden koku, kıvam, yapı, tat
değişimine kadar oldukça geniş bir yelpazede vuku bulmaktadır. Gerçekleşen bu değişimler
gıdanın tüketimini sınırlandırarak ekonomik kayıplara neden olmasının yanı sıra gıdayı sağlık
açısından riskli hale de getirebilmektedir. Gıda bozulmaları genel bilimsel kabulün dışında
beslenme kültürü ve hijyen alışkanlıklarının köken oluşturduğu tüketici algısı ile de yakından
ilişkilidir. Yöresel olarak tüketilen bir gıda diğer bölgelerin beslenme kültüründe yer almadığı
için bozuk olarak algılanmaktadır. Hijyen seviyesi yüksek bir bölge veya ülkenin insanları
hijyen seviyesi fakir yada zayıf olarak tanımlanabilen bir ülkenin günlük tüketiminde kendine
yer bulan gıdaları bozuk olarak algılayıp tüketmek istemeyebilirler. Gıda bozulmaları sağlıklı
bir insanın duyu organları ile algılanabilir ve çoğunlukla gıdanın tüketiminin sınırlandırılması
ya da ortadan kalkması ile tüketicilerde sağlık risklerinin ortaya çıkmasını engellemektedir.
Gıda bozulmaları kökenleri ve gıdada oluşturdukları değişimler göz önüne alınarak dört
grup altında incelenebilir.
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8.1. Fiziksel Bozulmalar
Gıdaların yalnızca fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimler sonucu arzu edilen
tüketim özelliklerini yitirmesi bu başlık altında değerlendirilmektedir. Görünüm, lezzet, aroma,
kıvam ve tekstür gibi özellikler bakımından yaşanan farklılaşmalar tüketici algısını olumsuz
yönde etkilemektedir.

Rutubet

Oksijen

Sıcaklık

Zaman

Işık

Fiziksel
Tahribat

Orijiner
Gıda
Enzimleri

Parazit,
İnsekt,
Rodent

Temizlik
Maddeleri

Şekil 8.0.1.

Gıda bozulmaları matrisi

Gıdaların uygun olmayan nem koşullarında saklanması, yüksek oranda su içeriğine
sahip meyve, sebze gibi taze gıdaların su kaybı sonucu buruşmasına (pörsüme), bisküvi, cips,
kuruyemiş gibi kuru gıdaların ise nem çekerek yumuşamasına sebep olmaktadır. Süt tozu, toz
şeker, un, nişasta gibi gıdaların su çekerek topaklanmaları fiziksel bozulmalara verilebilecek
diğer örneklerdir. Fiziksel bozulmalar iyi ambalajlama ve uygun koşullarda muhafaza ile
önlenebilmektedir. Buharlaşan suyun uygun şekilde uzaklaştırılamaması, gıdanın ambalajının
iç yüzeyinde yoğunlaşması kondenzasyon yani yoğunlaşma problemini ortaya çıkarmaktadır.
Yoğunlaşan suyun tekrar gıda yüzeyine damlaması ve gıda yüzeyine damlayan su miktarının
artışı, gıdanın organoleptik özellikleri ile ilişkilendirilen kalite kriterlerinde değişime sebep
olarak gıdanın bozulmasına sebep olmaktadır.
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Ambalaj bozulmaları gıdaların fiziksel bozulmalara maruz kalmasının en önde gelen
sebeplerinden biridir. İçinde bulunan gıdayı hijyenik koşulları en iyi şekilde sürdürerek
koruyan, kalitenin devamlılığını sağlayan, mamulü her yönü ile temsil eden, güvenilir şekilde
saklanıp depolanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ambalaj malzemesi gıda
bozulmalarının önündeki en önemli engel olarak değerlendirilmektedir. Fiziksel olarak
meydana gelecek kirlenme yani toz, toprak, kir, yabancı madde bulaşmaları herhangi bir işlem
ile bertaraf edilemiyorsa bozulma kapsamında değerlendirilmektedir.
Yetiştirme, hasat ve depolama sürecinde haşereler bitkisel ürünleri istila etmektedir.
Gıdalarda çok büyük kayıplara yol açan bu durum görünümü de tüketici açısından kabul
edilemez seviyelere getirmektedir. Bu gıdalar bozuk olarak nitelendirilmektedir. Sayıları ve
çoğalma hızları nedeniyle böcekler, akarlar, yanı sıra fareler ve kuşlar gibi canlılar ürünlere
zarar veren haşerelerdir. Haşereler, beslenmek ve içine yumurta bırakmak için tahıl tanelerine
zarar vermektedir. Haşerelerin faaliyeti sonucu depoda tahıl kaybı olduğu gibi, üründe önemli
teknolojik ve duyusal kalite kayıpları da oluşmaktadır ve kimi zaman ürün sağlık için riskli bir
halede gelmektedir.
Meyve ve sebzelerin düşük buzdolabı sıcaklıklarında muhafaza edilmesiyle ortaya
çıkan bir bozulma tipi de soğuk zararıdır. Görsel anlamda meyve sebze çeşidine göre farklılaşan
değişimler yüzeyde çöküntü oluşumu ile karakterize yüzey yapısının bozulması, zayıf renk
gelişimi, olgunlaşmanın tamamlanamaması, ıslak görünüm ve yapısal bütünlüğün
kaybolmasıyla kendini belli etmektedir.
Uzun süreli soğuk muhafazaya tabi tutulan gıda maddelerinde görülen fiziksel
değişimlerden bir diğeri de donma yanıklarıdır. Donma yanıkları dondurulmuş et, sakatat,
kanatlı eti ve balık etlerinde görülmektedir. Bitkisel dokularda da rastlanan donma yanıkları
sınırlı çevreli, yüzeye daha geniş alanda yayılmış ve görünüm itibariyle çevredeki dokulardan
kesin olarak ayrılmış gri-beyaz veya kahverengi-sarı-gri renkli odaklar şeklinde
gözlenmektedir. Dokularda mikrokristal formunda bulunan suyun buharlaşmasıyla oluşan bu
bozukluğun başlangıç döneminde görülen hafif donma yanıkları donmuş etin
çözündürülmesiyle neredeyse tamamen eski haline geri kavuşmaktadır. Soğuğun etkisine
yoğun ve uzun süre maruz kalmış, kurumuş, denaturasyona uğramış kısımlar eski halini
alamamaktadır. Bu kısımlar çözündürme işleminden sonra grimsi-siyah nekroze bölgeler olarak
görülmektedir.
Donma yanıklarına soğuk hava ile direkt yüzey temasında olan paketlenmemiş gıda
maddelerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Dayanıksız ambalajlama materyali kullanımı, gıda
ambalajında gaz yoğunluğunun az olması, atmosferik gazın tamamen alınmayışı paketlenmiş
gıda maddelerinde de donma yanıklarının görülmesine sebebiyet vermektedir. Donma yanıkları
sağlık açısından herhangi bir risk unsuru taşımamaktadır. Ancak bu kusura sahip gıdaların
tüketiciye arzı yapılmamaktadır. Ürüne işlenerek değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
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Tablo 8.0.1. Gıdalarda görülen fiziksel bozulmalar

Bozulma Tipi

Gıda Adı

Bozulma Şekli

Dehidrasyon

Hıyar

Pörsüme

Rehidrasyon

Bisküvi, cips

Gevreklik kaybı, Yumuşama

Soğuk zararı

Greyfurt

Yüzeyde çöküntü

Soğuk zararı

Mango

Yüzeyde çöküntü

Soğuk zararı

Avakado

Yüzeyde çöküntü

Soğuk zararı

Domates

Su salma

Soğuk zararı

Patlıcan

Yüzey renginde kayıp

Soğuk zararı

Biber

Yüzey renginde kayıp

Soğuk zararı

Maydanoz, Nane, Tere, Roka Su salma

Soğuk zararı

Brokoli

Yaşlanma

Marul, Kıvırcık Salata

Donma Yanıkları

Et, Piliç Eti, Balık Eti

Haşere Zararları

Tahıllar

Sararma
Yüzey
renginde
kayıp,
karotenoid ve flavonoid
oluşumu,
yumuşama,
kuruma, solma
Çevredeki dokulardan kesin
olarak ayrılmış gri-beyaz
veya
kahverengi-sarı-gri
renkli denaturasyon odakları
Hasarlı daneler, kirli daneler

8.2. Kimyasal Bozulmalar
8.2.1. Kimyasal Madde Kontaminasyonları
Dezenfektanların ve temizlik maddelerinin hoş olmayan kokuları gıdalara geçmektedir.
Özellikle açık gıdaların, depolama ve satış noktalarında koku veren bu ve benzeri maddelere
yakın bulunması durumunda sıklıkla rastlanan ve koku sinmesi olarak da adlandırılan bu durum
gıdaların bozulmasına neden olur ve gıdaların tüketimini sınırlandırılmaktadır. Temizlik ve
dezenfeksiyon işlemleri sonrası iyice durulanmayan kaplarda, alet ve ekipmanlarda eser
miktarda bulunan temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kalıntıları, böcek, haşere ve tarım
zararlılarına karşı kullanılan insektisit, herbisit, rodentisit, pestisit gibi çeşitli kimyasalların
kontaminasyonu da kimyasal kökenli bozulmaların arasında değerlendirilmektedir. Yağ içeriği
fazla olan gıdalarda yağın koku çekme özelliği nedeniyle bu bozulma tipine diğer gıdalara göre
daha yoğun bir şekilde rastlanmaktadır.
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8.2.2. Orijinal Enzim Etkileri
Bitkisel ve hayvansal dokuların normal hayat evresinde içerdiği enzimler kesim ve
hasattan sonra da fonksiyonlarına devam etmektedir. Çoğu durumda gıdaların olgunlaşması
gibi arzu edilen değişiklikleri oluşturan enzimlerin kesim veya hasat sonrası devam eden
aktiviteleri gıdaların bozulmalarına sebep olmaktadır. Fenolazlar, lipoksigenazlar, proteazlar,
dimetilazlar, peroksidazlar gıdanın yapısında doğal olarak bulunan enzimlerdir. Isıtma işlemine
bağlı olarak şekillenen denaturasyon neticesinde çoğu enzim tahrip olduğundan pişirilmiş
gıdalarda orijiner enzim etkilerine bağlı olarak rastlanan bu tip bozulmalara pek
rastlanmamaktadır.
Otolitik enzimler yakalama, toplama, avlama, hasat sonrasında faaliyetlerini
sürdürmektedir. Otolitik enzimlerin etkisiyle hücresel bütünlüğü bozulan gıdanın yüzeyine
sızan su ve besin unsurları yüzeyde mikrobiyel üremeler için uygun koşulların teminine olanak
sağlamaktadır. Otolitik enzim faaliyeti ile başlayan bu süreç zamanla mikrobiyel kaynaklı
bozulmalara doğru evirilebilmektedir.
Enzimler kahverengileşme (esmerleşme) reaksiyonlarından da sorumludurlar. Meyve
ve sebzelerde, mekanik travmalarla bazı renk değişmeleri ortaya çıkmaktadır. Daldan düşme,
ürünleri ağaçtan toplarken meydana gelen çarpma, vurma, ezilme gibi travmalar, kasalara
doldururken yapılan aşırı yükleme-sıkıştırma hataları, meyve ve sebzelerin sap kısımlarının etli
kısımlara batması yada çizmesi sebebiyle oluşturmuş olduğu berelenmeler bu bozulma tipinin
görülmesine sebep olmaktadır. Taze doğranmış meyve ve sebzelerde meydana gelen
reaksiyonlar sonucunda ürünlerin kalite ve raf ömrünü kısıtlayan en önemli faktör olarak
değerlendirilen kahverengileşme (esmerleşme) reaksiyonları şekillenmektedir. Enzimatik
kahverengileşme reaksiyonları başta ürünün renginde olmak üzere tekstür, koku gibi diğer
duyusal özelliklerinde de değişimler meydana getirmektedir. Gıdaların işlenmesi ve
depolanması sırasında antosiyanlar (meyvedeki renkler), flavonoidler (kafeinler, çay ve
şaraptaki taninler) ve flavonoid olmayan bileşenlerden (çay yapraklarındaki gallik asit)
müteşekkil kararsız polifenollerin geçirdiği enzimatik oksidasyon meyvelerde ve sebzelerde
esmerleşmeye neden olmaktadır.

8.2.3. Stickiger Olgunlaşma
Av hayvanı etlerinin sıkı istifleme sonucu havasız kalan iç kısımlarında renk kiremit
kırmızısına dönüşmektedir ve ekşimsi küf veya hoş olmayan kokuşma kokusu hissedilmektedir.
Buna kokulu olgunlaşma (Stickiger) adı verilmektedir.

8.2.4. Ransidite
Hidrolitik ve oksidatif olmak üzere iki tip ransidite mevcuttur. Hidrolitik ransidite, su,
ısı ve lipaz enzimi etkisiyle trigliseritlerin gliserol ve serbest yağ asitlerine parçalanması ile
meydana gelmektedir. Oluşan kısa ve orta zincirli serbest yağ asitleri (butir, kapron, kapril ve
kaprik asitler) gıdalara arzu edilmeyen lezzet vermektedir ve acılaşmaya sebep olmaktadır.
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Oksidatif ransidite, doymamış yağ asitlerindeki çift bağların ısı, ışık, nem ve Fe, Cu gibi
bazı metallerin katalize edici etkisi sonucu oksidasyonu ile şekillenmektedir. Bu reaksiyon
sonucu yağa acı lezzet veren ve ürünü sağlığa zararlı hale getiren aldehit ve ketonlar
oluşmaktadır. Ortaya çıkan oksidasyon ürünleri yağdaki A, D ve E vitaminlerini de
yıkımlamaktadır.

8.2.5. Enzimatik Olmayan Kahverengilileşme (Maillard Reaksiyonu)
Aminoasitlerin amino grubu ile indirgen bir şekerin karbonil grubu arasındaki reaksiyon
olarak tanımlanmaktadır. Gıda görünümünde meydana gelen bozulmanın yanı sıra sindirim
enzimleri tarafından parçalanamayan yapıların oluşumu nedeniyle besleyici değer de kayba
uğramaktadır. Enzimatik olmayan kahverengileşme reaksiyonları kek, ekmek, bazı sütlü tatlılar
gibi gıdalarda renk ve kabukta oluşan oluşan hoş lezzet nedeniyle bilinçli olarak
oluşturulmaktadır.

Tablo 8.0.2. Gıdalarda görülen kimyasal bozulmalar

Bozulma Tipi

Gıda Adı

Bozulma Şekli

Kimyasal madde kontaminasyonu

Ekmek

Çamaşır deterjanı kokusu sinmesi

Orijiner enzim faaliyetleri

Yumurta

İçeriğin sıvılaşması

Orijiner enzim faaliyetleri

Muz

Kararma

Kokulu (stickiger) olgunlaşma

Av Hayvanı Etleri

Ekşimsi koku

Ransidite

Tereyağı

Acılaşma

Ransidite

Fındık

Acılaşma

8.3. Fizyolojik ve Biyolojik Bozulmalar
8.3.1. Yem Kaynaklı Koku-Lezzet Bozuklukları
Çiftlik hayvanlarının etinde, sütünde, yumurtasında aromalı-kokulu yem maddelerinin
tüketimine bağlı olarak görülen tat ve koku bozuklukları bu grupta değerlendirilmektedir.
Lahana, şalgam, soğan, kanarya otu, nezle otu, tere, rezene, geyik boynuzu gibi otlar, bozulmuş
silajlar ve tatlı üçgül, yonca, soya silajı gibi ağır kokulu yemler et ve sütlerde istenmeyen
kokuların şekillenmesine neden olmaktadır.

8.3.2. Doğal Tat-Koku Bozuklukları
Koyun ve keçilerin dönemsel olarak etlerinde görülen kokular bu başlığa dahil
edilmaktedir. Temiz olmayan, iyi havalandırılmamış gübre, idrar ve gübre ile karışmış durumda
olan altlık, yem, atık su gibi materyallerle bulaşık ahırların kokusu süte sinebilmektedir.
Laktasyon dönemi boyunca mastitisli ineklerden alınan sütlerin kokusu, ilerlemiş laktasyondaki
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ineklerden elde edilen sütlerde tespit edilen acımsı lezzet yine bu başlık altında
değerlendirilmektedir.

8.3.3. İç Organlarda ve Etlerde Paraziter Bozukluklar
Karkas ve iç organlarda dış veya iç parazitlerin aktivitesine bağlı olarak şekillenen
hasar, kireçlenme, kistler bu grupta değerlendirilmektedir. Görsel olarak hoşa gitmeyen hatta
tiksindirici olabilen görünümleri nedeniyle bu oluşumları içeren etler ve sakatatlar bozuk olarak
nitelendirilip tüketilmektedir.

8.4. Mikrobiyolojik Bozulmalar
Gıdalarda mikroorganizmaların çoğalması ve bu mikroorganizmalar tarafından
salgılanan enzimlerin faaliyeti sonucunda gıdaların duyusal özelliklerinde hoşa gitmeyen
değişimlerin oluşması bu grupta değerlendirilmektedir. Asitler, alkoller, diasetil, diaminler
(putressin, kadaverin), trimetilamin, dimetilsülfür, hidrojen sülfür, amonyak gıdalarda
mikrobiyel bozulma sonucu oluşan bu değişimlerin sebebi olarak değerlendirilen
metabolitlerdir.
Değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak gıdalarda 106-108 kob/g-cm2-ml
mikroorganizma seviyesinde bozulma belirtileri ortaya çıkmaktadır. Hidrojen sülfür, bazı amin
tipleri ve hidrojen peroksit gibi bileşiklerin ortaya çıktığı bozulmalarda alt limite yakın
sayılardaki mikrobiyel yüklerde dahi bozulma belirtileri hissedilebilirken, laktik asit benzeri
metabolitlerin açığa çıktığı bozulmalarda ise söz konusu sayının daha yüksek seviyelerde
olması gerekmektedir. Fermente gıdalar bu kapsam dışında değerlendirilmektedir. Fermente
gıdalarda fermantasyonu gerçekleştiren flora dışındaki istenmeyen mikroorganizmaların bu
seviyelere ulaşması ile mikrobiyel bozulma gerçekleşmektedir.
Bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar gıdaların doğal mikroflorasında
bulunabildikleri gibi işleme, taşıma, hazırlama, paketleme, depolama sırasında da
bulaşmaktadır. Gıdalarda canlı mikroorganizma tespit edilemediği durumlarda da mikrobiyel
kaynaklı bozulmalar meydana gelmektedir. Mikroorganizmaların ısıya dirençli enzimleri bu tip
bozulmaların sebebidir. Isıl işlem yâda mikroorganizmaların canlılığını sonlandırmaya yönelik
diğer teknolojik işlemler öncesi salgılanan enzimlerin varlıklarını sürdürmesi gıdaların
bozulmasına neden olmaktadır.
Gıda bileşenlerinin mikroorganizmalar tarafından parçalanması veya başka bileşiklere
dönüştürülmesi ile gıda kalitesinde farklı şekillerde olumsuz değişiklikler meydana
gelmektedir. Genelde mikroorganizmalar enerji elde etmek için öncelikle karbonhidratları
kullanmaktadır. Karbonhidratlardan sonra enerji kaynağı olarak sırasıyla protein olmayan
azotlu bileşikler, kısa zincirli peptidler, proteinler ve son olarak lipidler kullanılmaktadır.
Karbonhidratların enzimatik olarak parçalanması ile alkoller, organik asitler, su ve
karbondioksit meydana gelmektedir. Bu tip metabolik aktivite ile oluşan bozulmada gıdada
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meyvemsi koku hakimdir. Çoğu zaman bu şekildeki bozulma çok itici olmamakla birlikte
ürünün tüketilmesi tercih edilmemektedir. Özellikle mayalar ile bazı bakteriler bu tip
bozulmadan sorumludur. Proteolitik enzimlerle (proteazlar) proteinlerin parçalanması
sonucunda amonyak ve hidrojen sülfür gibi azot ve kükürt içeren bileşikler meydana
gelmektedir. Proteinlerin parçalanması ile oluşan ürünler genellikle kötü kokuludur ve çürük
lahana veya çürük yumurta gibi kokmaktadır. Bu tip bozulmaya anaerobik bakteriler dahil pek
çok mikroorganizma neden olmaktadır.
Lipolitik enzimlerin aktivitesi ile yağ asitleri gliserolden ayrılmaktadır. Yağlarda
meydana gelen bu parçalanma reaksiyonları ile kötü koku ve acı (ransit) tat oluşmaktadır.
Lipolitik enzimler pek çok bakteri, maya ve küf tarafından üretmektedir. Selüloz, pektin veya
kollajen gibi yapısal bileşenlerin mikroorganizmalar tarafından daha küçük moleküllü
bileşenlere parçalanması sonucunda meyve ve sebzelerde meydana gelen yumuşama bu
kapsamda değerlendirilen gıda bozulmalarındandır.
Küflenme, malaşlanma (yapışkanlanma), pigmentasyon, kokuşma, sıvılaşma,
sertleşme, gaz oluşumu, ekşime, acılaşma ve çürüme gıdalarda mikrobiyel aktivite sonucu
meydana gelen bozulma tipleridir.

Tablo 8.3.

Gıdalarda görülen mikrobiyel bozulmalar

Bozulma Tipi

Gıda Adı

Bozulma Şekli

Penicillium spp.

Ekmek

Yeşil-beyaz küf oluşumu

Rhizopus nigricans

Ekmek

Mor-mavi küf oluşumu

Aspergilius niger

Ekmek

Siyah benekli küf oluşumu

Pseudomonas flourescens

Süt

Sarımsı-yeşil renk oluşumu

Clostridium

Konserve gıdalar

Bombaj, ekşimsi koku

thermosaccharolyticum
H2S üretimi nedeniyle üründe
kararma ve çürük yumurta
kokusu
Ekşime, kötü koku ve bulanıklık

Desulfotomaculum nigrificans

Konserve gıdalar

Bacillus stearothermophilus

Konserve gıdalar

Leuconostoc mesenteroides

Süt ürünleri

Enterobacter cloacae

Hazırlanmış makarna Gaz oluşumu

Bacillus coagulans

Domates suyu

Ekşime

Leuconostoc spp.

Ekmek

Sünme (rop oluşumu)

Pseudomonas fluorescens

Yumurta

Yeşil çürüme

Dekstran

(glikoz

polimeri)

oluşumu - sümüksel tabaka
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Proteus vulgaris

Yumurta

H2S oluşumu
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıda bozulmaları hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Stickiger nedir?
2) Oksidatif ransidite hakkında bilgi veriniz.
3) Mailard reaksiyonu nedir?

Cevaplar
1) Av hayvanı etlerinin sıkı istifleme sonucu havasız kalan iç kısımlarında renk kiremit
kırmızısına dönüşmektedir ve ekşimsi küf veya hoş olmayan kokuşma kokusu hissedilmektedir.
Buna kokulu olgunlaşma (Stickiger) adı verilmektedir.
2) Oksidatif ransidite, doymamış yağ asitlerindeki çift bağların ısı, ışık, nem ve Fe, Cu
gibi bazı metallerin katalize edici etkisi sonucu oksidasyonu ile şekillenmektedir. Bu reaksiyon
sonucu yağa acı lezzet veren ve ürünü sağlığa zararlı hale getiren aldehit ve ketonlar
oluşmaktadır. Ortaya çıkan oksidasyon ürünleri yağdaki A, D ve E vitaminlerini de
yıkımlamaktadır
3) Aminoasitlerin amino grubu ile indirgen bir şekerin karbonil grubu arasındaki
reaksiyon olarak tanımlanmaktadır.
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9. GIDA MUHAFAZASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Muhafaza metotlarının tanımlanması

154

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Blanching nedir?
2. Modifiye Atmosfer Paketleme hakkında bilgi veriniz.
3. Konserve tipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gıda Muhafaza

Muhafaza
tanıtılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
çeişitlerinin Muhafaza
çeşitleri
ve
uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
UFT, pastörizasyon, konserve, MAP
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Giriş
Tüm gıdalar başlangıç itibariyle organik kökenli canlı dokulardır. Et, balık, piliç gibi
gıdaların tüketime verilmeleri sırasında canlılık durumları sonlandırılırken, sebze ve meyve gibi
diğer gıdalarda yaşamsal faaliyetler sonlanmaz, devam eder. Gıdalar organik yapıları nedeniyle
bozunmaya1 ve saprofitik, parazitik mikroorganizmalar tarafından bozulmaya yatkındırlar.
Kesim veya hasat sonrası hücreler, içlerindeki enzimlerin hücreleri yıkımlayan etkisiyle
gıdaları otolize uğratırlar. Birçok durumda sınırlı bir miktar enzim aktivitesi yararlı olabilir.
Meyvelerin olgunlaşması ve etlerin yumuşaması buna örnek olarak verilebilir. Çoğu durumda
ise enzimlerin etkileri zararlı bir takım sonuçlar ile neticelenip gıdaları bozabilir. Hücresel yapı
düzensiz hale geldiğinde gıdalar mikroorganizmaların saldırılarına karşı savunmasız kalırlar.
Bakteri, küf ve mayalar gıdaların kompleks organik bileşenlerini aroma, tekstür, kıvam, koku
ve renk özelliklerinde değişimin ana sebebi olan daha basit yapılı bileşenlere dönüştürürler. Bu
değişim mikrobiyel bozulma olarak adlandırılır.
Gıdaların muhafazasında ana amaç otoliz ve mikrobiyel üremeyi önlemektir. Kısa ya da
uzun vadede gıdaların muhafazası çeşitli yollarla sağlanmaktadır. Blanching adı verilen kaynar
suya yada su buharına maruz bırakma sonrası enzimlerin inaktive edilerek gıdaların otolize
uğramasını, bozulmasını engellemek kısa vadede muhafazaya olanak sağlayan bir yöntemdir.
Mikrodalga kullanımı da dahil olmak üzere tüm yemek pişirme yöntemleri benzer etkilere
neden olarak ve gıdalarda bulunan bazı mikroorganizmaların yıkımlanmasını sağlayarak
gıdaların kısa süreli muhafazasını temin etmektedir. Bu uygulamalarda mikrobiyel üreme
durdurulmaktadır veya geciktirilmektedir. Gıdanın yapısına, doğasına, kullanım şekillerine ve
depolama havasına göre farklı tekniklerle uygulamaya konan soğutma işlemleri ile kontrollü
atmosfer uygulamaları da bu gruba dahil edilmektedir. Sıcaklık uygulaması ile sterilizasyon,
pastörizasyon, dondurma, dehidrasyon (kurutma), kimyasal inhibitör ilavesi ve irradiasyon ise
uzun süreli gıda muhafazası için kullanılan yöntemlerdir. Bu muhafaza yöntemlerinde hedef
mikroorganizmalar öldürülmektedir. Gıdanın yapısına uygun olmak kaydıyla filtrasyon ve
santrifüjleme (çöktürme) teknikleri de mikroorganizmaların gıdadan uzaklaştırılması yoluyla
gıdalarda uzun süreli muhafazaya imkân sağlayan tekniklerdir.

9.1. Sıcak Suya Daldırma (Blanching)
Bozulabilir nitelikleri nedeniyle sebzelerin mevsimi dışında tüketimini sağlamak
amacıyla 30 saniye ila 5 dakika süreyle 82-95 °C arasındaki suya daldırılarak yapılan ön pişirme
işlemidir. Bu işlem konserve yapma, dondurma ve kurutma işlemleri öncesinde enzimlerin
inaktivasyonu, mikrobiyal yükün azaltılması, bitki dokusundan gazların uzaklaştırılması,
ambalajlanmayı kolaylaştırmak için ürünün büzülmesi, doku ve rengin fiksasyonu ve sebzelerin
yüzeyinin soyulması ve temizlenmesi amacıyla uygulanmaktadır.
Kaynar suya daldırma ve buhara maruz bırakma uygulamaları gibi geleneksel blanching
yöntemleri hala uygulanmakta ise de mikrodalga ile blanching yöntemi de kullanılmaya
başlamıştır. Çok az miktarda su kullanımıyla veya hiç su gerektirmeden verimli ısı transferine
1

Bileşik bir maddenin daha yalın bileşiklere ya da bileşenlere tek yönlü olarak ayrılması
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izin veren bu yöntem suya daldırma ve su buharı tekniği ile karşılaştırıldığında kaybedilen besin
miktarını azlığı ile avantaj sağlamaktadır. Bitkisel kalitenin ortak kriterleri arasında sebzenin
peroksidaz aktivitesi, askorbik asit içeriği ve rengi bulunur. Mikrodalga tekniği ile blanching
uygulaması bitkilerde hem askorbik asit içeriğini hem de peroksidaz aktivitesini azaltmaktadır.

9.2. Pişirme
Pişirme, mikroorganizma sayısını azaltarak ve patojen mikroorganizmaları öldürerek
kısa süreli muhafaza olanağı sağlayan bir yöntemdir. Besinlerin pişirilmesi için uygulanan
işlemler yemeğin kalitesini ve besin değerini etkiler, tüketimi için imkân sağlar. Pişirme
işleminde amaç, gıdaların besin değerlerini, kıvamlarını ve renklerini mümkün olduğunca
korumak, lezzetlerini arttırmak, sindirimini kolaylaştırmak ve bozulmalarına neden olan
mikroorganizmaları ve enzimleri yok ederek sağlık için yararlı hale getirmektir. Izgara yapma,
kendi suyuyla kısık ateşte pişirme, fırında kızartma, fırında pişirme, güveçte pişirme gibi
yöntemlerle yapılan bu uygulama gıdaların faydalı kullanım sürelerini uzatır.
Tablo 9.1. Pişirme teknikleri
Kuru Isıda Pişirme Teknikleri
Fırında Pişirme (baking)
Fırında Izgara (broiling)
Kızartma (frying)
Izgara (grilling)
Rosto (roasting)
Nemli Isıda Pişirme Teknikleri
Benmari (bain marie)
Haşlama (boiling)
Kısık ateşte haşlama (simmering)
Yahni (braising)
Kısık ateşte kaynatma (stewing)
Poşe (poaching)
Buharda pişirme (steaming)

Etlerin fırında çok az su eklenerek pişirilmesi

Isının gıdaya su aracılığıyla iletilmesi
Su dolu tencere içinde
Kısık ateşte yapılan haşlama
Soteleme sonrası soğuk su eklenerek, kapalı kapaklı
tencere
Soteleme sonrası gıdaların üzerini kapayacak kadar
soğuk su eklenerek, kapalı kapaklı tencere
Sıvı (su, süt gibi) içinde, kaynama derecesinin
altındaki sıcaklıklarda
Su buharında az su kullanılarak

9.3. Mikrodalga
1 mm ila 1 m dalga boyu ve 300 MHz ila 300 GHz frekans aralığında bulunan,
elektromanyetik spektrumun belirli bir kısmını kapsayan iyonize edici olmayan çok kısa
elektromanyetik dalgalardır. İyonize edici olmayan, düşük frekans ve enerjideki
mikrodalgaların zararlı ve kümülatif etkileri yoktur. Bu yüzden mikrodalgalar ile güvenli bir
şekilde ısı üretilebilmekte ve gıdalar radyoaktif hale gelmemektedir. Ancak doğrudan
mikrodalgaya maruz kalan insanlarda sağlık sorunlarının oluşması kaçınılmazdır. Doku ve
organların yüksek su içeriği mikrodalgaların absorbsiyonunu arttırmakta, organların yapı ve
fonksiyonlarında bozulmalara sebep olmaktadır. Gıdaların mikrodalga ile ısıtılması, uygulanan
elektrik alan şiddetinin iyonik bileşenleri harekete geçirmesi ya da uygulanan elektrik alanın
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genlik değişimine bağlı olarak moleküllerin önce polarize sonra depolarize olmaya çalışırken
ortaya çıkardıkları salınım hareketinin sonucu olarak gerçekleşmektedir. Hacimsel ısıtma,
mikrodalga ile ısıtmanın en önemli özelliğidir. Hacimsel ısıtma, materyallerin mikrodalga
enerjisini direkt olarak iç kısımlardan absorbe etmesi ve bu enerjiyi ısıya dönüştürmesi ile
gerçekleşmektedir. Geleneksel yöntemlerde ısı gıdanın yüzeyinden iç kısmına doğru iletilmekte
iken mikrodalga ile ısıtma sırasında ısı materyalin içinde üretildiği için ısıtma hızı yüksektir ve
işlem süresi kısadır. Su, mikrodalga enerjisinin gıdalar tarafından absorbe edilmesinde önemli
bir etkendir. Gıda içerisinde bulunan su moleküllerinin fazla olması, polarize olacak içerik
miktarının artması nedeniyle gıdanın daha iyi ısınmayı anlamına gelir. Kütlesi büyük gıdalar
küçük kütleli gıdalara göre daha fazla mikrodalga absorbe etmektedir. Yoğunluğu fazla olan
gıdalar için de gereksinim duyulan mikrodalga enerjisi ihtiyacı yüksektir. Mikrodalga ile işlem
gören gıdalarda vitamin ve mineral kayıplarının daha azdır. Cihazın az yer kaplaması, kolay
temizlenmesi ve proses sırasında enerjiden tasarruf sağlaması mikrodalga prosesinin diğer
avantajlarındandır.

9.4. Soğutma
Gıdaların normal sıcaklıklarının düşürülerek muhafaza edilmesi için kullanılan geniş
kapsamlı bir uygulamadır. Gıdaların yapısına ve bulundukları ortamın atmosferik
kompozisyonuna göre farklılık göstermektedir. Su için 10 °C civarında olan bu değer, elma için
%85-90 bağıl nem içeren ortamda 0 °C ila 2 °C arasındadır. Muzlar için genellikle 14 °C’de
%90-95 bağıl nemli depolarda yapılan soğutma işlemi etler için%85-90 civarı bağıl nem içeren
ortamlarda -1 °C ile 2 °C arasında yapılmaktadır.

9.5. Atmosfer Kontrollü Depolama
Gıdaların muhafaza edildikleri depoların ya da içerisinde saklandıkları ambalajların
atmosferik gaz kombinasyonunu farklılaştırarak yapılan muhafaza işlemidir. Gıda nevine göre
farklılık göstermekle birlikte asıl amaç gıdanın florasında bulunan ya da üretim proseslerinde
gıdaya kontamine olan mikroorganizmaların üremesini önleyerek gıdaların daha uzun süre
tazeliklerini ya da arzu edilen tüketim özelliklerini korumaktır.
Vakum Paketleme, gıdaların paketlenmesi sırasında ambalaj içerisindeki havanın
tümüyle vakumlanarak uzaklaştırıldığı ve hava almayacak şekilde kapatıldığı uygulama
şeklidir. Su içeriği fazla olan et gibi gıdalarda ambalaj materyalinin vakum işlemi öncesindeki
haline dönmek için gösterdiği basınç etkisiyle meydana gelen sıvı kayıpları işlemin en önemli
dezavantajıdır. Son yıllarda bu dezavantaj paketleme sonrası sıcak su kazanlarına daldırma
yöntemiyle negatif basınç etkisi ortadan kaldırılan materyallerin kullanımı ile önlenmiştir.
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Şekil 9.2. Vakum paketlenmiş et ve sıvı kayıpları

Şekil 9.1. Vakum paketleme cihazı

Kontrollü Atmosfer, sebze ve meyvelerin uzun süre tazeliğinin korunarak muhafaza
edilmesi amacıyla depolama tesislerinde kullanılan yöntemdir. Depolama atmosferinin bileşimi
sürekli müdahale edilebilecek şekilde kontrol altında tutulmaktadır. Hasat sonrası havadan
oksijen alarak ve ortama karbondioksit vererek yaşamsal faaliyetlerini sürdüren meyve ve
sebzelerin bozulmasını önlemek için oksijenin neredeyse yok edildiği, azotlu bir ortam
oluşturulur. Depodaki sebze ve meyvelerden çıkan karbondioksit ve etilenin emildiği, ideal
sıcaklık derecesinin sağlandığı bir ortam oluşturulur. Bu elverişli ortam koşullarında elma,
armut 5-6 ay; erik, şeftali 70-80 gün; brokoli, karnabahar 6-8 hafta tazeliğini muhafaza
etmektedir.

Şekil 9.3.

Kontrollü atmosfer depoları

Modifiye Atmosfer Paketleme, gıda maddesinin sızdırmaz, geçirgenliği düşük, bariyerli
bir küvet ambalaj ve küvet ambalaj üzerini kapayacak film ambalaj ile arzu edilen gaz
kombinasyonu ile birlikte kapatılması ile uygulanan paketleme yöntemidir
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Tablo 9.2.

MAP gaz kompozisyon oranları

Gıda
Çiğ Kırmızı Et
Çiğ Beyaz Et
Derisiz Çiğ Beyaz Et
Unlu Mamüller
Kurutulmuş Gıdalar
Tereyağı, Taze Peynirler, Yoğurt,
Yumuşak Peynirler
Taze Meyveler

Şekil 9.4.

MAP paketleme cihazı

% O2
70
70
-

% CO2
30
30
30
50
-

% N2
70
50
100

-

30

70

5

5

90

Şekil 9.5.

MAP paketlenmiş gıdalar

9.6. Isı ile Sterilizasyon
Sterilizasyon, tüm mikroorganizmalar ve sporlarının yıkımlanması için kullanılan bir
terimdir. Sterilize edilen gıdalar bozulma yapıcı mikroorganizmaların söz konusu gıdaya
sonradan bulaşmalarını önlemek için hava geçirmez şekilde ambalajlanmalı ve muhafazaya
alınmalıdır. İnce bir kalay tabakasıyla kaplanmış çelik kutu muhafaza amacıyla en yaygın
kullanılan kap tipidir. Bazı gıdaların muhteviyatına bağlı olarak kalay tabakasında
şekillenebilecek korozyonun önlenmesi için bu kapların iç kısmı lak tabakası ile kaplanabilir.
Reçel ve konserveler için cam kavanoz kullanımı da uygulanagelen bir diğer yöntemdir. Esnek
plastik kapların kullanımı ise sıvı gıdalar, süt ve krema gibi gıda çeşitlerinde son yıllarda
oldukça yaygın hale gelmiştir.

9.7. Pastörizasyon
Pastörizasyon, patojen bakterileri öldüren düşük sıcaklık uygulamasıdır. Tüketim için
gıdaları güvenli kılan bu uygulamada Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Listeria
monocytogenes, Coxiella burnetii gibi patojenler hedef alınmaktadır. Gıda üreticileri raf
ömrünü arttırmak amacıyla bozulma yapıcı bakterilerin sayılarının azaltılması için bu
uygulamaya önem verilmektedir. Farklı uygulama şekilleri bulunan uygulamada sporsuz
160

patojen mikroorganizmalar, bozulma yapıcı vejetatif mikroorganizmalar
kaldırılmaktadır, bozulmaya neden olan enzimler yıkımlanmaktadır.

ortadan

Süt, genellikle HTST (High Temperature Short Time-Yüksek Sıcaklık Kısa Zaman)
uygulaması ile pastörize edilmektedir. Bu uygulamada sıcaklık derecesi en az 71,7 °C olmalı,
uygulama süresi ise asgari 15 saniye sürmelidir. Aynı etkinin sağlanabilmesi için farklı sıcaklıkzaman kombinasyonları uygulanabilir. Pastörizasyon etkinlik kontrolü fosfataz testi ile
yapılmaktadır. Fosfataz (-) negatif sütler pastörizasyonun etkin yapıldığının işaretidir. 62,8
°C’de 30 dakika süreyle ısıl işlem (Low Temperature Long Time-Düşük Sıcaklık Uzun Zaman)
uygulaması tercih edilen diğer bir yöntemdir. Uygulamaların akabinde sütün sıcaklığının hızla
4 °C altına düşürülmesi ve sütün buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilmesi ile birlikte 2-14 gün
arasında bir raf ömrü temin edilmektedir.
Sıvı yumurta ve dondurma karışımları Salmonella spp. gibi olası patojenlerin
eliminasyonu için pastörizasyon yönteminin kullanıldığı gıdalardır. Bütün yumurta, yumurta
sarısı ve yumurta beyazının 64,4 °C’de en az 2,5 dakika ısıl işlem uygulaması ve ardından
sıcaklığının hızla 4 °C altına düşürülmesi ile pastörizasyonu sağlanmış olmaktadır. Yumurta
çeşitlerinin buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilmesi ile birlikte 30-45 gün arasında bir raf
ömrü temin edilmektedir.

9.8. UHT (Ultra High Temperature)
Sütlerin kısa süreli çok yüksek sıcaklık uygulaması ile muhafaza edilmesi işlemidir.
135-150 °C’de 2-6 saniye süreyle ısıl işlem uygulaması ardından sütlerin 4°C altına hızla
düşürülerek aseptik olarak paketlenmesini kapsamaktadır. İşlem sonrası sütlerde Bacillus
stearothermophilus, B. subtilis gibi termofilik bakteri sporlarının bulunması nedeniyle bu sütler
ticari steril olarak da adlandırılmaktadır. UHT uygulaması sterilizatör ve ürünün paketlenmesi
için aseptik ünite gerektirmektedir. UHT işlemi, UHT aromalı süt, UHT soya sütü ve diğer süt
alternatifleri gibi düşük asitli (pH 4,6'nın üstünde) ürünler ile çorbalar, soslar, tatlılar, domates,
meyve preparatları ve bebek maması gibi hazır yiyecekler için de kullanılmaktadır.

9.9. Konserve Tekniği
Dünya’nın farklı coğrafi bölgelerindeki raf ömrü kısa ürünlerin bozulmadan istenen
bölgelere ulaştırılmasını temin etmek, yaz mevsiminde bol olan sebzelerin mevsimi dışında
tüketimine imkan sağlamak, rekolte fazlalığı sebebiyle stoklarda biriken dayanıksız ürünlerin
daha geniş zaman dilimlerinde tüketimini mümkün kılmak için başvurulan bir yöntemdir.
Konserve işlemi ve konserveler 121,1 °C’deki sıcaklık derecesinin 1 dakika süreyle
uygulanmasındaki total letal (öldürücü) etki esas alınarak sınıflandırılmaktadır. Hijyenik açıdan
güvenli bir ürün temini için konserve içeriğinde hiçbir canlı Clostridium botulinum sporunun
kalmayacağı sıcaklık-zaman eşleşmeleri tespit edilmektedir.
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Tablo 9.3.

Konserve tipleri

Konserve Tipi

F-Değeri

Muhafaza Sıcaklığı

Muhafaza Süresi

Tropik Konserve

12-15

≥40 °C

12 ay

Tam Konserve

4-5,5

≤25 °C

48 ay

3/4 Konserve

0,6-0,8

≤10 °C

12 ay

Yarım Konserve

0,5

≤5 °C

6 ay

9.10. Dondurma
Dondurma enzimatik reaksiyonların, olgunlaşmanın-yaşlanmanın ve mikrobiyal
büyümenin yavaşlamasıyla gıdaların korunmasına yardımcı olurken, bu süreçleri tamamen
durdurmamaktadır. Gıdaların yüksek su içeriğinin buza çevrilmesi, mikroorganizmaların
serbest suyu kullanamamaları neticesinde üremelerinin kontrol altına alınmasına sebep
olmaktadır.
Hızlı dondurma prosesleri, yiyeceğin mümkün olan en kısa sürede maksimum buzkristal oluşumu aralığından geçmesini sağlamaktadır. Tercih edilen bu uygulama gıdaların
görünüm ve tekstüründe arzu edilmeyen değişimlerin sebebi olan düzensiz ve büyük buz
kristallerinin oluşumuna yol açan yavaş dondurma proseslerine göre gıda güvenliği açısından
da avantajlıdır. Gıdaların besleyici değeri dondurma işlemiyle önemli bir değişime
uğramamaktadır. Bazı durumlarda dondurulmuş taze gıdaların vitamin içeriği taze gıdaların
vitamin içeriğine göre daha yüksek olmaktadır. Transport ve depolama sırasında meyve ve
sebzelerde meydana gelen askorbik asit kayıplarının önlenmesi açısından dondurma işlemi bu
manada oldukça etkilidir. Emülsifiye gıdalar gibi kollaidal bir formda dağılmış yağ içeren
gıdalarda dondurma işlemi gıdanın arzu edilen özelliklerinin muhafaza edilmesi açısından çok
başarılı olmamaktadır. Suyun donması sebebiyle gıdada artan tuz konsantrasyonu kolloidal
yapıda geri dönüşümsüz zararlara yol açmaktadır. Dondurma işlemi öncesinde gıdaların
tüketilmeyen kısımları uzaklaştırılmalıdır. Meyve ve sebzeler gibi gıdalarda enzimlerin
inaktive edilmesi için dondurma işlemi öncesinde blanching işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem
gıdalardaki bakteri varlığını %90 kadar azaltmaktadır. Dondurma işlemi öncesi bazı sebze ve
meyvelerde kahverengileşme reaksiyonlarını önleyen askorbik asit gibi substanslar ya da
antioksidanların ilavesi gıdaların yağ içeriğindeki arzu edilmeyen değişimleri önlemektedir.

9.11. Kurutma
Gıdaların muhafazası amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Gıdalardaki
nemin ve su aktivitesinin düşürülmesinin hedeflendiği bu yöntem günümüzde de yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bazı geleneksel metotlar nemin giderilmesine ek olarak mikrobiyel
gelişmenin diğer kontrol yollarının kullanımını içermektedir. Dumanlama ve tuzlama et ve
balıkların kurutulması için kullanılan bu tip geleneksel metotlara örnek olarak verilmektedir.
Modern kurutma işlemi, genellikle kontrollü bir hava akışı varlığında ısı uygulamasıyla
gıdadaki nemin giderilmesiyle oluşmaktadır. Gıdada istenmeyen değişimlerin şekillenmemesi
için uygulanacak sıcaklık derecesinin yüksek olmaması önemlidir. Aşırı sıcaklık uygulanması
162

gıdanın dış yüzeyinin hızla kurumasına (kabuk sertleşmesi), sertleşmesine sebep olmaktadır. İç
kısımlarda bulunan nem difüzyon yada kapillar etki gibi normal proseslerle gıdayı terk
edememektedir.
Kurutma öncesinde gıdalar çeşitli işlemlere tabi tutulmaktadır. Sebzelerde ayıklama,
sınıflandırma, yıkama, blanching bu işlemler arasında sayılmaktadır. Blanching suyuna sodyum
sülfit ilavesi ürünün renginin korunmasına, C vitamininin alıkonulmasına ve birçok
mikroorganizmanın yıkımlanmasına katkı sağlamaktadır.

9.12. Kimyasal İnhibitör İlavesi
Gıdaların muhafazası için uygulanan birçok yöntem gıdalara antimikrobiyel madde
ilavesine bağlıdır. Kürleme, sodyum klorid, sodyum nitrit ilavesi ile hazırlanan kuru yada sıvı
salamuranın çeşitli et ürünlerine tatbiki ile çokça uygulanan bir yöntemdir. Et mamülleri
salamura içine daldırılabilir, içi boş iğneler ile salamura sıvısı mamül içine zerk edilebilir ya da
ürün kuru salamura kompozisyonu ile sıvanabilir. Tuz içeriği mikrobiyel gelişimi önlediği gibi
et mamüllerinde karakteristik renk ve aroma gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Bazı
kürlenmiş ürünler odun ateşi dumanına maruz bırakılarak dumanlanmaktadır. Duman
içeriğindeki antimikrobiyel maddeler mikrobiyel üremeyi ve gıdanın bozulmasını
yavaşlatmaktadır. Bunun yanında özel bir lezzet oluşumuna da sebep olmaktadır.
Reçel, marmelat, kristalize meyve çeşitleri gibi çoğu meyve ürünleri şeker ile muhafaza
edilmektedir. Şeker su aktivitesini azaltıcı ve suyu bağlayıcı özelliği ile mikrobiyel aktiviteyi
azaltmaktadır. Salamura solüsyonu içine ilave edilen ya da salamura şeklinde tatbik edilen
asetik asit (sirke) özellikle sebzelerin muhafazası için kullanılan bir yöntemdir. Asit üreten
bakterilerin gıdalara ilavesi ile yoğurt gibi teknolojik ürünlerin eldesi bu yöntemin diğer bir
uygulama şekli olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulama şekillerinin dışında sorbik asit ve
tuzları, benzoik asit ve tuzları, sülfür dioksit, sülfit türevleri, nisin, nitrit tuzları, propiyonik asit
ve tuzları gıdalarda kullanımlarına izin verilen diğer koruyucu maddeler arasındadır.

9.13. İrradiasyon
Farklı tip ve dozlarda radyasyon uygulamalarının gıdalarda patojen mikroorganizma
gelişimini inhibe ettiği, sporları da dahil olmak üzere bakterileri öldürdüğü, enzim aktivitesini
engellediği ve bozulma yapıcı bakterileri yıkımladığı uzun yıllardır bilinmektedir. Sebzelerde
filizlenmeyi önleme, insekt ve diğer pestleri öldürme etkileri de bulunmaktadır. UV
(ultraviyole) ışık yüzeysel dezenfeksiyon için gıda işletmelerinde kullanım alanı bulmaktadır.
Gamma iyonize radyasyon ise gıdalara derinlemesine etki ederek mikroorganizmaların
öldürülmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Kobalt-60 ve Sezyum-137 tarafından yayılan ışınlar
nükleer güç endüstrisinde kullanılmaktadır. Paketlenmiş son ürünlere tatbik edilen gama
ışınlarının farklı dozda uygulamaları mevcuttur. Düşük dozlardaki irradiasyon uygulamasının
gıdaların aroma ve tekstürleri üzerine olumsuz etkileri bulunmazken, yüksek dozlardaki
uygulamalar birçok kimyasal değişimlere sebep olarak gıdanın tüketilebilirliğini
engelleyebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün gıda kayıplarının ve gıda kaynaklı
hastalıkların önlenmesinde en etkili uygulamalardan biri olarak nitelendirdiği irradiasyon
uygulaması, gıdaların lezzetinde kabul edilemeyen bu değişimlere sebep olması nedeniyle
yaygınlaşamamıştır.
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Şekil 9.6.

Işınlanmış gıda işareti (Radura)

3 Ekim 2019 tarihinde 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Gıda Işınlama Yönetmeliği”nde gıda ışınlama, gıda maddesinin istenilen bir teknolojik amaca
ve usulüne uygun olarak yeterli bir dozda iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakılması olarak
tanımlanmıştır. Işınlanmasına izin verilen gıda grupları ve ışınlama dozları tabloda verilmiştir.

Tablo 9.4.

Işınlanmasına izin verilen gıda grupları ve ışınlama dozları
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9.14. Gıda Muhafazası Alanındaki Son Gelişmeler
Gıda endüstrisi tarafından son yıllarda çevre dostu olan, enerji ve su tüketimini
azaltmaya yardımcı bazı teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek basınçlı işleme (HPPhigh-pressure processing), darbeli elektrik alanları (PEF-pulsed electric fields) ve ultrason bu
tekniklerden en elverişli olanlarıdır. Yanı sıra mikro akış ve kavitasyon, homojenizasyon,
dispersiyon ve emülsifikasyon gibi çok çeşitli uygulamaların geleneksel yöntemler ile kombine
edilerek endüstri de kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. Yenilebilir kaplamalar,
mikrobiyal büyümeyi geciktirerek, lipit oksidasyonunu ve nem kaybını azaltarak,
antimikrobiyal ve antioksidan ajanlar gibi gıda katkı maddelerinin taşıyıcısı olarak işlev
yaparak taze ve dondurulmuş ürünlerin kalitesini artırmaktadır. Biyolojik olarak bozunabilir
yenilebilir kaplamalar, yenilebilir olma ve genellikle daha çevre dostu olma gibi özellikleri ile
sentetik kaplamalara göre çeşitli avantajlara sahiptir. Bu yönüyle gelecekte yaygınlaşması
muhtemel uygulamalar içerisinde bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıda muhafaza çeşitleri ve uygulama yolları hakkında bilgi verilmiştir.

167

Bölüm Soruları
1) Salamurada kullanılan kimyasal maddeler nelerdir?
2) Konserveler hangi kritere göre sınıflandırılmaktadır?
3) Pastörizasyon etkinlik kontrolü nasıl yapılmaktadır?

Cevaplar
1) Sodyum klorid ve sodyum nitrit
2) Konserve işlemi ve konserveler 121,1 °C’deki sıcaklık derecesinin 1 dakika süreyle
uygulanmasındaki total letal (öldürücü) etki esas alınarak sınıflandırılmaktadır.
3) Pastörizasyon etkinlik kontrolü fosfataz testi ile yapılmaktadır.
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10. GIDA ALERJİLERİ VE İNTOLERANS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gıda alerjilerinin tanımlanması
10.2. Gıda intoleransının anlatılması
10.3. Gıda alerjisi ve gıda intoleransı arası farkların ortaya konulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gıda alerjisi nedir?
2. Gıda intoleransı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gıda Alerjileri

Alerjinin tanınması

Alerjinin oluşumu, çeşitleri
hakkında
bilgi
sahibi
olacaktır.

Gıda İntoleransı

İntoleransın belirtilmesi

Intoleransın
oluşumu,
çeşitleri hakkında bilgi sahibi
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Gıda Alerjileri, Gıda İntoleransı, Çölyak Hastalığı
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Giriş
Gıda alerjisi, belirli gıdaların tüketimi veya bu gıdalarla başka yollarla kontak olması
halinde şekillenen immunolojik bir reaksiyondur. Bu durum, yalnızca spesifik gıda
alerjenlerine duyarlı kişileri etkilemektedir. Öyle ki, gıdaların çok ufak dozlarda (10-100 ng)
alınması bile hassasiyeti olan bireylerde hayati tehlike oluşturabilmektedir.
Klinik olarak bu aşırı duyarlılık durumu, gıda alerjisi ve alerjik olmayan gıda duyarlılığı
(intolerans) olarak ikiye ayrılmaktadır. Gıda alerjisi de ayrıca kendi içinde iki grupta
sınıflandırılmaktadır. Bunlar, vücudumuzun savunma yani bağışıklık sistemi tarafından
hastalık vb. durumlarda koruma sağlamak amacıyla üretmiş olduğu metabolitler olan
İmmunoglobulin E (IgE) kaynaklı (süt, yumurta vb.) olan ve IgE kaynaklı olmayan (gluten
intolerans-çölyak hastalığı, sistemik alerjik kontak dermatit vb) gıda alerjileridir.
Alerji semptomları genellikle gıdanın tüketiminden birkaç dakika sonra ortaya çıkmakta
ve etkileri saatlerce sürebilmektedir. Tüketilen gıdanın miktarı da bu süreci oldukça
etkilemekteir. Miktar ne kadar fazla olursa alerjinin görülen etkileri o kadar ciddi boyutta
olmaktadır. İntoleransta ise semptomplar alerjiye göre daha geç ortaya çıkmakta ve hafif seyirli
olmaktadır.
Gıda alerjisinin tedavisinde henüz bilinen etkin bir yöntem bulunmamakla birlikte, en
doğru yapılabilecek uygulama alerjen gıdaların diyetten tamamen çıkartılması olacaktır. Ayrıca
preventif olarak, tüm dünyada alerjenlere karşı uyarıcı olması açısından gıdaların etiketlenmesi
konusuna gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. İntolerans vakalarında da ilaçla
tedavi önerilmezken, mümkün mertebe duyarlı olunan gıda yerine muadili başka bir gıda
maddesinin tüketimi önerilmektedir.
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10.1. Gıda Alerjisi ve Gıda Alerjeni
Alerjen, antijen olarak bilinen; vücuda yabancı bir kimlikle girerek kendine karşıt bir
madde olan antikoru oluşturabilen maddelerin alerjik reaksiyona sebep olması halinde
tanımlandığı halidir. Bu reaksiyon esnasında alerjenlere cevap olarak vücudun savunma sistemi
pekçok koruyucu kimyasal madde salgılamaktadır. Gıda alerjenleri de, gıdanın yapısında
bulunan ve suda çözünebilen glikoproteinler veya diğer türdeki proteinlerdir. 10-70 kD arası
molekül ağırlığına sahip bu alerjenik proteinlerin bireylerin immun sistemi ile etkileşime geçen
birçok aktif yapısal bölgesi veya konförmasyonel (adapte olabilen) epitopları mevcuttur.
Epitoplar, kendilerine spesifik olan IgE antikorlarını tanıyarak duyarlı kişilerde alerjik
reaksiyonların başlamasına neden olmaktadır.
Gıda alerjisi, gıdaların yapısındaki protein bazlı kimyasalların tüketimi neticesinde
ortaya çıkan immunolojik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada yaklaşık 220520 milyon insanı etkileyen bu duruma daha sıklıkla küçük çocuklarda (<4 yaş)
rastlanmaktadır. Bunun sebebi, immun sistemin belirli bir yaşa kadar çocuklarda IgE salınımı
yapacak kadar gelişmiş olmamasıdır.
İmmun sistemin yapmış olduğu reaksiyonlar Tip I, II, III ve IV olarak
sınıflandırılmaktadır. IgE antikorlarının aktif rol oynadığı gıda alerjileri immun reaksiyon Tip
I sınıfına girmektedir. Oldukça hızlı şekillenen Tip I reaksiyonlarda belirtiler genellikle
sindirim sistemine dayanıklı proteinlerin alımı neticesinde şekillenmektedir. IgE antikorları
gastrointestinal sistem dokularındaki yüzey mast hücreleri, bazofiller ve aktif eozinofillere
bağlı olarak bulunmaktadır. Alerjenik gıda proteinleri gastrointestinal sistemin mukozal
bariyerlerine penetre olduktan sonra, epitoplar IgE antikorlarına bağlanarak, mast hücrelerinden
histamin, lökotriyen ve prostoglandin gibi mediyatörlerin salınmasını sağlamaktadır. Bu
mediyatörlerin uyarımı ile de aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelmektedir.
Gıda alerjilerini tetikleyen 170’in üzerinde gıda olduğu bilinmektedir.Gıda alerjilerinin
%90’ınından fazlasına bu gıdalar arasından yumurta, süt, soya, yer fıstığı, ağaç fıstıkları (fındık,
fıstık, badem vs.), un, balık, kabuklu deniz canlıları, susam ve hardal sebep olmaktadır. Bu
gıdaların bazılarındaki alerjen proteinler ise; sütte kazein, β-laktoglobulin, α-laktalbümin;
yumurtada ovomukoid ve ovalbumin (ak kısmında) ile livetin (sarı kısmında), balıkta
parvalbumin ve kabuklu deniz canlılarında tropomiyozin şeklindedir.
Gıda alerjilerinde bireylerde cildin kızarması, sayısız kaşıntı, ürtiker ve egzama
odakları; dudaklarda, yüzde, dilde ve boğazda şişme; göğüs kafesinin daralması, göğüs ağrısı,
hırıltı, burun kanaması veya nefes almada güçlük; karın ağrısı, diyare, mide bulantısı veya
kusma ile baş dönmesi veya bayılma sıklıkla görülen tipik bulgulardır. Öte yandan, nadiren
vakalarda bu semptomlara ek olarak nefes alamama ve vasküler şok sonucu kan basıncında
ciddi bir düşüş ile seyir gösteren hayati tehlike durumu yani anafilaksi de gözlenebilmektedir.
Unifazik ve bifazik olmak üzere iki şekilde görülebilen anafilaksi de, ilk tipte semptomlar
hızlıca şekillenip durum daha kötüye doğru giderken, ikincisinde semptomlar normal başlayıp
bi süre sonra atak halinde şok durumuna geçiş olmaktadır. Unifazik anafilaksi de medikal
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müdahale yapılınca semptomlar ortadan kalkarken, bifazik anafilaksi de geri dönüş münkün
olmamaktadır.
Alerjik vakaların tedavisinde etkin bir medikal yöntem bulunmamaktadır. Daha önce de
belirtildiği gibi, alerjen gıdadan uzak durmak ve yasal etiketleme sistemi vakaların görülme
sıklığını azlatmaya yönelik en başarılı önlemlerdir. Bunun yanısıra, anti histaminik türevi bazı
ilaçların hastalarda alerjen semptomları hafiflettiği bildirilmektedir. Hatta alerjen gıda
tüketiminin hemen akabinde adrenalin yapılmasının da hayati tehlikeleri engelleme konusunda
etkili olduğu görülmektedir.

10.2. Gıda İntoleransı
Gıda intoleransı terimi bireylerin belirli gıdaları veya gıdalardaki katkı maddelerini
düzenli tüketmeleri neticesinde tekrarlar halinde ortaya çıkan bir dizi non-alerjenik duyarlılık
reaksiyonu için kullanılmaktadır. Semptomlar çoğunlukla gastrointestinal sistemle alakalı
olmasına rağmen alerjik reaksiyonlar gibi hemen tüketimin akabinde şekillenmemektedir.
Oluşan semptomlar daha kısa süreli olup etkisi de bu oranda daha az olmaktadır.
Gıda intoleransı vakaları dış bakıda alerjik reaksiyonlar ile sıklıkla karışmaktadır.
Ancak, intolerans oluşum mekanizması incelendiğinde aslen immun sistem antikorlarının (IgE)
hiçbir görevinin bulunmadığı görülmektedir.Gıda intoleransı bireylerin vücudundaki metabolik
bir bozukluktan kaynaklanabileceği gibi (örn, laktoz intoleransı, fenilketonüri, favizm-glikoz 6
fosfat dehidrogenaz eksikliği), toksik kontaminantlardan (histamin-scombroid balık
zehirlenmesi; Salmonella, Shigella ve Campylobacter gibi infeksiyöz ajanların metabolitleri
vb.), gıdanın doğal yapısında bulunan (salisilat, histamin, tiramin, serotonin vb.) veya
endüstriyel olarak gıdaya eklenmiş olan kimyasallardan (sodyum benzoat ve sülfitleri,
monosodyum glutamat, aspartam, tartarizin vb.) dolayı da meydana gelebilmektedir.
Gıda intoleransı semptomplarını gidermeye yönelik kesin bir tedavi yöntemi olmamakla
birlikte bu rahatsızlığa sahip kişilerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, duyarlılık oluşturan
maddelerin günlük diyetten uzak tutulması yaklaşımı kabul görmektedir.

10.2.1. Metabolik (Enzimatik) Gıda İntoleransı
Bireylerin gastrointestinal sistemlerinde var olan kalıtsal bir enzim yoksunluğu veya
sonrasında meydana gelen metabolik bir bozukluktan kaynaklanan bu intolerans tipinde
sindirim sistemine dair belirtiler meydana gelmektedir.
Enzimatik intoleransın en bilinen örneği süt şekeri, yani laktoza karşı gelişen laktoz
intoleransıdır. Bu rahatsızlık doğuştan olabileceği gibi yaşamın ilerleyen safhalarında da
ortaya çıkabilmektedir. Bağırsaklarda bulunan β-galaktosidaz enziminin eksikliği veya
fonksiyonel olarak yetmezliği sebebiyle şekillenen laktoz intoleransında, laktoz tam anlamıyla
sindirim kanalında hidrolize edilemediği için, kolon bölgesine geçiş sonrasında bakteriler
tarafından H2O, CO2 ve H2’ye parçalanarak fermente olmaktadır. Fermentasyon neticesinde de
karın ağrısı, şişkinlik, ishal vb. tipik belirtiler görülmektedir.
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10.2.2. Farmakolojik Gıda İntoleransı
Bu intolerans tipi, gıdanın yapısında bulunan bazı toksik kontaminantların
farmakokinetiğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu farmakolojik aktivitede özellikle
gıdalarda bulunan vazoaktif aminler önemli rol oynamaktadır. Damar sistemini etkileyen amin
gruplarına sahip bu ajanların en bilinenleri; histamin, norepinefrin, dopamin, tiramin,
serotonin ve feniletilamindir.
Histamin fermente gıdalarda, özellikle peynir ve alkollü içeceklerde yüksek oranda
bulunan bir amindir. Bakteriyel faaliyet ile bu gıdalarda histidinin parçalanması sonucu açığa
çıkan histamin, gastrointestinal kanalda üretilen di-aminooksidaz (DAO) tarafından
parçalanarak inhibe edilmektedir. Bu nedenle de intoleransa dair tipik belirtiler
görülmemektedir. Ancak, bazı DAO inhibitörü ilaçların kullanımı veya bahsi geçen diğer
aminlerin alınması halinde DAO’nun etkinliği azalarak görevini yerine getirememektedir. Bu
durum ise tipik histamin zehirlenmesinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Histaminin etkin olduğu bir diğer intolerans tipi ise scombroid sendromudur.
Bayatlamış balıklarda bulunan histidinin parçalanması ile açığa çıkan histamine bu sendromda
ilaveten putresin ve kadaverin gibi aminler eşlik etmektedir. Aynı mekanizmayla DAO’nun
inhibisyonu neticesinde kısa süreli de olsa duyarlı kişilerde kalp-damar sistemini etkileyen bir
bozukluklar dizisi şekillenmektedir. Vazodilatasyon, taşikardi, yüksek tansiyon, şiddetli baş
ağrısı, migren atakları ile bunları takiben kusma ve ishal bu sendromda meydana gelen
semptomlardır.
Fermente ürünlerden yine peynir, şarap ve salamura balık gibi gıda maddelerinde
bulunan tiramin adlı monoamin de sempatik sinir sisteminin uyarılmasını sağlayarak
norepinefrin salgılanmasını başlatmaktadır. Tiraminin bazı antidepresanlar ile alımı sonucunda
duyarlı kişilerde kalp ritmi bozulmakta, hipertansiyon ve baş ağrıları ortaya çıkmaktadır.
Farmakolojik etkileri açısından vazoaktif aminlerden dopamin, feniletilamin ve
serotonin gibi daha birçok monoamin de gıda intoleransı açısından önem arz etmektedir.
Damarlarda vazodilatasyondan ekstra ve intra kraniyal arter anevrizmasına, migren
ataklarından ani ve ciddi kan basıncı yükselmesi ile karakterize hipertansif kriz oluşumuna
kadar pekçok semptom yine bu aminlerin etkisiyle meydana gelmektedir.
Metabolik (enzimatik) ve farmakolojik (toksik) etkili intoleranslar haricinde henüz
oluşum mekanizmaları açıklığa kavuşmamış, gıdalara katılan bazı maddelerden kaynaklanan
gıda katkı intoleransları da görülmektedir. Aslında gıdalara katılma oranları uluslararası
düzeyde normlarla belirlenmiş olan bu maddeler, intoleransa yatkınlığı olan bireylerde hafif
seyirli de olsa kaşıntı, ürtiker, baş ağrısı, migren gibi semptomlara sebep olmaktadır. Duyarlılık
yaratan katkı maddelerinden en sık rastlanılanlar ise renklendiriciler ve aroma arttırıcılar
grubunda yer almaktadır.
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10.3. Gıdalarla İlgili Kalıtsal Hastalıklar
10.3.1. Çölyak Hastalığı (Gluten Enteropatisi)
Çölyak hastalığı klinik olarak alerjen kaynaklı hastalıklar içinde sınıflandırılmakla
birlikte aslen oto-immun bir gıda alerjisidir. Çölyak hastaları diyetlerinde yer alan un ve benzeri
tahıllardaki gluten adlı bir proteini tolere edememektedir. Duyarlı kişilerde glutene maruz
kalma durumunda endojen proteinlere karşı otoantikor oluşumu gerçekleşmektedir. Hemen
akabinde ince bağırsak hattındaki vilusların atrofiye olması ile villuslar düzleşerek demir,
kalsiyum gibi önemli besin unsurlarının emilim kaybı meydana gelmektedir.
Çölyak hastalığının belirtileri gıda alerjisine benzerlik göstermekle birlikte temelde
yatan mekanizma çok farklıdır. Sıklıkla görülen semptomlar çocuklarda diyare, şişkinlik, karın
ağrısı, kilo kaybı, gelişim geriliği ve malnutrisyon (beslenme yetersizliği)dur. Özellikle
yetişkinlerde görülen yorgunluk ve kansızlık durumu ise en tipik bulgularındandır.
Semptomların ortaya çıkma hızı tüketilen gıda miktarına bağlı olmakla birlikte asla IgE
kaynaklı gıda alerjilerinde görülen katastrofik anafilaksideki gibi çok hızlı değildir. Glutenin
uzun vadede gıdalarla alımı da tehlike yaratmaktadır. Bireylerin glutene maruz kalma süresi ne
kadar uzun olursa bağırsak kanserine yakalanma risklerinin de o yönde arttığı bildirilmektedir.
Çölyak enteropatisi tedavisi olan bir hastalık olmamakla birlikte korunmada en etkin
yöntem, hasta olan kişilerin diyetlerinde gluten içerebilecek buğday, arpa, çavdar gibi tahıllar
ile bunlardan elde edilen makarna, pasta, ekmek benzeri gıda maddelerini asla
bulundurmamasıdır.

10.3.2. Fenilketonüri (PKU)
Fenilketonüri, vücudun fenilalanini (Phe) metabolize etme yeteneğinin bozulması ile
karakterize, otozomal resesif bir rahatsızlıktır. Fenilalanin hidroksilaz (PAH) yetersizliği olarak
da bilinen bu metabolik bozuklukta PAH enzim faaliyetinin olmayışı kanda, beyinde ve vücut
dokularında Phe birikimi ile sonuçlanmaktadır. Kanda yüksek konsantrasyonlarda Phe birikimi
merkezi sinir sisteminde toksik etki yaratarak mental yetersizliğe ve nörolojik
komplikasyonlara sebep olmaktadır.
Fenilketonüri rahatsızlığı ile doğan çocuklarda ilk aylar itibariyle dış görünüşte fark
gözlenmezken, 6. aydan sonra zekada gerilik başlangıcı farkedilmektedir. Aynı yaştaki
çocuklardan farklı olarak fiziksel becerileri kazanamayan PKU’lu çocuklarda ayrıca kontrol
edilemeyen el-kol ve baş hareketleri, havale, deri döküntüleri ve dış sekretlerin küf benzeri kötü
bir kokuda olması gibi tipik semptomlar da görülmektedir.
Erken dönemde tanının konulabilmesi için doğumdan 72 saat sonra bebekten alınan kan
ile Guithrie testi yapılması gerekmektedir. Yasal zorunluluğu olan bu test ile PKU’da erken
teşhis sağlanarak, zeka geriliği engellenmektedir.
PKU hastaları için en etkin klinik tedavi yönteminin kandaki Phe oranının 120-260
µmol/L düzeyinde tutulması olduğu bildirilmektedir. Hastaların birçoğunda düzenli olarak
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Phe’siz gıdalar ile beslenme sonucunda kandaki Phe seviyesi başarılı bir şekilde düşmektedir.
Farmakolojik tedavide ise tetrahidrobiopterinin (BH4) sentetik bir formu olan sapropterin
dihidroklorid kullanılmaktadır. PKU hastalarının %25-50’sinde Phe toleransının geliştiren ve
kandaki Phe düzeyini düşüren sapropterin dihidroklorid, PAH enziminin doğal kofaktörüdür.

10.3.3. Wilson Hastalığı
Bakır, vücudun normal metabolik proseslerinin yürümesinde, büyüme ve gelişmede
oldukça etkili olan bir iz elementtir. Vücutta bakır eksikliğinde normal faaliyetlerin çoğu durma
noktasına gelirken; fazlalığında protein ve mitokondriyal aktivite bozulmakta ve genlerin
ekspresyonu değişmektedir. Bu durum, oksidatif stres ve hücresel hasarın oluşmasına neden
olmaktadır.
Vücuttaki bakır dengesi, gıdayla alınan bu esansiyel elementin ince bağırsaklarda
emilimi ve fazla olan bakırın karaciğerden safra kanalına iletilerek dışkıyla vücuttan atılımı ile
sağlanmaktadır. Bu bağlamda karaciğer hücrelerinde bulunan ATP7B transport proteini önemli
bir rol oynamaktadır. Bu protein aynı zamanda demir metabolizmasında etkin olan
seruloplazmin adlı bir diğer proteinin bakır ile birleşmesini sağlamaktadır.
Wilson hastalığı vücutta ATP7B proteininin azalması veya fonksiyonunun tamamen
ortadan kalkmış olması ile karakterize genetik, mutasyonel bir hastalıktır. Dünyada her 300.000
kişide bir görülen bu hastalık her ne kadar doğmasal olsa da, tipik bulgular 6-40 yaş grubu
bireylerde kendini göstermektedir.
Wilson hastalığında vücuttaki çeşitli doku ve organlarda aşırı miktarda bakır birikimi
meydana gelmektedir. Nihayetinde karaciğer fibrozu ve siroz oluşumuna sebebiyet veren bu
rahatsızlık, aynı zamanda ani şekillenen kişilik değişimleri, dalgınlık, konuşmada zorlukbozukluk, davranış bozuklukları gibi nörolojik ve psikiyatrik semptomlara neden olan beyin
hücre hasarına da yol açmaktadır. Bazı hastalarda Keiser-Fleicher Halkası olarak bilinen
korneada halka şeklinde bir tabaka oluşumu da gözlenmektedir.
Bu hastalık için uygulanan mevcut tedaviler, daha fazla organ ve hücre hasarını önlemek
ile normal hücresel işlevi geri kazanmak için diyet bakırının emilimini engellemeyi veya
vücuttaki bölgelerden bakırın eliminasyonunu artırmayı amaçlamaktadır. Bakırsız diyet
uygulamaları (sakatat, kabuklu deniz ürünleri, çikolata, bezelye, buğday vb. gıdalar içermeyen)
ve alkol yasağı bilinen en yaygın tedavilerdir.

10.4. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre;
genetik materyalin (DNA) çiftleşme veya doğal rekombinasyon ile doğal olarak meydana
gelmeyecek şekilde değiştirildiği organizmalar yani bitkiler, hayvanlar veya
mikroorganizmalardır. Türkiye Cumhuriyeti Biyogüvenlik Kanunu’nda ise; modern
biyoteknoloji “Geleneksel ıslah ve seleksiyonda kullanılan teknikler dış ında, doğal fizyolojik
üreme engelini aş arak, rekombinant deoksiribonükleik asidin (rDNA) ve nükleik asidin
hücrelere yada organallere doğrudan aktarılmasını sağlayan invitro nükleik asit tekniklerinin
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yada taksonomik olarak sınıflandırılmış familyanın dış ında, farklı tür ve sınıflar arasında hücre
füzyonu tekniklerinin uygulanması” olarak tanımlanmakta olup, GDO’lar ise, “Modern
biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki
canlı organizma” şeklinde ifade edilmektedir. Oldukça geniş bir kapsama sahip olan GDO
kavramı kısaca, bir canlıya ait DNA’nın bir başka canlının gen yapısına transferi olarak
açıklanabilir.
Gen transferi teknolojisi günümüzde pek çok alanda kendine yer bulmakla birlikte GD
organizmalara yönelik yapılan ilk çalışmalar 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 1967’de ABD’de
Lenapo adı verilen bir patatesin üretimi ile ivme kazanan bu teknoloji, 1970’lerde
rekombinant kimozin, insülin, ineklerde süt üretimini arttırmak için kullanılacak sentetik
insan büyüme hormonu (bovine somatotropin- rBST) üretimi ile devam etmiştir. 1980’lerde
ise ülkeler arası bir şirketler birliği oluşturularak tarıma yönelik çalışmalar yapılmış ve
Agrobacterium tumafaciens bakterisinin aracılığı ile ilk transgenik bitki olan domates
üretilmiştir. Domates, 1990 yılında ticari anlamda kabul gören ilk GD ürün olmasına rağmen,
ilerleyen yıllarda yerini farklı gıda maddelerine bırakmıştır. Biyoteknolojik tahıllar ilk ekildiği
1996 yılında 1,7 milyon hektar alana sahipken, ilerleyen 20 yıl içerisinde ciddi oranda artarak
2,15 milyar hektarlık bir alana ulaşmıştır. Günümüzde üretimi hızla artmakta olan GD ürünler
arasında en çok soya fasulyesi, mısır, pamuk ve kanola yer almaktadır. Güncel istatistikî
verilere göre de, GDO’lu ürünler arasında en fazla ekilmiş tarım alanına soyanın sahip olduğu,
hemen ardından ise ikinci sırayı mısırın aldığı görülmektedir. Tüm soya üretiminin %77’si GD
soya, mısır üretiminin de %32’sini GD mısır oluşturmaktadır.
GDO, gelişen teknolojik koşullara rağmen tüm dünya gündemini meşgul eden, üzerinde
çokça tartışılan bir konudur. Hem üretici hem de tüketicilerin kafasında soru işaretleri yaratan
GDO’lar, hem bireysel düzeyde hem de kamusal alanda (sosyal örgütler, lobiler, akademik
camia vb.) pek çok değişik duygu ve tepkinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nihai olarak
da, tüketicilerin GDO’ya karşı olan bu ön yargılarını çözümlemek ve açıklığa kavuşturabilmek
için bazı organizasyonlar oluşturulmuştur. Bu amaçla ilk olarak 1992 yılında FDA (US Food,
Drugand Administration-Amerika Gıda ve İlaç Dairesi), USDA (US Department of
Agriculture-Amerika Tarım Bakanlığı) ve EPA (Environmental Protection Agency-Amerika
Çevre Koruma Ajansı) tarafından oluşturulan bir kurul, GDO’lu ürünlerin üretimi, tüketimi,
çevre açısından güvenilirlik durumu, yarar ve zararlarını ele alarak detaylı olarak incelemiştir.
Ayrıca “International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (Uluslararası
Tarımsal Biyoteknoloji Uygulamaları Edinme Servisi (ISAAA)” bu konuda halen araştırmalar
yaparak dünya çapında GDO’lu ürünlerin genel durumunu tüketicilere açık olarak bildirme
görevini üstlenmiş bir organizasyondur.
GDO üreten şirketler ve ülkelerin resmi gıda otoriteleri de konuyla ilgili ilgili risk
değerlendirmeleri yapmaktadır. Tüm dünyada tüketici sağlığını korumaya yönelik gıda
standartlarını oluşturan en büyük denetim mekanizması “Codex Alimentarius Commission
(CAC)-Kodeks Alimentarius Komisyonu”dur. Bu komisyonun “Modern Biyoteknoloji
Yöntemleriyle Elde Edilen Gıdaların Risk Analizlerinin Yapılmasındaki Prensipler” adlı
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dokümanında tüm gıda ve bileşenleri için risk değerlendirilmesi yapılırken şu noktalara dikkat
edilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir:




İstenen ve istenmeyen etkilerin incelenmesi,
Yeni veya değişen risklerin belirlenmesi,
İnsan sağlığı ile ilişkili besinsel değişimlerin tanımlanması.

Kodeks Alimentarius’un bir diğer dokümanında ise GD bitkilerden elde edilen
gıdaların, gıda güvenliği açısından ele alınması halinde şu proseslerden geçmesi gerektiği
bildirilmektedir:
Bitkinin rekombinant DNA’sının tanımlanması,
Konak bitki ve gıda olarak kullanımının tanımlanması,
Donör organizmanın tanımlanması,
Genetik modifikasyonun tanımlanması,
Güvenlik değerlendirilmesi:
a. Nükleik asit olmayan diğer üretilen susbstansların incelenmesi
b. Anahtar komponentlerin bileşimsel analizleri
c. Metabolitlerin değerlendirilmesi
d. Gıda işleme süreci değerlendirilmesi
e. Besinsel modifikasyonlar
6. Diğer konular.
1.
2.
3.
4.
5.

GDO’ya yönelik tüm kaygıların giderilmesine yönelik birçok bilimsel araştırma
yapılmış olup, süregelen çalışmalar mevcuttur. Hatta yapılan bu çalışmalar ile GD
organizmaların pek çok alanda işlevsel özellik kazanmaları sağlanmıştır. Örneğin ilaç
sanayisinde oldukça geniş bir kullanım alanı bulunan GDO’lar enzim, protein, vitamin,
hormon, aşı, aminoasit ve antikanserojenik bileşikler gibi birçok ürünün üretiminde
kullanılabilmektedir. Ayrıca, hastalıkların pratik tedavisinde kullanılabilen, antijen içermesine
rağmen hiçbir patojenite yaratmayan yenilebilir aşı ve transgenik ilaç üretimi çalışmalarında da
GDO’lardan yararlanılmaktadır.
GDO’ların bildirilen bu aktif katkılarına ek olarak gıda sanayisinde etkin olabilmeleri
için de yapılan pek çok çalışma mevcuttur. Bunlar;







-Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde baş gösteren gıda kıtlığı ve buna bağlı
şekillenen sağlık sorunlarını gidermeye yönelik verimlilik ve besleyiciliğin
geliştirilmesi çalışmaları,
-Gıda maddelerinin uzun süre bozulmadan saklanmasına yönelik yapılan raf
ömrü uzatma çalışmaları,
-Gıda endüstrisinde sıklıkla başvurulan pek çok farklı enzim ve katkı maddesi
(emülgatör, tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu veya stabilizatör) üretiminin
GDO’lardan yararlanılarak yapılması çalışmaları,
-Gıda olarak tüketilen bitkilere dayanıklılık sağlayacak insektisit tolerans
özelliği kazandırma çalışmaları,
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-Toprak ve bitki örtüsü kayıplarına yönelik uygulanan herbisit tolerans
çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

GDO’ların tüketicilere ve doğaya sağlayacakları kazanımlar üzerine yapılan
çalışmaların yanı sıra olası dezavantajları da oldukça tartışılmaktadır. Şüpheyle yaklaşılan
konular arasında;












Gen kombinasyonlarına bağlı olarak bireylerde alerjik duyarlılık oluşturma,
Bitkilerin yapısında zehir üretmesini sağlayacak toksisite genlerinin oluşumu,
Mikroorganizmalarda gen transferine bağlı olarak antibiyotik direnç gelişimi ve
paralelinde hastalıkların tedavisinde yaşanılacak güçlükler,
Yeni virus ve toksinlerin oluşumu,
Tohum üreten firmaların genetik transfer teknolojisi kullanarak ürettikleri kısır
tohumları çiftçilere satması ile süregelen bir tekelleşme (terminatör gen
teknolojisi),
Gıdanın besleyici kalitesinde değişim,
GD gıdaların olası karsinojenik etkisi,
Biyolojik dengenin ve bitki örtüsü çeşitliliğinin olumsuz yönde etkilenmesi,
Etik ve dini kaygılar,
Hayvan hakları ve refahının etkilenmesi yer almaktadır.

GDO ürünlerin yasal olarak üretimi ve tüketimi her ülkede mümkün olmadığından bunu
yapan hali hazırda çok az sayıda ülke bulunmaktadır. Bu alanda ABD, Kanada, Çin ve
Arjantin üretici ülkelerin başında gelmektedir. Ancak GDO’ya karşı olan kaygılar tüm
dünyada GDO’lu ürünlerin denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için birtakım yasal
zorunlulukların oluşturulması gereksinimini doğurmuştur. Bu yönde AB ülkelerinde gıda
zincirindeki izlenebilirlik ve etiketleme konularına yönelik çeşitli katı yasal düzenlemeler
yapılmış, ancak Amerika ve Kanada’da GDO’lu ürünlere yaklaşım daha ılıman olmuş ve konu
zorunluluk kapsamını dışında kalmıştır. AB ülkelerinde olduğu gibi katı bir yasal düzenlemeye
tabi olmayan Amerika ve Kanada’da gıdaların etiketlenmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Ülkemizde ise 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve “Genetik Yapısı Değiştirilmiş
Organizmalar ve Ürünleri Yönetmeliği” ile gıdaların rutin kontrolleri yürütülmektedir.
Gıdalardaki mevcut GDO’ların tespitinde kullanılacak yöntemler hassas ve güvenilir
olmalıdır. Çünkü gıdalar ham madde halinden son ürüne dönüşünceye kadar pek çok işleme
maruz kalmakta ve bu süreçte var olan GDO tahrip olabilmektedir. Kalıntı şeklindeki GD
organizma veya ekzojen DNA’nın tespitinde moleküler yöntemlerden olan Multipleks PCR,
Real Time PCR ve benzeri PCR türleri oldukça başarılı sonuçlar veren metotlar olmakla
birlikte, Kompetetif ELISA ve Western Blot gibi protein bazlı serolojik yöntemler de sıklıkla
tercih edilmektedir. Gıda sektöründe özellikle pratik uygulanabilirliği açısından ELISA gibi
immunkitlerle yapılan analizlere başvurulmaktadır. Ancak bu kitlerin tespit limitlerinin yüksek
oluşu ve çok düşük seviyelerdeki protein miktarını tayin etmede yetersiz kalması testin
güvenilirliğini azaltmaktadır. Bu nedenle ileri düzeydeki moleküler analiz yöntemleri GDO
tespitinde daha güvenilir kabul edilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıda alerjisi ve intoleransı hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Gıda alerjisi nedir?
2) Gıda intoleransı nedir?
3) Fenilketonüri nedir?

Cevaplar
1) Gıda alerjisi, gıdaların yapısındaki protein bazlı kimyasalların tüketimi neticesinde
ortaya çıkan immunolojik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.
2) Gıda intoleransı terimi bireylerin belirli gıdaları veya gıdalardaki katkı maddelerini
düzenli tüketmeleri neticesinde tekrarlar halinde ortaya çıkan bir dizi non-alerjenik duyarlılık
reaksiyonu için kullanılmaktadır.
3) Fenilketonüri, vücudun fenilalanini (Phe) metabolize etme yeteneğinin bozulması ile
karakterize, otozomal resesif bir rahatsızlıktır.
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11. GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İşletme hijyeninin kapsamını
11.2. Temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarını
11.3. Personel hijyeninin kapsamını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. CIP nedir?
2. İşletme hijyeni kapsamında hangi ana başlıklar incelenmelidir?
3. Etkili el yıkama nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletme Hijyeni

İşletme Hijyeninin tanınması İşletme Hijyeni hakkında
bilgi sahibi olacaktır.

Personel Hijyeni

Personel
tanınması

Temizlik ve Dezenfeksiyon

Temizlik ve Dezenfeksiyon Temizlik ve Dezenfeksiyon
işlemlerinin tanınması
uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olacaktır.

Hijyeninin Personel Hijyeni hakkında
bilgi sahibi olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
İşletme hijyeni, personel hijyeni, temizlik, dezenfeksiyon
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Giriş
Sağlıklı ve kaliteli gıdanın üretimi, hijyenik bir ortamda gerekli hijyen koşullarının
yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır. Gıda üretiminde hammaddeden itibaren tüketiciye
ulaşana kadar süren zincir boyunca gıda hijyeninin sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Standartlara uygun olarak kurulan işletmelerin hijyenik tasarıma uygun inşa edilmesine
rağmen, üretim sırasında gerekli hijyen ve sanitasyon programları uygulanmadığında, gıda
kaynaklı enfeksiyonlara veya gıda bozulmalarına yol açan mikroorganizmalarla kontaminasyon
şekillenebilir. Hijyen ve sanitasyon uygulamaları, güvenilir gıda üretimi açısından işletmenin
fiziki yapısı kadar önem taşımaktadır. Gıda üretiminde en önemli kaliteli özelliği olan
güvenilirliğin sağlanabilmesi için işletmelerde hijyen ve sanitasyonla ilgili sistemlerin
kurulması ve yürütülmesi gerekir.
Hijyen, sağlık için gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülmesi için öngörülen
uygulamalardır. Hastalıkların sebeplerini ve bunların ortadan kaldırılmasını kapsamaktadır.
Sanitasyon, hijyen için gerekli koşulların sağlanması ve korunması işlemidir. Bu koşullar insan
sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri
kapsamaktadır. Sanitasyon kavramı, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini içermektedir.
Gıda endüstrisinde sanitasyon, gıda üretiminde hijyenik ve sağlıklı koşulların
oluşturulması ve korunması anlamını taşımaktadır. Yani bütün üretim hattı boyunca meydana
gelebilecek kontaminasyonların engellenmesidir. Sanitasyon uygulamaları ve hijyenik
önlemler ile güvenilir ve uzun raf ömrüne sahip gıdaların elde edilmesi mümkün olabilecektir.

11.1. GIDA ENDÜSTRİSİNDE ALINABİLECEK HİJYENİK
ÖNLEMLER














İşletmeler hijyenik tasarıma uygun olarak düzenlenmeli
Alt yapı (zemin, duvar, tavan, havalandırma, su) koşullarının uygun olmalı
Üretimde kullanılan ekipmanların uygun olacak şekilde seçilmeli
Kaliteli hammaddeler seçilmeli
Ayıklama, parçalama, yıkama gibi ön işlemler uygun şekilde yapılmalı
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yeterli olacak şekilde uygulanmalı
Gıdaların üretim zinciri boyunca kontaminasyon kaynaklarının önlenmeli
İşletmelerde çalışan personel sağlıklı olmalı ve hijyen kurallarına uymalı
Böcek, kemirgen gibi haşerelerle mücadele kurallarına uyulmalı
Kullanılan ambalaj tekniği ve malzemelerin uygun olmalı
Soğuk muhafaza koşullarına uyulmalı
Depolama ve dağıtım koşulları uygun olmalı
Gerekli kalite standartları uygulanmalı ve sürdürülebilir olmalı

Gıda işletmelerinde sağlıklı ve kaliteli gıdanın üretimi üzerine etkili faktörler bir bütün
olarak düşünülmelidir. Bu bağlamda, yerine getirilmesi gereken hijyen uygulamaları 4 temel
başlık altında toplanabilir. Bunlar;
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1.
2.
3.
4.

İşletme hijyeni
Personel hijyeni
Temizlik ve dezenfeksiyon
Pest kontrol

11.2. İŞLETME HİJYENİ
Gıda işletmelerinin kurulumunda üretilecek ürünlerin nitelikleri ve prosesler (süreç) göz
önünde bulundurularak, bina çevresi ve inşasının planlaması, kullanılacak malzemeleri ve aletekipmanların seçimi, üretim alanı, işletme giriş-çıkışları ve depolama bölümü gibi birçok
noktanın hijyen kurallarına uygun olacak şekilde dizaynı önem taşımaktadır. Gıda
işletmelerinin kurulumu için zararlı canlılardan ve çevresel kirlilikten uzak olacak noktalar
seçilmelidir. Yerleşimi, tasarımı ve boyutları açısından gerekli ve yeterli temizlik ve
dezenfeksiyon uygulamalarının yapılmasına elverişli olmalıdır.
Gıda işletmelerinde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için uygun şekilde
düzenlenmesi gereken bölümler şunlardır;

11.2.1. Zemin, Duvar, Tavan
Zeminler, duvarlar ve gıdalarla temas eden yüzeyler sağlam olmalı, temizlik ve
dezenfeksiyona uygun malzemelerden yapılmalıdır. Özellikle zeminler yıkanabilir olmalı ve
suyun akabilmesi için uygun eğime sahip olmalıdır. Gıda ile temas eden yüzeyler uygun
materyallerden seçilmeli; kir birikime, oksidasyona ve küflenmeye karşı koruma önlemi almaya
uygun olmalıdır. Tavanlar ve tavanda yerleşen tesisatlar kir birikmesine, yüzeylerde oksidasyon
ve küf oluşmasına elverişli olmayacak şekilde tasarlanmalıdır ve rahatlıkla temizlenebilir
özellikte olmalıdır. Üretim sırasında oluşabilecek buharlaşma ve damlamaya bağlı gıda
maddelerinde oluşabilecek kontaminasyonları önlenmelidir.
Duvarlar yıkanabilir, zararlı canlıların yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık
renkte malzemelerden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir
olmalıdır.

11.2.2. Lavabolar
İşletmede görevli personelin kullanımı için yeterli olacak şekilde soyunma, dinlenme
odaları ve tuvaletler bulunmalıdır. Bu bölümler, gıda işleme alanlarından ayrı ve belli uzaklıkta
konumlandırılmalı, gıda üretim noktalarına doğrudan açılmamalıdır.
El yıkama için kullanılan lavabolarda sıcak ve soğuk su, sıvı sabun, kurutma için kağıt
havlu bulundurulmalıdır. Kullanılan materyal ve malzemeler hijyen koşullarına uygun olmalı,
fotoselli musluk ve sabunluk kullanımı tercih edilmelidir. Etkin bir temizlikten sonra ellerin
dezenfekte edilmesi için gerekli solüsyonlar bulundurulmalıdır.
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11.2.3. Aydınlatma
İşletme içerisinde gün ışığı sağlayacak şekilde aydınlatma uygulanmalıdır. Aydınlatma
için kullanılan malzemelerin temizlenebilir özellikte olması gerekir. Özellikle asılı haldeki veya
cam malzeme kullanılan aydınlatma cihazlarında mutlaka muhafaza bulunmalıdır.

11.2.4. Havalandırma
İşletme içerisindeki sıcaklığın gerekli derecelerde sabit tutulması, buhar ve toz
oluşumunun önlenmesi, kirli havanın temizlenmesi için doğal ve/veya mekanik havalandırma
sistemleri kullanılmalıdır. Havalandırma sistemlerindeki bulunan ızgaralar, kolayca sökülerek
temizlenebilir nitelikte olmalıdır.

11.2.5. Kapı ve Pencereler
Kapılar pürüzsüz ve su geçirmeyen, temizlenebilir materyallerden yapılmış olmalıdır.
Kendiliğinde açılıp kapanır, otomatik kapılar kullanılmalıdır. İşletmede yer alan merdivenler
ve asansör kabinleri, gıda üretim ve depolama alanlarından uzak noktalarda
konumlandırılmalıdır. Pencereler ve dışarıya açılabilen kısımlar, kontaminasyona izin
vermeyecek şekilde yapılmalı, mutlaka tel ile kaplanmalıdır.

11.2.6. Katı Atık Kapları
Üretilen gıdaların özelliğine göre işletmede oluşan katı atıklar ve çöpler
uzaklaştırılıncaya kadar uygun şekilde toplanmalıdır. Atık depolama yerleri, temizlik ve
dezenfeksiyona uygun ve gıda maddelerinden uzakta olmalıdır. İşletme içinde ve dışında
kullanılan çöp kutuları, ağzı kapalı ve pedallı olmalıdır. İşletme çevresinde çöp ve atık
yığınları, su birikintileri gibi zararlıların yerleşmesine uygun ortamlar bulunmamalıdır.

11.2.7. Muhafaza Depoları
Hammaddeler, katkılar ve diğer yardımcı maddeler, ana ürünler, alet-ekipmanlar ve
ambalaj malzemeleri ayrı ayrı, zeminle temas etmeyecek şekilde belirli bir yüksekliğe sahip
malzeme üzerinde depolanmalıdır. Depolama alanlarındaki nem miktarının düşük olmasına
dikkat edilmelidir. Depolanan gıda maddeleri, saklama koşullarına uygun şartlar altında
tutulmalıdır. Gıda maddeleri, temizlik malzemelerinden ayrı ve uzak bir yerde muhafaza
edilmelidir. Depolanan gıda maddeleri ve ürünlerde “ilk giren ilk çıkar” (first in first out) kuralı
benimsenmeli, depoya ilk giren ürünün önce, son gelen ürünün en son olarak çıkması
sağlanmalıdır. Bu nedenle, depolanan ürünler parti numaralarına uygun olarak istenile zaman
çıkabilecek şekilde istiflenmelidir.

11.2.8. Alet ve Ekipman
Gıda ile temas eden bütün alet ve ekipmanların gıdaya bulaşma oluşturmayan, kolayca
temizlenerek dezenfekte edilebilen malzemelerden üretilmiş olması istenmektedir.
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Kullanılacak alet ve ekipmanlar tercihen paslanmaz çelik olmalıdır. Gıda işletmelerinde
işlenmemiş tahta ve ahşap gibi temizlik ve dezenfeksiyonu zor, mikroorganizmaların
tutunabilmesi için uygun olan malzemeler kullanılmamalıdır. Çelik masa, taşıma kapları gibi
gereçlerin kenet yerleri yuvarlatılmış olmalıdır.

11.2.9. İşletme Suyu
Gıda işletmelerinde üretimde kullanılan sular içme suyu kalitesinde olmalıdır. Su
işletmenin gerekli bölümlerinde sürekli ve yeterli miktarda olacak şekilde sağlanmalı,
depolama ve tesisat alanlarının düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Ürünle temas edecek şekilde
kullanılacak buzlar, içme suyu kalitesindeki sulardan elde edilmeli ve hijyen kurallarına uygun
olarak depolanmalıdır.

11.3. Personel Hijyeni
Gıda işletmelerinde sorumlu personelin hijyeni ve eğitimi, uygulanan ön gereksinim
programlarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için oldukça önemlidir. Bir gıda işletmesinde
sağlıklı ve kaliteli gıdanın üretilebilmesi için, işletmede çalışan personelin hijyen ve sanitasyon
kurallarını benimseyerek uygulaması gerekmektedir. Gıdaların hazırlama, işleme, ambalajlama
ve servis gibi birçok aşamasında görevli olan personel, hastalık etkeni olan mikroorganizmaları
gıdalara taşımaktadır. Bu nedenle personel gıda işletmelerindeki en önemli kontaminasyon
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Çalışan personelin elleri, nefesi, saçları, teri, öksürme
ve aksırması hastalığa neden olabilecek mikroorganizmaların gıdaya taşınmasına yol
açmaktadır. Bu bağlamda, gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi için gıda işletmelerinde
sorumlu olan personelin hem kendi kişisel hijyeni, hem de genel hijyen ve sanitasyon
kurallarına uyması gerekmektedir.
Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon uygulamalarının etkin bir şekilde
yürütülebilmesi için, çalışan personel kişisel hijyen, işletme temizliği, hijyen ve sanitasyon
kuralları hakkında bilgilendirilmeli, bu konularda düzenli eğitimler verilmeli, düzenli
aralıklarla kontrol ve denetimler yapılmalıdır.

11.3.1. Kişisel Hijyen
Kişisel hijyen, bireylerin vücudunun temizliği olarak ifade edilmektedir. Gıda
işletmelerinde çalışan personelin sağlıklı ve temiz olması, güvenilir gıdanın üretimi açısından
önem arz etmektedir.


Gıdalar için en önemli kontaminasyon kaynağı olan personel, hastalık etkenlerini
vücudunda taşıyabilir. Hastalık etkenlerini semptom göstermeden vücudunda
barındıran ve yayan bu kişiler portör (taşıyıcı) olarak adlandırılır. Portör durumundaki
bu personelin gıda ve/veya gıda ile temas eden ekipmanlarla teması sonucu
mikroorganizmaların geçişi mümkün olur. Bu nedenle hasta personelin gıdanın
üretimi, hazırlanması veya sunulması aşamalarında kesinlikle bulunmaması gerekir.
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Gıda işletmelerinde çalışacak personelin işe alınmadan önce ve çalışma sırasında
sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
Potansiyel bir kontaminasyon kaynağı olan deri, personelden gıdaya hastalık
etkenlerinin taşınması açısından önem taşır. Çalışan personelin gıda ile teması
sırasında kaşınma şeklinde hareketler yapmasıyla, derideki mikroorganizmaların
saçılması mümkün olabilir. Bu nedenle, gıda işletmelerinde çalışan personelin düzenli
duş alarak, deri üzerinde mikroorganizma yükünün artmasını engellemelidir.
Personelin kişisel temizliğinde oldukça önem taşıyan diğer bir nokta el temizliğidir.
Çalışanlar dokunma ile vücutlarındaki etkenleri çevreye veya çevreden aldıkları
etkenleri etrafa yayabilirler. Özellikle tırnak içinde biriken kirler,
mikroorganizmaların yayılması açısından çok önemlidir. Bu nedenle, personelin etkin
bir el yıkama hususunda bilgilendirilmesi gerekir. Eller bol su ve sabun ile yeterli
sürelerde yıkanarak mikroorganizmalar uzaklaştırıldıktan sonra, etkili bir antiseptik ya
da sanitizer kullanımı ile bu etkenlerin kalıcı olarak kontrol altında tutulması sağlanır.
Personelin gıda maddeleri ya da gıdaya ilişkin malzemeler ile teması sırasında steril
eldiven kullanması önerilir.
Gıda işletmelerinde çalışan personel kontaminasyona sebep olabilecek ya da gıda için
fiziksel tehlike oluşturabilecek kolye, küpe, yüzük gibi takıları takmamalıdır.
Personelin saçları da mikroorganizma barındırabileceği için kişilerin gıda ile temasları
sırasında bone takmaları gereklidir.
Personelin ağız ve diş sağlığı da önemlidir. Mikroorganizmaların hapşırma, aksırma
ile havaya karışması ya da direk gıdalara bulaşması mümkün olabilir ve bu şekilde
direk ya da gıda kaynaklı olarak hastalık etkenlerinin aktarılabilir. Bu nedenle personel
diş sağlığına ve temizliğine özen göstermeli, gerekli durumlarda maske kullanmalıdır.

11.3.2. El Temizliği
Personel hijyenin en önemli kısmını el temizliği oluşturmaktadır. Ellerin uygun
olmayan şekilde ve yetersiz yıkanması, gıda kontaminasyonlarının yaklaşık %25’ine sebep
olmaktadır. Ellerin sık sık ve uygun şekilde yıkanması, mikroorganizmaların gıdalara ve
insanlara bulaşma ihtimalini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ellerin yıkanması sırasında, elin içi
ve dışı, özellikle parmak araları, tırnak içleri ve bilekler hatta dirseklerinde sabun ve ılık suyla
yıkanmalıdır. Ellerin bol sabun ve su kullanılarak yıkanmasıyla, eldeki yağ çözülür ve
mikroorganizmalar uzaklaştırılır. Eller en az 20-25 saniye boyunca ovuşturularak yıkanmalıdır.
El temizliğinde sadece sabun kullanımı ile geçici mikroorganizmalar uzaklaştırılırken,
florada doğal olarak bulunan etkenler üzerine bir etki olmamaktadır. Yıkama sonrasında etkin
bir sanitizer kullanımı ile floradaki mikroorganizmaların da zarar görmesi sağlanmaktadır.
Ellerin kurutulması amacıyla tek kullanımlık kağıt havlular tercih edilmelidir. Kurutma
amacıyla kullanılan elektrikli hava üflemeli aletler, temizlikleri düzenli yapılmazsa
mikroorganizma barındırabileceğinden mümkün olduğunca kullanımlarından kaçınılmalıdır.
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Tablo 11.1.

Etkili El Yıkama

1

Ellerinizi akan ılık suyla ıslatın; ıslak ellerinizi sabunla iyice
köpürtün

2

Ellerinizin her noktasını (avuç içi, parmak araları, bilekler) iyice
ovalayınız

3

Ellerinizin her noktasının sabunla iyice temizlendiğinden emin
olun (en az 20 saniye)

4

Ellerinizi sabunladıktan sonra iyice durulayın

5

Ellerinizi kağıt havluyla iyice kurulayın

11.3.3. İşletmelerde Personel Hijyeni Yönünden Uygulanması Gereken
Zorunluluklar














Hasta personel üretimden uzaklaştırılmalı, çalıştırılmamalıdır.
Personelin sağlık kontrolleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.
Tırnaklar temiz, kısa kesilmiş ve ojesiz olmalıdır.
Eller yıkanırken tırnaklar kıl fırça ile temizlenmelidir.
Küpe, yüzük, bilezik gibi takılar üretim bölümüne girmeden çıkarılmalıdır.
Mikroorganizmaların saçılmasını önlemek için saçlar toplu olmalı ve bone
kullanılmalıdır.
Ağız maske ile kapatılmalıdır.
Personel gıda işleme sırasında mutlaka temiz ve hijyenik bir eldiven kullanmalı ve
bu eldivenleri yeterli sıklıkta değiştirmelidir.
Gıdanın üretim ve hazırlama aşamalarında ağız, burun, kulaklar ve saç ellenmemeli,
gerekirse sonrasında hemen eller yıkanmalıdır.
Personelin günlük giysileri ile çalışma giysileri farklı olmalıdır ya da giysi üzerine
çalışma kıyafeti giyilmelidir.
Üretim alanında özel ayakkabı kullanılmalı ya da galoş giyilmelidir.
Personelin kişisel eşyaları gıda üretim ve hazırlama alanlarından uzak olmalıdır.
Personele düzenli olarak eğitimler verilmeli ve etkinliği kontrol edilmelidir.
196

11.4. Temizlik ve Dezenfeksiyon
11.4.1. Temizlik
Temizlik gıda işletmelerinde kullanılan alet-ekipmandaki, fiziki çevredeki kir ve
kalıntıların ve ürün artıklarının temizlik maddeleri gibi yardımcı araçlar kullanılarak
uzaklaştırılmasıdır.
Temizlik uygulamaları;





Ortamdaki kir ve kalıntıların uzaklaştırılması sağlar,
Mikroorganizma sayısını azaltır
Sonrasında yapılacak dezenfeksiyon uygulamasına kolaylık sağlar,
Etkin bir sanitasyon programının uygulanabilmesini mümkün kılar.

Temizlik, fiziksel (mekanik) ve kimyasal olmak üzere iki şekilde yapılır:
Fiziksel (Mekanik) Temizleme: Gıda işletmelerinde toz, toprak gibi görünür kaba
kirler ile gıda artıklarının ve personel kirliliklerinin mekanik yöntemler ile ortamdan
uzaklaştırılmasını kapsayan temizlik işlemidir. Kuru ve ıslak (yıkama) olmak üzere iki şekilde
uygulanır.
Kuru temizlik süpürge, fırça veya yüksek vakumlu aletler kullanılarak yapılan temizlik
işlemidir.
Islak temizlik ise su kullanılarak yapılan temizleme işlemidir ve yıkama olarak da
adlandırılmaktadır. Yıkama işlemi, fiziksel veya kimyasal olarak yapılabilir. Fiziksel yıkamada,
sadece sıcak ve soğuk su kullanılarak mekanik temizleme işlemi uygulanırken; kimyasal
yıkamada yapışkan kir ve maddelerin temizlenebilmesi için temizleme suyuna zayıf alkali
yapıda maddeler katılmaktadır. Böylece kabartılan kirlerin mekanik olarak ortamdan
uzaklaştırılması mümkün olmaktadır.
Kimyasal Temizleme: Mekanik temizleme ile çıkarılamayan kir ve artık maddelerin
uzaklaştırılması için çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak yapılan temizlik işlemidir.
Temizleme işlemi sırasında kullanılan bu kimyasal maddelere “deterjan” adı verilmektedir.
Kimyasal temizlik işlemi ile kaba kirlerin yanısıra gözle görülemeyen kalıntıların da
uzaklaştırılması mümkün olmaktadır.

Kimyasal Temizleme Amacıyla Kullanılan Deterjanlar:
 Yüzey aktif deterjanlar (Surfaktanlar)


Anyonik deterjanlar



Katyonik deterjanlar
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Amfolit deterjanlar



Non-iyonik deterjanlar

 Alkali deterjanlar
 Asidik deterjanlar
 Beyazlatıcılar (Ağartıcılar)
Bazı çözücü (solvent) özelliğindeki maddeler de temizlik amacıyla kullanılmaktadır. Bu
çözücülere örnek olarak trichloro ethylene, propanol, turpentine, aseton ve petrol verilebilir.
Gıda işletmelerinde kullanılacak deterjanların taşıması gereken özellikler şunlardır:












Suyun kirlerle birleşmesini sağlamalıdır.
Yüksek yüzey aktivitesine sahip olmalıdır.
Suda kolayca çözünmeli ve suyun kalitesini arttırabilmelidir.
Yüzey ve aletlerdeki organik kalıntıları çözebilmelidir.
Dekompoze olmalı, ortamda kalıntı bırakmamalıdır.
Islatma ve nemlendirme özelliği olmalıdır.
Kolay durulanabilmelidir.
Dayanıklı olmalı ve etkisini çabuk kaybetmemelidir.
Kolay uygulanabilir olmalıdır.
Toksik olmamalıdır.
Ekonomik olmalıdır.

Temizlik işleminin etkinliği uygulanan tekniğe bağlıdır. Temizlik uygulaması genellikle
elle, makineyle veya ikisi bir arada yapılmaktadır. Elle temizlikte; fırça, süpürge, sıyırıcı ve
kazıyıcı, bez, hortum, sünger, paspas, temizlik kabı ve özel temizlik setleri gibi ekipmanlardan
yararlanılmaktadır. Makineyle temizlikte ise; elektrikli otomatik makine, temizlik aracı, köpük
atıcı, su ve buhar tabancası gibi araçlar kullanılmaktadır.
Temizlik her gün, üretimden sonra hemen yapılmalıdır. Sıcak su ile yapılan temizleme
işlemi, özellikle protein gibi kalıntıların ortamdan uzaklaştırılmasında etkili olmaz ve yardımcı
bir temizlik maddesi kullanma ihtiyacı söz konusu olmaktadır. Temizleme işleminde
kullanılacak temizlik maddesinin özelliği, üretilen gıdaya ve prosese göre farklılık
göstermektedir. Bir temizlik maddesi farklı özellikteki kir ve kalıntıların temizliği için yeterli
olmayabilir. Bu nedenle, temizlik maddesinin seçiminde kirin niteliği, uygulama yöntemi,
temizlenecek materyalin tipi ve suyun özelliği önem taşımaktadır.
Kirler, organik veya inorganik özellikte olmaktadır. Organik kirler, besin maddelerine
bağlı oluşan gıda artıkları, petrol kaynaklı yağlar, hayvan ve bitki kaynaklı petrol olmayan
yağlardır. İnorganik kirler ise, kalsiyum ve magnezyum karbonat gibi sert su artıkları, pas ve
diğer oksitlere bağlı metal artıkları ve alkali temizlik maddelerinin kullanımı sonrasında
kalabilen alkali artıklardır. Organik yapıda olan kirlerden petrol olmayanlar alkali tipte, petrol
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olanlar çözücü (solvent) tipte; inorganik yapıda olan kirler asit tip temizlik maddeleri ile
temizlenmektedir.

Tablo 11 2.

Kir Tipine
Örnek

Sudaki
Çözünme

Isı ile Etkileşimi

Kullanılan
Kimyasal

Kirin Çıkarılma
İşlemi

Karbonhidrat

Şeker, Nişasta

Evet

Karamel,
Yapışkan yapı

Alkali

Kolay

Protein

Kazein

Bazen

Yapısal bozulma

Klorlu ve
alkali

Zor

Yağ

Hayvansal ve
bitkisel yağ

Hayır

Polimerize ve
Karbonize

Alkali

Zor

Madeni Yağ

Bant yağı

Hayır

Etkileşmesi zayıf

Solvent

Zor

Tuzlar

Sodyum Klorür

Evet

Etkileşmesi zayıf

Asit

Kolay

Su Taşı (kireç)

Kalsiyum
Magnezyum
Karbonat

Çökme

Asit,
kompleks
yapıcı

Kolay, bazen zor

Gıda Taşı

Kalsiyum
Okzalat (bira)
Trikalsiyum
Fosfat (süt)

Hayır

Çökme ve
Yapışma

Asit veya
yüksek
düzeyde
kompleks
yapıcı

Kolay, bazen zor

Metalik Depozit

Pas, oksit

Hayır

Asit

Kolay

Organik

Kir Tipi

İnorganik

Organik ve İnorganik Kirlerin Özellikleri

Hayır

11.4.2. Dezenfeksiyon
Gıda işletmelerinde uygulanan fiziksel ve kimyasal temizlik işlemi toplam
mikroorganizma yükünde bir azalma sağlamasına rağmen, kalan etkenlerin çoğalma durumu
risk oluşturabilmektedir. Bu sebeple yapılan temizlik işlemini mutlaka bir dezenfeksiyon
uygulaması takip etmelidir.
Gıda işletmelerinde yapılan temizlik sonrasında açığa çıkan mikroorganizmaların çeşitli
yöntemler kullanılarak, ortamdan uzaklaştırılması işlemine “dezenfeksiyon” adı verilmektedir.
Dezenfeksiyon kelimesi ortamı enfeksiyondan arındırma anlamı da taşımaktadır.
Dezenfeksiyon uygulamasının amacı, mikroorganizma sayısını gıdayı bozabilecek veya
tüketicinin sağlığını etkileyecek düzeyin altına indirmektir.
Gıda işletmelerinde üretim sonrasında gıda ile temas eden yüzeyler ve ekipmanlarda
oluşan kir ve kalıntılar, mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam oluşturmaktadır. Bu
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nedenle, kalıntıları uzaklaştırdıktan sonra kalan hastalık ya da gıdada bozulma yapabilen
mikroorganizmaların sayılarını azaltmak veya yok etmek gerekmektedir.
Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddeler veya diğer uygulamalar
dezenfektan veya sanitizer olarak adlandırılmaktadır. Dezenfektanlar sporlu ve bazı dirençli
vejetatif bakterilerin tamamını etkilemedikleri için sterilizasyon etkisi yapmamaktadır. Esas
olarak, mikroorganizma yükünü sağlık riski oluşturmayacak düzeye indirmektedir.
Gıda işletmelerinde uygulanan dezenfeksiyon fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki
şekilde yapılabilir:
Fiziksel Dezenfeksiyon: Üç farklı şekilde uygulanır. Bunlar;
a. Yüksek ısı uygulamasıyla dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon uygulanacak bölgeye su
buharı, sıcak veya kaynamış su uygulanmaktadır. Uygulama sıcaklığı ve süresi, ürünün
ve uygulanacak materyalin niteliğine göre değişmektedir.





Nemli ısı ile dezenfeksiyon
Buhar ile (Basınçlı/Basınçsız), Sıcak su ile, Kaynatma, Tindalizasyon
Kuru sıcak hava ile sterilizasyon
Yakma ve alev ile sterilizasyon

b. Radyasyon uygulamasıyla dezenfeksiyon: Genellikle 2600-2700oA’luk ultraviyole
ışığı veren lambalardan yararlanmaktadır. Işığın gıda ile doğrudan temas etmesi, gıdada
fiziksel ve kimyasal değişikliğe neden olmaktadır.
c. Filtrasyon uygulamasıyla dezenfeksiyon: İşletmedeki su, hava ve buharın
dezenfeksiyonunda yararlanmaktadır. Uygun noktalara yerleştirilen 0,2 mikrometre
çapındaki membran filtreler ile mikroorganizmaların tutulumu sağlanmaktadır.

Kimyasal Dezenfeksiyon:
Uygulama “dezenfektan” adı verilen kimyasal maddeler ve bileşikleri kullanılarak
yapılmaktadır.
Dezenfektanlar: Farklı kimyasal yapılara sahip olan dezenfektanların etkinlikleri de
farklıdır, özelliklerine göre çeşitli mikroorganizma grupları üzerine etkili olmaktadır. Örneğin
kuaterner amonyum bileşikleri Gram (+), hipoklorid yapısında olanlar Gram (-) bakteriler
üzerine daha etkilidirler. Bu nedenle gıda işletmelerinde uygulanan dezenfeksiyonun etkinliğini
arttırmak için farklı kimyasal yapıdaki dezenfektanların dönüşümlü olarak kullanımı
önerilmektedir.
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Gıda endüstrisinde kullanılan dezenfektanlar;





Halojenler (klorlu ve iyotlu bileşikler),
Yüzey aktif bileşikler (kuaterner amonyum bileşikleri, amfoter bileşikler),
Oksidan maddeler (hidrojen peroksit, ozon),
Fenol ve türevleri, alkol ve aldehitler, organik asitler ve kükürt dioksittir.

Gıda işletmelerinde kullanılacak dezenfektanların taşıması gereken özellikler şunlardır:









Renksiz, homojen, kokusuz ve koku giderici olmalıdır.
Etki alanları geniş olmalıdır. (vegetatif bakteri, küf ve mayaları hızla
öldürebilmeli)
Kullanımı kolay olmalı ve kolay uzaklaştırılabilmelidir.
Yüksek konsantrasyonlarda bile uygulayıcılar için toksik olmamalıdır.
Düşük konsantrasyonlarda bile etki göstermelidir.
Kolayca durulanabilmeli ve toksik kalıntı bırakmamalıdır.
Korozyona neden olmamalıdır.
Sıcaklık ve pH değişimlerine dayanıklı olmalıdır.

Dezenfektanların etkinlikleri belli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler;








Kullanılan konsantrasyon
Uygulama süre ve sıcaklığı
Ortam asitliği
Saklama ortamlarının ışık durumu
Ekipmanların temizlik durumu
Suyun sertliği
Bakteriyel direnç

Temizlik ve dezenfeksiyon, birbirine bağımlı işlemler olup, iyi bir temizliği etkin bir
dezenfeksiyon uygulaması takip etmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, sistematik
olarak ve uygun sıklıkta yapılmalıdır. İşletmedeki birinci derecede risk arz eden noktaların her
gün, ikinci derecede riskli noktaları üç günde bir ve üçüncü derecede riskli noktaların ise
haftada bir dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Gıda işletmelerinde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri belli bir sıra
dahilinde gerçekleştirilir;
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Kaba Temizlik: Kaba kirlerin kuru veya ıslak temizleme ile uzaklaştırılması
Temizlik: Sıcak su ile yıkama (Gerekli ise deterjanlı sıcak su ile)
Durulama: Sıcak su ile deterjan kalıntılarının uzaklaştırılması
Dezenfeksiyon: Uygun dezenfektan ile yeterli süre muamele etme
Son Durulama: İçilebilir özellikte temiz su ile iyice durulama
Kurutma: Havada kurutma

11.4.3. Sanitasyon
Sanitasyon terimi, sağlık anlamına gelen “sanitas” kelimesinden köken alıp, hijyen ve
sağlık için gerekli olan koşulların oluşturulması ve sürdürülmesi anlamını taşımaktadır. Halk
sağlığını korumak amacıyla yüzeylerden gıda kalıntıları, mikroorganizmalar, yabancı maddeler
ve temizlik maddeleri kalıntıları gibi kirlerin uzaklaştırılması için alınan önemlerin tümü
sanitasyon olarak ifade edilmektedir.
Uygun sanitasyon programları, sağlıklı personel tarafından hijyenik koşullar altında
güvenli gıdanın üretimine olanak sağlamaktadır. Böylece kaliteli ürünler üretilerek hem raf
ömrü arttırılır hem de tüketici memnuniyeti sağlanmış olmaktadır. Etkin bir sanitasyon
uygulaması, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin birlikte yapılması ile mümkün olmaktadır.

11.4.4. Otomatik Temizleme Sistemleri (CIP – COP Sistemleri)
11.4.4.1. CIP (Cleaning In Place) Sistemi:
Gıda işletmelerindeki makine ve ekipmanların üretim hattı boyunca kapalı devre sistem
içerisinde yerlerinden ayrılmadan veya sökülmeden temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin
yapıldığı yönteme CIP (Cleaning In Place - Yerinde Temizlik) denilmektedir. Bu temizleme
sistemi, özellikle kapalı boru hatlarının ve geniş hacimli tankların temizlenmesinde kullanıldığı
için, süt ve meyve suyu gibi kapalı boru hatları içerisinde üretim yapan işletmelerde bu
yöntemden yararlanılmaktadır.
CIP sistemi temel olarak 5 aşamadan oluşur;
1.
2.
3.
4.
5.

Aşama-Ön Yıkama: Kaba kirler mekanik olarak uzaklaştırılır.
Aşama-Deterjanla Yıkama: Kir kalıntıları uzaklaştırılır.
Aşama-Ara Çalkalama: Deterjan kalıntıları yok edilir.
Aşama-Dezenfeksiyon veya Sterilizasyon: Yıkama sonrasında kalan
mikroorganizmalar etkisiz hale getirilir.
Aşama-Son Yıkama: CIP sisteminde kullanılan çözeltiler tamamen
uzaklaştırılır.
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CIP sisteminin sağladığı avantajlar şunlardır;
Zaman kaybını düşürür ve daha verimli bir çalışma sağlar.
Su, deterjan ve ısı gibi giderlerden yararlanmayı arttırarak tasarruf sağlar.
Alet ve ekipmanların sökülmesine ihtiyaç olmadığı için iş yükünde azalma sağlar.
Kapalı boru sistemlerinde veya tanklarda kullanılan bu yöntemde, personelin deterjan
ve dezenfektanlarla temasına gerek olmadığından güvenli bir uygulama sağlar.
 Temizleme işleminin ardından yeniden kontaminasyon riski olmadığından, bu sistem
daha hijyenik bir çalışma imkanı sağlar.






CIP sisteminin dezavantajları şunlardır;
 Sistemin kurulum maliyeti yüksektir.
 Çok yoğun kirlerin temizlenmesinde etkili bir yöntem olmadığından uygulama alanları
kısıtlıdır.
 Bu sistemde kullanılan ekipmanlar daha fazla bakım gerektirir.

11.4.4.2. COP (Cleaning Out of Place) Sistemi:
Gıda işletmelerindeki parçalara ayrılıp, sökülebilen makine ve ekipmanların temizlik ve
dezenfeksiyonunda yararlanılan bu sisteme COP (Cleaning Out of Place - Yerinde Sökülerek
Temizlik) adı verilmektedir. Bu temizleme sistemi, özellikle işletmelerdeki paketleme
ünitelerinin sökülebilen parçalarının temizliğinde kullanılmaktadır. COP sistemleri içerdikleri
döner fırçalar sayesinde alet ve parçaların iç ve dış kısımlarının etkin bir şekilde temizlenmesine
olanak sağlamaktadır. Sistemde kullanılan temizlik solüsyonu için tanklar kullanılmaktadır ve
solüsyon sıcaklığının 45–55°C arasında olması gerekmektedir. COP sistemleri, maliyet ve
bakım masrafları açısından uygundur. Ekipman ve iş gücü ihtiyaçlarını azaltırken, hijyenik bir
temizleme sağlamaktadır.
COP sistemi temel olarak 3 aşamadan oluşur;
1.
2.
3.

Aşama - Ön Yıkama: 37 - 38ºC sıcaklıktaki su ile ön çalkama yapılır.
Aşama - Deterjanla Yıkama: 40 - 65ºC’deki alkali deterjan ile 10-15 dakika
süreyle yıkama yapılır.
Aşama - Son Çalkalama: Deterjan kalıntılarını yok etmek için ılık su ile son
çalkalama yapılır.
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11.5. Pest Kontrol
Gıda maddesi üreten işletmeler fare, sıçan, karasinek, karınca, hamamböceği gibi
canlıların kolayca beslenip çoğalabildiği, zararlı etkilerini buralarda üretilen gıda ve bu gıdaları
tüketen tüketiciler üzerinde de gösterebildiği uygun ortamlardır. Bu nedenle, haşerelere karşı
yeterli, etkili, sürekli ve entegre bir haşere mücadele sistemi yürütülmektedir.
Gıda işletmelerinde gıdalara, hammaddelere, çalışanlara ve etrafa değişik özellikte ve
derecede zarar veren, vücutlarındaki hastalık etkenlerini farklı yollarla bulaştıran uçan, yürüyen
ve kemiren her türlü zararlıya “pest” adı verilmektedir. Bu zararlılar ile mücadeleye ise “pest
kontrol” denilmektedir.
Pestler, gıdalara doğrudan zarar verebileceği gibi, taşıdıkları birçok hastalık etkenini
dışkıları, vücut sıvıları ve kıllarıyla gıda maddelerine bulaştırmaktadır. Böylece işletmelerde
hijyen problemlerine yol açmalarının yanı sıra halk sağlığı yönünden önemli birçok hastalığın
bulaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, halk sağlığının korunması ve güvenli gıda üretimi
için, işletme içerisinde ve çevresinde bulunabilecek zararlıların uzaklaştırılmaları, üremelerinin
engellenmesi veya tamamen yok edilmeleri gerekmektedir.

Tablo 11.3.

Pest türleri ve bunlarla yayılabilen başlıca hastalıklar

Pest Türü

Hastalık

Sinek

İshal, dizanteri, konjunktivit, tifo, kolera, sinek larva ve enfestasyonları

Sivrisinek

Sıtma, ensefalit, sarı ateş (kentsel bölgede), dang, filaryazis

Bit

Epidemik tifüs, bit dönücü ateşi, siper ateşi

Pire

Veba, endemik tifüs

Mite (Akar)

Uyuz, riketsiyal çiçek, çalılık tifüsü

Kene

Kene felci, Lyme hastalığı, kene dönücü ateşi, tularemi

Tahtakurusu

Chaga's hastalığı

Kemirgenler

Fare ısırığı hastalığı, leptospirozis, salmonellozis

Gıda işletmelerinde önem taşıyan pest türleri dört grup altında incelenebilir:
I.
II.
III.
IV.

İnsektler (haşereler)
Rodentler (kemirgenler)
Kuşlar
Evcil ve yabani hayvanlar
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11.5.1. İnsektler (Haşereler)
Gıda hijyeni açısından önem taşıyan ve gıda üretimi yapan işletmelerde yaygın olarak
görülebilen haşerelerin başında sinekler ve hamam böcekleri gelmektedir. Bunların yanı sıra
gıda işletmelerinde daha az karşılaşılan insektler arasında karıncalar ve depo insektleri yer
alarak, gıdalarda kontaminasyonlara ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Ev Sinekleri: Gıda işletmelerinde karşılaşılan insektlerin başında ev sineği (Musca
domestica) gelmektedir. Sinekler ayakları, hortumları veya diğer vücut kısımlarında taşıdıkları
hastalık etkenlerini (bakteri, virüs, parazit) konduğu gıdalara, gıda ile temas eden yüzeylere ya
da direk olarak insanlara bulaştırarak, enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Bu hastalık etkenleri
sineklerin vücutlarından birkaç gün süreyle canlı kalmaktadır. Örneğin, tifo etkeni sineklerin
dışkısında 2 gün, paratifo etkeni ise sineklerin ayaklarında 7 gün canlı kalabilir. Sineklerin gıda
veya sulara bulaştırdığı hastalık etkenleri, uygun koşullarda çoğalarak gıda bozulmalarına ve
gıda zehirlenmelerine neden olmaktadır.
Hamam Böcekleri: Kalorifer böceği veya karafatma olarak da adlandırılan bu insektler,
gıda üretim ve depolama alanlarında yaygın olarak görülmektedir. Gıda işletmelerinde sıklıkla
rastlanılan türleri Doğu hamamböceği (Blatta orientalis), Alman hamamböceği (Blatella
germanica) ve Amerikan hamamböceği (Periplaneta americana)'dır. Bu böcekler daha çok
karanlık yerlerde yaşadıklarından, gıda işletmelerinde bulunan çatlak ve yarıklara
yerleşmektedir ve karanlıkta açığa çıkmaktadır. Aynı zamanda, sıcak ve rutubetli alanlar bu
böceklerin yaşaması için uygun ortam oluşturduğundan, aletlerin motor kısımlarına yuva
yapmaktadır ve yumurtalarını bırakmaktadır. Üzerlerinden taşıdıkları patojen
mikroorganizmaları gıdalara, gıda ile temas eden yüzey ve ekipmanlara bulaştırmaktadır.
Genellikle yüksek karbonhidrat içeriğine sahip gıdalara ilgi duymaktadır, ancak ölü haşere,
deri, kağıt ve odun materyalleri de tüketmektedir.
Karıncalar: Bazı gıda işletmelerinde en sık rastlanan insektlerdir. Bu canlılar,
gezdikleri yerlerden aldıkları çeşitli hastalık etkenlerini taşıyarak, yüzeylere ve gıdalara
bulaştırmaktadır; böylece gıdaları kontamine ederek gıda bozulmaları ve zehirlenmelerine
neden olmaktadır.
Depolanmış ürün insektleri: Bu gruba dahil olan insektler hastalıklara neden
olmalarından ziyade önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Dışkı böcekleri tahıllar ve
tahıl unları, unlu mamuller, baharat, süt tozu, kurutulmuş et ve kuru meyveler gibi gıdaları
tercih eden insektlerdir. Hububat kurtları, depolanan hububatları enfeste ederler. Un güvesi,
un ve unla ilişkili ürünlerin yanı sıra kuruyemiş ve çikolatalarda da bulunabilir. Uyuz
böcekleri, peynir, kurutulmuş et, kuru meyve ve un gibi gıda maddelerinde yerleşerek,
insanlarda deri rahatsızlıkları ve alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.
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İnsektlerle Mücadele Yöntemleri
I.
II.

İnsekt girişlerinin ve yerleşimlerinin engellemesi (Hava perdeleri ile)
İnsektlerin yok edilmesi (Eradikasyon)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Mekanik yok etme
Elektrikli ışık kaynakları ile yakalama
Biyolojik mücadele
Isıl işlemlerle mücadele
Mikrodalgalar ve yüksek frekanslı enerji kaynaklarının kullanımı
Kontrollü atmosfer koşullarının kullanımı
Kimyasal insektisitlerle mücadele
Kimyasal fumigantlarla mücadele

İnsektisitlerin yok edilmesi için kullanılan kimyasal mücadelede en etkili yöntem
fumigasyon (gazlama) uygulamasıdır. Ürün zararlıları ile mücadele kullanılan en etkili
fumigantlar metil bromid ve fosforlu hidrojendir. Ancak tehlikeli bir uygulama olduğu için
yetkili personel tarafından özel ekipman kullanılarak ve talimatlara uyularak yapılmalıdır.

11.5.2. Rodentler
Rodentler (kemirgenler), hem gıdalara hem de tüketicilere zarar vererek gıda
güvenliğini ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Fare ve sıçanlar, insanların yaşadığı
çoğu ortamda bulunarak gıdalarına ortak olmaktadır ve yediklerinin en az 10 katını
kirletmektedir. Aslında bitki yiyen bu canlılar, çevreye uyum göstererek her gıdayı yemektedir.
Bütün tarım ürünlerine zarar vererek, ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Gıda
işletmelerinde karşılaşılan rodentlerin başında Norveç sıçanı/lağım sıçanı (Rattus norvegicus),
çatı/ev sıçanı (Rattus rattus) ve ev faresi (Mus musculus) gelmektedir.
Sıçan ve fare gibi kemirgenler, gelişmiş koku ve tat alma ile duyma yeteneklerine
sahipken; görme kabiliyetleri sınırlıdır. Ayrıca çok iyi tırmanma ve çok yükseğe zıplama
yetenekleri bulunmaktadır. Bina, duvar ve boru gibi yerlere tırmanıp, 4 m yükseklikten
atlayabilmektedir. Sıçanlar yüzebildikleri için suyun dibinde uzun süre kalmaktadır. Özellikle
kanalizasyon sistemlerinde yaşayan lağım sıçanları, şebekeleri kullanarak işletmelere
girmektedir. Sahip oldukları bu özellikleri, gıda işletmelerine girişleri ve yayılmaları açısından
önem taşımaktadır.
Gıda işletmelerine girerek yerleşen kemirgenler, depo ürünlerini tüketerek ve kemirerek
çok ciddi zararlara ve dolayısıyla ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Özellikle tahılları çok
sevmektedir, bunların yanı sıra yağlı tohumlar, et ve ürünleri ile kağıt ve çuvalları da
kemirmektedir. İşletmelerdeki kablo, su borusu, makine aksamları ve bilgisayar ekipmanlarını
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da kemirerek, kullanılmaz hale getirmektedir. Sebep oldukları ciddi ekonomik kayıpların yanı
sıra taşıdıkları birçok hastalık etkeni ile gıdaları ve gıda ile temas eden yüzeyleri kontamine
ederek önemli bakteriyel, viral, fungal ve paraziter hastalıkların oluşumuna sebep olmaktadır.

Rodentler tarafından bulaştırılan bazı hastalık etkenleri

Tablo 11.4.

Etken Grupları

Bakteriyel Etkenler

Viral Etkenler
Mantar Etkenleri
Paraziter Etkenler

Hastalık Etkenleri
-Yersinia pestis (veba etkeni)
- Salmonella spp.
- Shigella spp.
- Yersinia enterocolitica ve Y. pseudotuberculosis
- Listeria monocytogenes
- Clostridium botulinum
- Leptospira spp.
- Coxiella burnetii
- Mycobacterium tuberculosis
- Vibrio cholerae
- Francisella tularensis
- Kuduz virüsü
- Domuz vebası virüsü
- Encephalitis virüsü
- Trichophyton quinckeanum
- Trichophyton schoenleinii
- Trichinella spiralis
- Echinococcus multilocularis

Rodentlerle Mücadele Yöntemleri
I.

Fiziksel mücadele
a. Ultrasonik cihazlar
b. Zehirsiz yapışkanlar
c. Kapanlar

II.

Biyolojik mücadele

III.

Kimyasal mücadele
a. Akut etkili rodentisitler (Alfa kloralaz, florparasetamit, norbormit,
talüum sülfat, çinko fosfat, kalsiferol)
b. Kronik etkili rodentisitler (Antikoagülantlar)
c. Fosfin
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Rodentlerin gıda işletmelerine girişlerini engellenmesinde yaşam alanlarının ortadan
kaldırılması önem taşır. Gıda işletmelerine bu kemirgenlerin girişlerini engellemek için
özellikle kanalizasyon deliklerine teller takılmalı, duvarlarda olan çatlak ve yarıklar
kapatılmalıdır. Ortalıkta bırakılan artıklar, pislikler ve hurdalar bu canlıların çoğalmasına sebep
olacağından bu tip atıkların uzaklaştırılmasına özen gösterilmelidir.
Fiziksel mücadelede, kemirgenlerin ultrasonik cihazlarla yok edilmesinde ses dalgaları
kullanılmaktadır. Tuzak yöntemi olarak kullanılan zehirli yapışkanlar ve kapanlar da güvenli
bir mücadele sağlamaktadır.
Rodentlerle biyolojik mücadelede, bu canlıların doğal düşmanları olan kediler,
baykuşlar ve yırtıcı kuşlar kullanılmaktadır. Bu canlıların varlıkları ile kemirgen popülasyonu
dengede tutmaktadır.
Kemirgenlerin kimyasal mücadelesinde rodentisit adı verilen kimyasal maddeler
kullanılmaktadır. Akut etkili rodentisitler daha hızlı etki gösterirken; kronik rodentisitler
(antikoagulant rodentisitler) yavaş etki etmektedir. Kemirgenlerle mücadelede kullanılan
kimyasalların en önemlisi antikolagulant rodentisitler olan kumarin bileşikleridir. Bu bileşikler,
K vitamini sentezini durdurarak kanın pıhtılaşmasını engellemektedir ve iç kanamaya neden
olarak birkaç günde şekillenen ölüme yol açmaktadır.

11.5.3. Kuşlar
Gıda işletmeleri için oldukça tehlikeli zararlılar olan kuşlar, Salmonellosis,
Toxoplasmosis gibi enfeksiyon etkenlerinin yanında kene, bit, pire gibi parazitleri de işletmeye
taşımaktadır. Dışkıları ile oluşturduğu kirlilik, kökü kokuya ve yerlerin kayganlaşması sonucu
kazalara neden olmaktadır. Gıda maddelerini, hammaddeleri ve ambalaj malzemelerini
gagalayarak zarar vermektedir. Özellikle toplu haldeyken olumsuz sonuçlara neden olan bu
kuşlardan güvercin, serçe ve sığırcık sürüleri, marketleri hedef alarak barındırdıkları
mikroorganizmaları ve parazitleri yayılmasını sağlamaktadır ve gıdaları kontamine etmektedir.
Belli bölgelerde martı, karga gibi kuşlar da problemlere neden olmaktadır.
Dışkılar, özellikle de yeni ve nemli dışkı içeriği, hastalık etkeni taşıması bakımından
çok daha risklidir. Bu içerik birçok fungal etkeni barındırır. Bu mantarların sebep olduğu
hastalıklar; Aspergilloz (A. fumigatus, A.flavus, A.niger), Kriptokokozis (Cryptococus
neoformans), Blastomikozis (Blastomyces dermatitis) ve Histoplazmozis (Histoplasma
capsulatum) şeklinde sıralanabilir.
Güvercin, papağan gibi kuşlarda görülebilen ve önemli bir zoonoz hastalık olan
Psittakozis (Ornithozis - Chalamidia psittaci) kuşlarla temas veya dışkıdan havaya saçılan
partiküllerin solunması ile insanlara bulaşmaktadır.
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Kuşlarla Mücadele Yöntemleri
Kuşlarla mücadelede temel prensip, öldürmeden veya zarar vermeden sadece işletmeye
girişlerine engel olmak ve uzaklaştırmaktır. Kuşlara özellikle de göçmen kuşlara karşı zehirli
madde kullanımı yasaktır. Bu nedenle kuşların gıda işletmelerinde uzaklaştırılmaları için
fiziksel mücadele yöntemleri kullanılmaktadır ancak tek bir yöntem yeterli olmamaktadır.
Birkaç yöntem kombine olarak uygulanarak kuşların yönteme alışması önlenir.
Kuşların gıda işletmelerine girişlerinin engellenmesi için kapı, pencere ve havalandırma
gibi açıklıklara perde ya da koruyucu tel yerleştirmektedir. Bunun yanı sıra kuş korkulukları,
yırtıcı kuş atropları, asetilen ile çalışan ses korkutucuları gibi yöntemler de işletmeye girişlerini
engellemek için etkilidir.
Ultrasonik özelliğe sahip kuş kovucu cihazların işletmenin uygun alanlarına
yerleştirilmesi ile kuşların girişleri engellenmektedir. Bu cihazlardan yayılan sadece kuşların
duyabileceği frekanstaki ses dalgaları ile bu canlıların korkarak ortamdan uzaklaşması
sağlanmaktadır. Mücadelede yararlanılan diğer bir yöntem ise hologram yanardöner şerit
uygulamasıdır. İşletmelerdeki kapı ve pencere çevrelerine yerleştirilen hologram şeritlerin
yanardöner ışıltıları, kuşlar tarafından algılanır ve kuşları rahatsız ederek ortamdan
uzaklaştırmaktadır.

11.5.4. Evcil Hayvanlar
Evcil hayvanlar dışkıları ile birçok mikroorganizmayı ve zararlı artropodları gıda üretim
ve işleme alanlarına taşıdıklarından, gıda işletmelerinde bulunmaları istenmemektedir. Bu
hayvanların gıda işletmelerinde bulunmaları genellikle kapıların ve pencerelerin dikkat bir
şekilde açık bırakılması sonucunda olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletme hijyeni, personel hijyeni ve temizlik – dezenfeksiyon uygulamaları konularında bilgi
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Deterjan nedir?
2) COP hakkında bilgi veriniz
3) Rodentisit nedir?

Cevaplar
1) Mekanik temizleme ile çıkarılamayan kir ve artık maddelerin uzaklaştırılması için
çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak yapılan temizlik işlemidir. Temizleme işlemi sırasında
kullanılan bu kimyasal maddelere “deterjan” adı verilmektedir
2) Gıda işletmelerindeki parçalara ayrılıp, sökülebilen makine ve ekipmanların temizlik
ve dezenfeksiyonunda yararlanılan bu sisteme COP (Cleaning Out of Place - Yerinde
Sökülerek Temizlik) adı verilmektedir.
3) Kemirgenlerin kimyasal mücadelesinde rodentisit adı verilen kimyasal maddeler
kullanılmaktadır.
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12. GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYENİK TASARIM,
GIDA İŞLETMELERİNDE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) VE
GIDA İŞLETMELERİNDE İYİ HİJYEN UYGULAMALARI (GHP)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Gıda işletmelerinde iyi hijyen uygulamaları
12.2. Gıda işletmelerinde iyi üretim uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. GMP hakkında bilgi veriniz
2. GHP hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İyi Hijyen Uygulamaları

İyi Hijyen Uygulamalarının İyi Hijyen Uygulamaları
tanınması
hakkında
bilgi
sahibi
olacaktır.

İyi Üretim Uygulamaları

İyi Üretim Uygulamalarının İyi Üretim Uygulamaları
tanınması
hakkında
bilgi
sahibi
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
GMP, GHP
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12.1. Hijyenik Tasarım
Güvenli gıda üretiminin gerçekleştirilebilmesi için üretimin her safhasında hijyen
kurallarına uyulması gerekmektedir. İşletmede genel olarak üretim ortamının temiz tutulması,
çalışanların temiz olmaları, ürün işlerken genel hijyen kurallarına özen gösterilmesi gibi
kriterler çoğu kez gıda güvenliğinin sağlanması için yeterli olmamaktadır. Bu hususun önüne
geçebilmek ancak o gıda işletmesinin hijyenik tasarım ilkelerine uygunluğu ile gerçekleşebilir.
Hijyenik tasarım, bir gıda işletmesinin gıda güvenliğini sağlamak üzere gıdanın üretim,
işleme, saklama, depolama, dağıtım ve satış safhalarının gerçekleştiği alanlarda doğru bir
yerleşim planı çerçevesinde doğru altyapı seçimi, doğru alet ve ekipman kullanımı, doğru
malzeme ve temizleme ekipmanı seçimi, bakım ve onarım süreçlerine riayet etme gibi tüm
teknik detayları kapsayacak şekilde aşamaları tasarlayarak uygulamaya koyma yaklaşımıdır.
Güvenli gıda üretimini sağlamak ve tüketicide güvence yaratmak, hijyenik tasarım felsefesini
işletmenin tüm basamaklarına uygulamakla gerçekleşebilir.
Genel anlamda hijyenik tasarım, bir işletmenin cihaz ve tesisat alt yapısı tasarımını
kapsar. Bunun yanı sıra bu alanlarda çalışana personel de hijyenik tasarımın bir parçasıdır.
Hijyenik tasarım yaklaşımı, tesis için İyi Üretim Uygulamaları ile İyi Hijyen Uygulamaları
arasındaki entegrasyonu sağlayan bir anlayışın uygulamaya geçmiş halidir. Bir gıda
işletmesinin hijyenik tasarım ilkelerine uygunluğu, gıda güvenliğini doğrudan etkilediği gibi o
işletme tarafından kaynakların da etkin kullanımını sağlamaktadır. Hijyenik tasarım,
işletmelerde kullanılacak ekipmanla elde edilecek ürün için gıda-makine-tasarım-mühendislikhijyen kesişiminim en etkin uygulanabildiği formunu temsil etmektedir. Hijyenik tasarım
yaklaşımı ile hat üzerinde kullanılacak makine ve tesisatta herhangi bir fiziksel, kimyasal
ve/veya biyolojik yabancı madde birikimi ve bulaşma ihtimali olmaması ve tüm hattın kolay ve
etkili bir şekilde temizlenebilmesi süreçleri garanti altına alınmış olunur. Bu yaklaşımın
sağlanabilmesi için makine, tesisat ve yardımcı eleman üretiminin hijyenik tasarım kriterleri
temel alınarak en baştan tasarlanması, uygun malzemeler ve yöntemler kullanılarak yapılması
gerekmektedir.
Hijyenik tasarım, bir kuruluş tarafından üretim yapılacak alanda hayata geçirilirken
uyulması gereken temel bazı kurallar bulunmaktadır. Bunlar;








Yeterli büyüklükte alan ayrılması,
Son ürünün özellikleri ve gıda güvenliği kuralları esas alınarak amaca uygun
malzeme, ekipman ve teçhizat seçimi yapılması,
İyi bir tamir, bakım ve onarım sisteminin oluşturulması,
İyi bir hijyen ve sanitasyon sisteminin oluşturulması,
Tesisat (su, elektrik, buhar, basınçlı hava, özel gaz, yakıt, iletişim hatları, vb.)
giriş, çıkış ve bağlantıların uygun olması,
Uygun havalandırma sisteminin kurulması,
Fiziki alanlar, zemin, duvar, tavan, ekipmanlar, tesisat hatları, tüm ara
bağlantılar ulaşılabilir, kontrol edilebilir ve temizlenebilir olması gibi birçok
teknik ayrıntı içerir.
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Hijyenik tasarım, genel anlamda uzmanlık gerektiren bir iştir. Hijyenik olarak
tasarlanmayan bir gıda işyerinin güvenilir gıda üretmesi, depolaması, taşıması veya satması
mümkün olamaz. Ülkemizde 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu’’ kapsamında gıda güvenilirliği şartları ve işletmelerin sorumlulukları belirtilmiştir. Bu
şartların yerine getirilebilmesi için 17.12.2011 tarihinde 28145 sayılı “Gıda Hijyen
Yönetmeliği” yayımlanmıştır ve gıda işletme yetkililerinin iş yeri açmadan önce yerine
getirmekle yükümlü olduğu kurallar bu yönetmelikte açıklanmıştır. Bu yönetmelikte, gıda ve
yemle ilgili genel ve özel hijyen esasları, HACCP ilkelerine dayalı düzenlemeler, birincil
üretim aşaması dahil olmak üzere üretim-işleme-dağıtım proseslerinde uyulması gereken genel
hijyen kuralları ve sorumluluklara dair usul ve esaslar belirtilmiştir. Bu kapsamda, 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 41/e maddesinde de belirtildiği
üzere "İşyerinin tamamının veya bir bölümünün insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından
tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, üretimin tamamı veya tehlike
oluşturan bölümünün faaliyetleri durdurulur." hükmü yer almaktadır. Bu kanun doğrultusunda,
işletmenin faaliyet gösterebilmesi için kuruluş sürecinin en başından itibaren gerekli tedbirleri
alarak hijyenik tasarım ilkeleri içerisinde kuruluş dizayn edilmelidir.
Hijyenik tasarım, gıda üretimi için altyapı koşullarını yerine getirme işlemi olup, gıdayı
üretmek için gerekli tüm fiziksel gereksinimleri içermektedir. Bunlar;
1) İşletme alanı
2) İşletme binası
3) Gıda üretim alanı
4) Proses hatları
5) Havalandırma ve hava akışı
6) Cihazlar
7) Alet ve ekipmanlar
8) Destek hizmetleri
9) Gıda savunma ve biyoterörizm
10) Atık yönetimi
11) Personel ile ilgili gereksinimler
Hijyenik uygulama kapsamında, güvenli ve sağlıklı gıda üretimi ile ilgili alınan tüm
önlemler, üretim alt yapısının hijyenik bir şekilde tutulmasını ve gıdaya yabancı madde
bulaşmasının önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Cihaz kontrol ve bakımları, ortamın
düzenli tutulması, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, haşere mücadelesi, kişisel hijyen
gibi üretim aşamasında dikkat edilen hususlar fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin de
bertaraf edilmesine yardımcı olmaktadır.
Tüm kalite güvence sistemlerinin işletmelerde uygulanabilmesi o kuruluşun ön koşul
programlarını tesise özelleştirmesiyle mümkündür. Ön koşul programları gıda üreten tüm
işletmelerin taşıması gereken genel özelliklerle ilgilidir ve bu koşullar hijyenik tasarım
kapsamındadır. Bunlar işletmenin çevre, zemin ve bina tasarımı, gıda işleme ekipmanlarının
tasarımı, yerleşim, bakım, onarım, temizlik ve kalibrasyonu, proses kontrolü, işyerinde
kullanılacak su, buz ve buhar, işyerinin sıvı atık hatları, işyerinde bulunması gereken sosyal
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tesis, tuvaletler, aydınlatma ve havalandırma, katı atıkların depolanması ve uzaklaştırılması,
işyeri çevresi, işyerindeki hammadde alım yerleri, depolama laboratuvar, yakıt depoları, işyeri
temizlik ve dezenfeksiyon koşulları, evcil hayvan, zararlı canlı kontrolü, personel eğitimi,
sağlık kontrolü, hastalık bildirimi ve hijyenik açıdan gözetimleri, tedarikçi ve hammadde
kontrolü, ambalajlama ve ambalaj materyalleri, etiketleme ve kodlama, depolama ve dağıtım
gibi konuları kapsamaktadır.
Hijyenik Tasarım Kapsamında Temel Gereksinimler
Hijyenik tasarım uygulanan firmada hedeflenen başarıya ulaşabilmek için yerine
getirilmesi gereken temel koşullar şunlardır;
Bina Altyapısı
Bir tesisin tasarımı, öncelikle tesisin kurulacağı alanın doğru seçilmesiyle
başlamaktadır. Kurulum için karar verilecek alanın yakınında bataklık, su birikintisi, hayvan
çiftliği, atıklarıyla etrafı kirleten başka tesisler gibi gıda işletmesi için haşere istilası problemini
ile kimyasal ve biyolojik kontaminasyon riski oluşturabilecek sorunlar bulunuyorsa fabrika
kurulumu için bu alanlar tercih edilmemelidir.
Bina Yapı Özellikleri
İşletme binasının planı oluşturulurken, toz ve duman gibi çevresel kirleticiler ile
zararlıların (sinek, böcek, kemirgen) tesis içine girmeyecek şekilde tasarlanması önem arz
etmektedir. Ayrıca binanın çatısında kuşların yuva yapmasına engel olmak için uygun açıklıklar
bırakılmamalıdır. Binanın dışa doğru açılan kapıları rüzgâr almayan tarafta doğru gelecek
şekilde tasarlanmalıdır. Bunun yanı sıra, işletmenin dış kapıları, doğrudan gıda üretim
alanlarına açılmamalı, üretim alanından mümkün olduğunca uzaktaki uygun yerlere
yerleştirilmelidir.
İşletme binasının dış duvarları, sert ve pürüzsüz sıva ile kaplanmalı ve tamamen
boyanmış olması gerekmektedir. Binanın temelinde bulunan duvar ve taban kısımlarındaki
kablo, boru, kanalizasyon delikleri gibi açıklık yapabilecek yerlerinin uygun bir şekilde
kapatılması gerekmektedir.
Binaların iç kısımlarındaki zeminin yapısı özellikle geçirgen olmayan, çatlamış,
yarılmış, yıpranmış materyal içermeyen, darbelere karşı dayanıklı malzemelerden
oluşturulmalıdır. Ayrıca zemin materyallerinin zemin-duvar birleşme noktalarının kolay
temizlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu alanlar, temizlik uygulamalarında biriken
suyun uzaklaştırılabilmesi için doğru ve yeterli eğime sahip bir drenaj sistemine sahip olması
gerekmektedir.
Binadaki tüm iç duvarlar, kaliteli bir sıva ile sıvanmalıdır. Yüzey işleminde kir ve böcek
biriktirebilecek çatlak veya çıkıntı kalmamasını sağlamak için pürüzsüz bir sıva tercih
edilmelidir. İç duvarların kolay temizlenebilmesi için özellikle sırlı karolarla döşenmesi
önerilmektedir. Duvar-zemin birleşimleri köşeli olmamalı; oval birleşimlere sahip olmalıdır.
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Duvar yüzeylerinde bulunan elektrik priz ve düğmelerinin iş güvenliği kurallarına uygun
şekilde tasarlanmış; ayrıca Duvarlardan geçen boru ve kabloların olabildiğince gizlenmiş
olması gerekmektedir.
Gıda işleme ve üretim alanları ile depolarda kirişlerin bulunması uygun olmadığından,
buralarda derzsiz ve yekpare bir tavan tasarımı tercih edilmelidir. Tavan kısmında bulunan
donanımlar, buharlaşma ve damlama riskinden dolayı üretilen gıdayı kontamine etmeyecek
şekilde tasarlanmalı ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Ayrıca tavanlarda kullanılan aydınlatma
tertibatının da fiziksel tehlikeleri önlemek için korumalı olması gerekmektedir.
İşletmedeki pencerelerin zeminden en az 1,2 m yüksekte olması gerekmektedir ve ahşap
materyal içermemelidir. Bu pencerelere çelik tel sineklik takılmalı ve tellerin gözenek
büyüklüğünün 1,4 mm’den büyük olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca pencere pervazlarının
toz birikmesini önlemek ve pencere önüne koyulması muhtemel nesnelerin koyulmasını
engellemek için eğimli olması gerektiği unutulmamalıdır.
Proses Hatları
Proses hatları oluşturulurken etkin ve verimli bir gıda üretimi sağlanmalı, ürün kalitesi
korunmalı ve çevreden bulaşmalar önlenmelidir. Hammadde ve üretimde kullanılacak diğer
katkı ve bileşen maddeler, çalışılan alana bir uçtan girmeli, diğer uçtan çıkmalıdır. Proses hatları
oluşturulurken özellikle üretim basamakları arasında kesişme ve geri dönüşler olmamalıdır.
Hammaddenin işletmeye girişinden depolanması, işlenmesi, bitmiş ürünün depolanması
ve yüklenip sevk edilmesine kadar tüm aşamalarda tek yönlü bir akış güzergâhı sağlanmalı ve
olası kontaminasyon riskinin engellenmesi gereklidir.
Proses akışı yönünde uygun fiziksel bariyerler yapılmalı; hava akışı ve drenajı, temiz
alanlardan kirli alanlara doğru olmalıdır. Bu alanlarda bakım ve temizlik ihtiyaçları erişilebilir
nitelikte olmalıdır. Dış ambalaj malzemelerinin yolu, ambalajsız içerik maddeleri veya bitmiş
ürünle kesişmemelidir.
Personel ya da ziyaretçi girişi kontrol altında tutulmalıdır. Personel ve araç trafiği
ürünlere bulaşma olmadan yapılmalıdır.
Havalandırma ve Hava Akışı
Gıda üretimi yapılan tesislerde, çalışanlar için yeterli ve taze hava, doğal ya da mekanik
havalandırma sistemleri ile sağlanmalıdır. Doğal havalandırma, gerektiğinde dış ortama
doğrudan açılan yerlerde yapılabilir. Bu amaçla dış duvar ya da çatı kullanılmalıdır. Mekanik
havalandırma ise daha çok ortam sıcaklık ve neminin kontrol altında tutulması gerektiği
alanlarda kullanılmalıdır. Havalandırma sistemlerinde ortamdan kaynaklanabilecek her türlü
yabancı partikül, duman, buhar ve mikroorganizmalar gibi risk elementleri tutulmalıdır.
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Havalandırma işleminde. İç ve dış ortam arasında pozitif basınç sağlanmalıdır. Sistemde
kullanılacak filtreler ürün ve prosese göre seçilmeli; böylece hava uygun şekilde filtre
edilmelidir.
Lavabo ve Musluklar
Üretimin alanlarında her an kullanıma hazır temiz su ihtiyacını karşılamak için
kullanılan lavabolar bulundurulmalıdır. Bu lavabolarda hem sıcak, hem de soğuk su tertibatı
çekili olmalıdır. Lavabolarda temizlik için sıvı sabun ve dezenfeksiyon için uygun (sanitizer)
solüsyonlar ile kâğıt havlu bulundurulmalıdır. Ayrıca, lavabo muslukları, el değmeden
açılabilecek şekilde yapılmış olmalıdır.
Cihaz ve Ekipmanlar
Gıda üretiminde kullanılan cihazlar hijyenik olarak tasarlandıklarında gıda güvenliği,
gıda kalitesi ve işletme masraflarında azalma gibi olumlu etkilere sebep olmaktadırlar. Hijyenik
tasarımı doğru yapılmış bir cihaz ile üretilen gıda maddesinde kalıntı kalma riski engellenebilir
ve böylece farklı ürünlere bulaşmanın önüne geçile bilinir. Cihazın temizlenme süresinin kısa
olması, hem üretim kapasitesinde artışa, hem de temizleme masraflarında azalmaya neden olur.
Bu bağlamda, cihazların üretimi sırasında kullanılan malzemelerin gıda, çevre, temizlikdezenfeksiyon materyalleri ve yöntemleri ile uyumlu olması gerekmektedir.
Cihazların ürüne temas eden yüzeyleri pürüzsüz ve kolay temizlenebilir nitelikte ve tüm
ekonomik ömrü boyunca etkili ve verimli bir temizliğe olanak sağlayacak nitelikte olması
gerekmektedir. Ayrıca cihazların yapımında kullanılan malzemelerin son ürüne bağlı olarak
seçilen sıcaklık aralığına uygun, toksik olmayan, gıdaya geçiş yapmayan ve kabul edilebilir bir
ömre sahip olması istenmektedir.
Cihazların ürüne temas eden yüzeylerinde vida, cıvata, somun kullanımından
kaçınılmalıdır; buralarda kullanılmaları gerekiyorsa gömme ve havşa başlı olanlar tercih
edilmelidir. Keskin köşeler kullanılmamalı ve 90º açı yapan birleşim yerlerinden kaçınılmalıdır.
Cihazın yapımında kullanılan tüm boru dizaynlı alanlar ve ekipmanlardan sıvı tahliyesi
kolaylıkla yapılabilmelidir. Bu yerlerde sıvı birikimine izin verilmemelidir.
Cihazlar için yerine getirilen hususlar taşıma kapları, tekerlekli arabalar, tepsiler, küçük
aletler gibi yardımcı ekipmanlar için de yerine getirilmelidir.
Destek Hizmetleri
Gıdanın üretilmesi için gerekli olan su, buhar, elektrik, basınçlı hava ve diğer gazlar
işletmede yararlanılan destek hizmetleri kapsamına girmektedir. Bu amaçla kullanılan
materyallerin hiçbirinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike oluşturacak unsura izin
verilmemektedir. Destek hizmetleri için yararlanılan tesisatın depolandığı ya da kullanılırken
konduğu alanların su, toz, haşere girmesine müsaade etmeyecek şekilde yerleştirilmiş olması
gerekmektedir. Özellikle elektrik panoları ve kontrol cihazları ile su depoları kontrol altında
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tutulmalıdır. Elektrik kabloları, dikey ya da eğimli kablo kanallarında tek sıralı olarak
yerleştirilmelidir.
Destek hizmetleri tesisatı mümkün olduğunca üretim alanı dışına yerleştirilmelidir.
Bunun için tavanın üzerinde veya ayrı bir alanda tesisat koridoru oluşturulmalıdır. Üretim alanı
içindeki tesisat, kir birikimini engellemek için duvardan 25 mm açıkta monte edilmelidir.
Ayrıca, olası kondanse su birikiminin gıdaya damlama ihtimalinden kaçınmak için boru hattı
üzerine yalıtım yapmak ve açık ürünlerin yerleştirildiği kısımların doğru seçilmesi önemlidir.
Atık Yönetimi
Atıkların depolandığı yerler, işletmede üretilen veya depolanan gıdalar ile temas
etmemeli, su birikimine ve haşere bulaşmasına olanak vermemelidir. Ayrıca atık depoları koku
yayılımına engel olacak şekilde inşa edilmelidir.
Atık depoları, işletmede üretim alanı dışında bir yerde konumlandırılmalı ve atık
toplama aracına doğrudan yükleme yapılabilecek bir şekilde tasarlanmalıdır. Kolay
temizlenebilir nitelikte ve sıvı geçirmeyen malzemeden, zemin eğimi ve drenajı sağlanmış
odalardan oluşmalıdır. Atık yönetimi, düzenli aralıklarla yapılmalı ve yüksek riskli atıklar en
kısa sürede işletmeden çıkartılmalıdır.
Bakım
Gıda üretiminde kullanılan cihazların periyodik olarak etkin hijyenik bakımı yapılmalı,
işlevleri bozulmadan kullanımına olanak sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, sökülen parçalar ve
cihaz aksamları düzenli olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Böylece cihazlarda
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyel herhangi bir tehlike oluşumuna yol açabilecek unsurlardan
kaçınılmış olunacaktır. Bakım ve onarım sırasında kullanılan tüm malzemeler hedeflenen
uygulamaya uygun değiştirilmelidir. Bakım ve onarım çalışmaları üretim hattından ayrı bir
yerde yapılmalıdır. Bu işlemler sırasında kullanılan tüm alet ve ekipman, bakım öncesinde ve
sonrasında sayılmalı ve temizlenmelidir.

12.2. Gıda İşletmelerinde İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
İyi üretim uygulamaları (Good Manufacturing Practices - GMP), gıda ile temas eden
tüm madde ve malzemelerin, öngörülen kullanım koşullarında tüketici sağlığını tehlikeye
sokmayacak, gıdanın bileşiminde ve duyusal niteliklerinde istenmeyen herhangi bir değişikliğe
neden olmayacak, kalite standartlarına ve ulusal yükümlülüklere uygun olarak üretilen ve
kontrol edildiği kanıtlanabilen bir kalite güvence yaklaşımıdır.
GMP yaklaşımı, gıda işletmelerinde ürünün işleme ve üretim safhalarında ortaya
çıkabilecek tüm fiziksel, kimyasal ve duyusal niteliklerine yönelik değişiklikleri kontrol altında
tutan, ürünün besleyici özellikleri ve kalitesinde arzu edilmeyen herhangi bir değişime izin
vermeyen ve bu sayede arzu edilen kalite ve güvenilirlik seviyesinde ürün elde etmeyi
garantileyen bir sistemdir.
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GMP, gıda maddelerinin üretim, işleme ve dağıtımında yararlanılan temel bir yaklaşım
olup, ürünlerde kaliteyi sağlamak amacıyla hammadde, üretim, işleme, ürün geliştirme,
paketleme, depolama ve dağıtım aşamalarında kesintisiz olarak uygulanması gereken bir
işlemler dizisidir. GMP yaklaşımında, ele alınan temel prensip, işletmedeki hiçbir basamağın
tesadüfe bırakılmamasıdır. Bu nedenle, üretimin her basamağında yararlanılan tüm aşamalar ve
detaylar belgelenir, net bir şekilde açıklanır ve olası problemler oluşmadan ortaya konulup
önlenmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, ilk olarak o işletmede ürünle ilgili olarak
gerçekleştirilen her bir süreç; ürünün ham maddesinden başlayarak üretim, işleme, paketleme,
depolama ve nakliye aşamalarına kadar yararlanılan tüm basamakları eksiksiz ve doğru olarak
tanımlanıp belirlenmektedir. Bu sayede, imalattan satışa kadar o işletmede çalışan tüm
personelin kalite yaklaşımını anlaması ve profesyonel bir çalışma ortamı içerisinde, güvenilir
ve kaliteli ürün elde edilmesi sağlanmaktadır. Netice itibariyle GMP, işletmelerin üretim yeri,
çevre, makine ve alet-ekipman, hammadde, üretim şekli ve süreci, personel ve ürün
güvenilirliğini tanımlamakta ve kontrol altına almaktadır.
İyi üretim uygulamaları, ilk kez 1967 yılında FDA tarafından gıda ürünleri için
önerilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. 1969 yılında da gerekli değişiklikler yapılarak WHO
tarafından, her alanda güvenli ürün garantisinin sürekliliğini sağlamak amacıyla tüm gıda
endüstrisinde kullanılması için ortaya konmuştur.
Gıda sanayinin temel hedefi, tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan yüksek
kaliteli ve sağlıklı ürün üretimidir. Tüketiciye sunulan ürünlerde istenilen standardın ve
kalitenin sağlanabilmesi için üretimin her aşamasında devamlı ve disiplinli bir kontrol
mekanizması oluşturulmalıdır. Bu da nihai üründe fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve
duyusal değerlendirmeler ile üretim ve depolama şartlarının uygunluğunun kontrol edilmesi ile
sağlanabilmektedir.
Bir gıda işletmesinde, hedeflenen GMP yaklaşımının oluşması, firma tarafından
kazanılan deneyimleri yapısal olanaklar, hijyenik tasarım, üretim aşamaları, depolama
koşulları, temizlik ve sanitasyon prosedürleri, kontrol işlemleri, kayıtlar gibi firmanın tüm
yönleri ile birleştirerek gerçekleştirilebilir. Her üretim süreci için farklı kriterler ele alınarak
üretim yeri, çevre koşulları, üretimde kullanılan tüm bileşenler ve ekipmanlar, depolama ve
dağıtım süreçleri ile işletmede çalışan personel, temizlik ve sanitasyon, ölçüm ve kontrol
yöntemleri tanımlanmalıdır.
Genel anlamda bir gıda işletmesinde yararlanılan GMP'nin kapsadığı aşamalar
şunlardır;








Ürünün tanımı
Ham maddenin kontrolü
Üretim sisteminin kontrolü
Üretim yapılan tesisin kontrolü
Ölçüm ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
Temizlik ve sanitasyon uygulaması
Personelin yerleştirilmesi ve kontrolü
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Paketleme
Muhafaza
Dağıtım ve satış koşulları
Tüketicinin eğitilmesi

GMP’de başlangıç noktasını, ürünün tanımı oluşturmaktadır. Henüz ürünün
hammaddesi üretilmeden elde edilecek ürünün nitelikleri ve kalitesi önceden belirlenerek son
üründe ulaşılmak istenen hedef tanımlanmaktadır. Ürünün tanımını takiben yararlanılan tüm
basamaklar; üretimden satışa kadar kontrol altına alınmaktadır.
GMP, tüketime sunulan ürünün muhafazasını ve dağıtımını da içerdiğinden ürünün
muhafaza koşulları ve süresi ile kullanım şekli hem satıcıyı, hem de tüketiciyi bilgilendirici
nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda, raf ömrünü tamamlayan ve/veya uygun muhafaza
koşullarında tutulmayan gıdaların tüketiciye ulaşması engellenmelidir. Dolayısıyla GMP’nin
esasları tehlikeleri önleme konusunda yararlanılan temel uygulamaları kapsamaktadır. Bunlar;
1.
2.
3.
4.

Gıdadaki istenmeyen mikroorganizma ve yabancı maddelerden sakınma (ÖNLEME)
Gıdadaki istenmeyen mikroorganizma ve yabancı maddeleri uzaklaştırma
(ELİMİNASYON)
Gıdadaki istenmeyen mikroorganizmaları durdurma (İNHİBİSYON)
Gıdadaki istenmeyen mikroorganizmaları öldürme (YOK ETME)

GMP, gıda üreten firmalar için ürün kalite ve güvenliğinin sağlanması için başvurulan
önemli bir gıda kalite ve güvence sistemidir. programdır. GMP sistemi, işletmede HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points) programının başarıya ulaşması için gerekli olan ön
gereksinim koşullarını sağlayan ve bunların sürekliliğini garanti altına alan uygulamalar
bütünüdür. Gıda firmasında uygulanacak HACCP programının etkinliği ve başarısı, daha
önceden işletmeye uygun bir GMP programının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi ile
gerçekleşmektedir. Çünkü GMP, HACCP gibi ürüne özgü değil, işletmenin bütünü (bina,
tesisat, materyal, makineler, alet-ekipman vb.) için gereklidir.
GMP kurallarına göre bir işletme aşağıda belirtilen konular üzerine eğilmelidir. Bu
hususlar;












İşletme binası ve tesisler
İşletme zemini ve çevre koşulları
İşleme ve ürün kalite kontrol basamakları
Üretimde kullanılan materyal ve ingrediyentler
Sanitasyon olanakları, uygulanması ve kontrolü
Alet-ekipman ve işleme teknikleri
Depolama ve dağıtım koşulları
İzlenebilirlik ve ürün geri çağırma
Zararlı mücadelesi
Personel
Kayıtlar
225

GMP kurallarına göre, işletme binası ve çevresi uygun şekilde tasarlanmalı ve inşa
edilmelidir. İşletme binası, bakım ve sanitasyon işlemlerini kolaylaştırmak için uygun bir yerde
ve doğru olarak dizaynda edilmiş olmalıdır. İşletme binası ve çevresinde sürekli olarak hijyen
ve sanitasyon ilkelerine uyulmalı, ürünü ve çevreyi kirletecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
İşletmeye yeterli ve iyi kalitede su girişi sağlanmalı ve işletme içinde uygun bir şekilde dağılımı
yapılmalıdır. İşletme içinde yapılan faaliyete uygun olarak hem sıcak, hem de soğuk su
kullanabilecek durumda olmalıdır. İşletmede kullanılan alet ve ekipman, üretim tekniğine
uygun olmalı ve hijyen ve sanitasyon uygulamalarını kolaylaştıracak şekilde işletme içindeki
yerine yerleştirilmelidir.
Proses basamakları, büyük bir dikkatle kontrol altında tutulmalı ve gıda güvenliği
açısından sürekli takip edilmelidir. Bu nedenle işletmedeki tüm proses basamakları kayıt altına
alınmalı ve bu aşamalarda kalite kontrole dönük olarak uygulanması gereken hususlar
belirtilmelidir.
İşletmede temizlik ve sanitasyon uygulamaları, üründe bulunabilecek ve hem sağlık,
hem de kalite sorununa yol açabilecek tüm mikroorganizma kontaminasyonunu kontrol altında
tutmayı veya engellemeyi hedeflemektedir. Temizlik ve sanitasyon uygulaması ile ürün
işlendikten sonra ortamda kalan tüm istenmeyen besin öğeleri, mikroorganizma hücreleri ve
aşırı suyun elimine edilmesi amaçlanmaktadır. Gıda işletmelerinde uygulanması gereken asgari
temizlik ve sanitasyon kuralları tanımlanmalı ve listelenmelidir. Bu kurallar genel bakım,
zararlı ve haşere kontrolü, alet ve ekipmanların temizliği, temiz alet-ekipmanın depolanması ve
kullanımı gibi hususları kapsamaktadır.
İşletmedeki tüm personel, hijyen ve sanitasyon konularında eğitilmelidir. İşletmede
etkin bir zararlı kontrolü yapılmalı ve bu yönde gerekli önlemler alınmalıdır. Bazı durumlarda,
işletme tarafından üretilen ürün reyondayken reddedilebilir ve işletmeye geri dönmek zorunda
kalabilir. Bu gibi durumlar için işletmenin önceden belirlediği bir uygulaması olmalıdır.
İşletmeye geri dönen ürün, bu anlayışa uygun olarak değerlendirilmeli veya imha edilmelidir.
İşletmeler, uygulanması gereken GMP yaptırımlarının sıklığına göre 4 gruba ayrılır.
Bunlar;
A sınıfı işletmeler: Rutin listelerde belirlenen konulara göre düzeltilmesi gereken küçük
sapmaların gözlendiği işletmelerdir.
B sınıfı işletmeler: Hızla düzeltilmesi gereken ciddi sapmaların belirlendiği
işletmelerdir.
C sınıfı işletmeler: Doğrudan üretim sorunları ve olumsuzluklara neden olabilecek kadar
kritik hatalarla yüklü koşulların saptandığı işletmelerdir.
R sınıfı işletmeler: Kötü ve düşük kalitede üretim yapan, olumsuzlukların ve
yanlışlıkların defalarca tekrarlandığı işletmelerdir.
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İyi üretim uygulamaları (GMP) ve iyi hijyen uygulamaları (GHP) yaklaşımı ülkemizde
sınırlı sayıda kuruluşta tam anlamıyla yapılmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret
yapmak isteyen firmalar bu uygulamaları hayata geçirmek ve süreklilik göstermek
zorundadırlar. AB ülkelerinde 2003 yılından beri GMP, GHP ve HACCP sistemleri yasal olarak
yürürlüğe sokulmuş ve tüm firmalar tarafından uygulanır olmuştur. Ülkemizde GMP, 1996 yılı
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelikte
tanımlanmış ve uygulanması zorunlu kılınmıştır. GHP ise 1997 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Türk Gıda Kodeksinin 14 ve 15. maddelerinde yer almış ve uyulması zorunlu hale
getirilmiştir. Böylece GMP, gıda üretim, dağıtım ve satışı yapan tüm kuruluşlar için kalitenin
sağlanmasında yararlanılan temel bir yaklaşım olmuştur. Gıda üreticileri için işletme içi ve dışı
her evrede kalitenin sağlanması bakımından hammadde alımları, ön hazırlık işlemleri, işleme,
üretim, ürün geliştirme, paketleme, depolama, dağıtım gibi tüm aşamalarda uygulanması
gereken bir sistem yaklaşımı olarak belirlenmiştir.
Her işletme için o kuruluşun özel koşullarına göre uyarlanan ve yazılı hale getirilen iyi
üretim uygulamaları, işletmedeki tüm çalışanlarca bilinmeli ve uygulanabilmelidir. Bu
uygulamaları hayata geçirirken dikkat edilmesi gereken koruyucu önlemler ise aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
a) Bileşenler açısından dikkat edilmesi gereken uygulamalar




İşletmenin stok talep ve spesifikasyonlarının belirlenip belgelenmesi
İşletmenin taleplerine uygun mal temin eden toptancıların belirlenmesi
Hammaddelerin raf ömürlerini sınırlayan depo sıcaklığı gibi parametrelerin
belirlenmesi

b) Ürün geliştirme açısından dikkat edilmesi gereken uygulamalar




Ürün güvenliğini etkileyeceği öngörülen mikrobiyolojik tehlike olasılıklarının
engellemesine yönelik etkin önlemlerin belirlenmesi
Ürünün raf ömrünün uzatılmasına yönelik önlemlerin belirlenmesi
Üretim parametrelerini belirleyerek, gerekli bilgi birikimini sağlayan
dökümanların oluşturulması

c) Üretim açısından dikkat edilmesi gereken uygulamalar




Bütün kritik kontrol noktalarının dikkate alınması
Çeşitli sorunlar ve engeller karşısında sistemin devamlılığını sağlayacak
onaylanmış önerilerin değerlendirilmesi
Üretim hattına yönelik belirlenen önerilerin işlerliğinin doğrulanması

d) Paketleme açısından dikkat edilmesi gereken uygulamalar




İşletme normlarına uygun ambalaj materyalinin belirlenmesi
Bu spesifikasyonlara uygunluk kontrollerinin yapılması
Beklentiler doğrultusunda ambalaja uygulanacak işlemlerin, ürün kalitesini
korumaya uygunluğunun saptanması
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e) Muhafaza ve dağıtım açısından dikkat edilmesi gereken uygulamalar
Uygun muhafaza koşullarının belirlenmesi ve uygulamaya alınması
Dağıtımın uygun koşullarda yapılması




12.3. Gıda İşletmelerinde İyi Hijyen Uygulamaları (GHP)
İyi Hijyen Uygulamaları (Good Hygienic Practices - GHP), gıdaların üretimi, işlenmesi,
depolanması, taşınması ve dağıtımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden korunmak için
uyulması gereken hijyen uygulamalarını açıklamaktır. Bu aşamalarda ortaya çıkabilecek olan
mikrobiyal ve kimyasal bulaşmalardan kaynaklı şekillenen bozulma ve zehirlenmeleri
engellemek için gerekli olan hijyen uygulamalarıdır.
GHP, hijyenik gereksinimlerle ilgili olup, gıda hijyeni ve güvenliği açısından üretim
tesislerinin hijyenik tasarımı ve yapılandırılması, alet ve ekipmanların sihhi dizayn prensibine
göre yerleştirilmesi ve personel hijyeni gibi süreçleri yönetmeyi amaçlayan bir uygulamadır.
Gıda işletmelerinde sağlıklı ve güvenli ürün elde edilebilmesi için hijyenik koşulların
sağlanmasına yönelik bilimsel uygulamaların ele alındığı bir yaklaşım sistemidir. Gıda
güvenliğinin sağlanabilmesi için hem gıda, hem çevre hijyen ve sanitasyonu bir bütün olarak
ele alınarak, tüketiciye ulaşana kadar ürün ile ilgili tüm hammadde, üretim, işleme, depolama,
sevkiyat, satış, servis, personel, alet-ekipman ve altyapı gibi aşamalarda hijyen prensipleri
titizlikle uygulanmalı, korunmalı ve denetlenmelidir.
GHP, aynı zamanda gıda işletmeleri için HACCP önkoşullarını sağlamak içinde
gereklidir. GHP, bu firmalarda gıda güvenliği sisteminin HACCP tabanlı olarak oluşturulması
için temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda, işletme yönetimi, o kuruluş için tanımlanmış hijyen
kontrol programları hazırlamalı ve bu konuda önemli görülen uyarılar işyerinin çeşitli yerlerine
asılarak çalışanlar bilinçlendirilmelidir.
GHP uygulamaları tesis, makine hattı, ham madde ve ingrediyentler, personel hijyeninin
yanı sıra, temizlik ve dezenfeksiyon talimatlarını da içermektedir. İşletme tarafından
belirlenmiş olan programa göre rutin olarak yapılan hijyen kontrolleri mutlaka kayda geçirilir
ve geriye dönük olarak takibi yapılmaktadır. Bu amaçla bütün işletme yasal olarak kullanımına
izin verilmiş olan deterjan ve dezenfektanlarla temizlenmeli, kritik alanlar, makineler, aletekipman ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmeli,
tehlike arz eden alanlarda uyulması gereken kurallar ve personelin dikkat etmesi gereken kişisel
hijyen uygulamaları açıklanmalıdır.
GHP, GMP sisteminin bir parçasıdır ve hijyenik uygunluğun sağlanması için yerine
getirilmesi gereken hususları ve önlemleri içermektedir. Bu doğrultuda uyulması gereken temel
kurallar;



Temel üretim girdilerinin ve/veya alanlarının hijyen kuralları
Gıda maddelerinin üretim/işleme alanlarının hijyen kuralları

olarak iki temel başlık altında toplanabilir.
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Bu alanlarda hijyen kurallarına dikkat edilecek noktalar;











Personel hijyeni
Çalışan sağlığı
Çalışma şartları
Tesis ve ekipman bakımı
Gıda ile temas eden yüzeylerinin hijyeni
Pest kontrolü
Atıkların uzaklaştırılması
Su kalitesi
Tuvalet ve el yıkama alanları
Çapraz kontaminasyonun önlenmesidir.

Bu alanlarda genel olarak günlük çalışmaların bitiminden sonra gıda maddelerinin
işlendiği ortamdaki zemin, gider kanalları, duvarlar, gıda maddeleriyle temas eden her türlü
alet, ekipman, makine, tezgah, kaplar, taşıma araçları gibi tüm eşyaların yüzeyleri düzenli
olarak temizlenmelidir.
Nem oranı düşük olan gıdaların üretimi ve saklanmasında kullanılan yüzeyler kullanım
sırasında daima kuru ve hijyenik olmalıdır. Gerektiğinde ıslak temizleme uygulandığında, bu
yüzeyler sanitize edilmeli ve kullanımdan önce kurutulmalıdır. Islak uygulamalarda, gıdanın
mikroorganizmalarla kontamine olmasını önlemek için tüm gıda temas yüzeyi kullanımdan
önce, sonra veya işlem sırasında oluşabilecek herhangi bir kontaminasyon riski olasılığı
varlığında mutlaka temizlenmeli ve sanitize edilmelidir.
Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı gıda işletmelerinde, ortam havasının temizliği
de mikrobiyolojik yönden kontrol altında tutulmalıdır. Ayrıca işletmede kullanılan su, içme
suyu kalitesinde olmalı ve halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir mikrobiyel ve kimyasal
riski barındırmamalıdır.
Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılan deterjan ve dezenfektanlar,
sanitasyon uygulamaları, haşerelerle mücadele, personel eğitimi ve hijyeni, çalışanların hastalık
kontrolleri, üretim alanı kıyafetleri ve el yıkama prosedürleri tüm hijyen uygulamaları
kapsamında dikkatle ele alınmalıdır.
Netice itibariyle, GHP yaklaşımı işletmelerin hijyenik dizayn ile kurulmasını, kullanılan
cihaz ve ekipmanların hijyenik dizayn ile tasarlanıp kurulmasını, genel temizlik ve
dezenfeksiyon prosedürlerinin yerine getirilmesini, üretim hattında genel hijyen ve güvenliğin
sağlanmasını amaçlanmaktadır. Dolayısıyla temel hijyenik tedbirlerin tanımlanması ve
uygulanması ile gıda güvenilirliğinin devamlılığı için gereklidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
GMP ve GHP hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) GMP aşamaları nelerdir?
2) ) Tehlikeleri önleme konusunda yararlanılan temel uygulamalar nelerdir?

Cevaplar
1) GMP aşamaları:
 Ham maddenin kontrolü
 Ürünün tanımı
 Üretim sisteminin kontrolü
 Üretim yapılan tesisin kontrolü
 Ölçüm ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 Temizlik ve sanitasyon uygulaması
 Personelin yerleştirilmesi ve kontrolü
 Paketleme
 Muhafaza
 Dağıtım ve satış koşulları
 Tüketicinin eğitilmesi
2.Temel uygulamalar:





Gıdadaki istenmeyen mikroorganizma ve yabancı maddelerden sakınma
(ÖNLEME)
Gıdadaki istenmeyen mikroorganizma ve yabancı maddeleri uzaklaştırma
(ELİMİNASYON)
Gıdadaki istenmeyen mikroorganizmaları durdurma (İNHİBİSYON)
Gıdadaki istenmeyen mikroorganizmaları öldürme (YOK ETME)
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13. KRİTİK KONTROL NOKTALARININ TEHLİKE ANALİZLERİ
(HACCP)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. HACCP kapsamını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. HACCP basamakları nelerdir?
2. Karar ağaçı kullanımını anlatınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

HACCP

HACCP’in tanınması

HACCP hakkında
sahibi olacaktır

bilgi
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Anahtar Kavramlar
HACCP, Kritik Kontrol Noktaları
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Giriş
Kritik Kontrol Noktalarının Tehlike Analizleri (Hazard Analysis and Critical Control
Point – HACCP), bir gıda güvenliği ve risk yönetim sistemi olup, gıdalardan kaynaklanabilecek
tehlikelerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, önlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik bir
anlayıştır. Gıdaların insan sağlığı için tüketime uygun ve güvenli olup olmadığının
belirlenmeye yönelik olarak prosesi baştan sona denetleyen ve insan sağlığını etkileyebilecek
olumsuzlukları öngörüp, bu tehlikeler oluşmadan önleyici faaliyetler alan bir kalite güvence
sistemi yaklaşımıdır. Dolayısıyla, HACCP yaklaşımı, ortaya çıkan sorunların giderilmesini
değil, sorun oluşumunun önlenmesini hedefleyen bir sistemdir.
Bu sistem yaklaşımı ile öncelikle tüketici sağlığını tehdit edebilecek tehlikeler (fiziksel,
kimyasal ve biyolojik) tanımlanır, daha sonra bu tehlikelerin önem düzeyleri ve ortaya çıkma
olasılıkları değerlendirilmesiyle gıda güvenliğinin devamlılığı için alınması gereken koruyucu
önlemler belirlenmektedir. Böylece gıdaların üretimi sırasında ortaya çıkan tehlikelerin
önlenmesi, ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir düzeylere düşürülmesi sağlanmış
olmaktadır.
HACCP, genel hatlarıyla son üründen daha çok, gıda üretiminin her aşamasında prosesi
kontrol eden ve gerekli müdahaleyi yerinde gerçekleştiren bir sistemdir. Üretim sonrasında, son
ürünün kalite kontrolleri gerçekleştirilirken saptanan olumsuzlukların da işletmenin hangi işlem
basamağından kaynaklandığını belirlenmeye ve buna göre ilgili aksaklıkları düzeltmeyi
sağlayan bir proses yaklaşımına izin vermektedir. Böylece ürün kalitesinde devamlılık ve
tüketici sağlığının güvenceye alınmasında süreklilik sağlanmaktadır.
HACCP sistemi, gıda işletmeleri için güvenilir gıda üretiminde devamlılığın sağlanması
için uluslararası düzeyde kabul görmüş bir hijyen kontrol programı olarak tanıtılmaktadır. İlk
olarak 1959'da NASA tarafından uzayda kullanılacak gıdaların güvenliğini sağlamak amacıyla
geliştirilmiştir. 1963’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Codex Alimentarius’da
HACCP prensipleri yayımlanmıştır. İlerleyen yıllarda çoğu ülke tarafından uygulanması
zorunlu hale gelen HACCP sistemi, ilk 1974 yılında ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
tarafından en yüksek riskli gıda gruplarından biri olan düşük asitli konserve gıda ürünlerinde
uygulanması zorunlu kılınmıştır. Avrupa Birliği (AB) tarafından 1993 yılında yayımlanan Gıda
Maddelerinin Hijyeni (93/43/EEC) direktifi ile yasal olarak AB ülkelerinin kanunlarına
girmiştir. Bu yönetmelik, 1996 yılında Avrupa’da tüm gıda endüstrisi için uygulanması gereken
yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Ülkemizde ise 16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı
Resmi Gazete ile yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile gıda sanayinde HACCP
uygulamaları zorunlu hale getirilmiş; 09 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik de HACCP sisteminin uygulama
gerekliliği belirtilmiştir. Yine aynı yönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihinden itibaren geçerli
olmak kaydıyla öncelikle et, süt ve su ürünleri işleyen işletmelerde, daha sonra ise gıda üreten
tüm işletmelerde HACCP sistemi uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. 2005 yılında yönetim
sistemlerini içine alacak şekilde uluslararası standartlar ile birlikte uygulanmaya geçilmiştir.
Böylece üretim, depolama ve dağıtım aşamaları sırasında meydana gelebilecek herhangi bir
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olası tehlikeyi risk haline gelmeden tespit etmek ve ortadan kaldırmak; bu sayede halk
sağlığının korunması ve kaliteli gıda üretiminin sağlanması mümkün kılınmıştır.
HACCP, yasal olarak uygulama zorunluluğu olan bir sistem olmasına karşın,
belgelendirme zorunluluğu yoktur. Kuruluş tarafından kullanılan doküman ve kayıtlar yeterli
sayılmaktadır. HACCP kavramı gıda üretimi, ambalajlanması, depolama, dağıtım, satış ve
tüketim aşamalarında uygulanabilmektedir. Her türlü bulaşmayı, kalite bozukluğunu ve
personel hatalarını önleyerek ekonomik kayıpları en aza indiren bir sistemdir.

13.1. HACCP Sistemi ile İlgili Temel Kavramlar:
HACCP sisteminin anlaşılması için birçok tanım vardır ve bunların uygulayıcılar
tarafından açık olarak anlaşılması gerekir.
HACCP planı: HACCP prensiplerine dayanarak hazırlanan ve işletme tarafından
izlenecek yolu gösteren belgedir.
Tehlike: Gıdalarda bulunabilen ve tüketiciler için sağlık riskine sebep olabilecek
biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenlerdir.
Risk: Tehlikenin ortaya çıkma olasılığıdır.
Tehlike analizi: Tüketici sağlığı yönünden üzerinde durulan gıdaya ait tehlikeler
hakkında bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi işlemidir.
Kontrol: HACCP planında belirlenen kriterlere uygunluğun sağlanması ve bu durumun
devamlılığı için gereken tüm işlemlerin gerçekleştirilmesidir.
Kontrol noktaları: Biyolojik, kimyasal veya fiziksel faktörlerin kontrol edilebildiği bir
nokta, aşama veya işlemdir. Bu nokta kontrol edilmediğinde dahi tüketici için sağlık riski
oluşmayan noktadır.
Kritik kontrol noktası (KKN): Gıda güvenliği tehlikesinin önlendiği, ortadan
kaldırıldığı veya kabul edilebilir seviyeye düşürüldüğü önemli bir uygulama noktası veya
aşamasıdır. Bu nokta kontrol edilmediği taktirde tüketici için kabul edilmez sağlığı riski oluşur.
Kritik limit: Kritik kontrol noktasında tanımlanan sağlık tehlikesinin meydana gelme
riskini en aza indirebilmek için kontrol edilmesi gereken minimum ve/veya maksimum
değerdir.
İzleme: Bir KKN’de belirlenen limitlerin kontrol altında olduğunun belirlenmesi için
yapılan izleme ve ölçme işlemleridir.
Düzeltici önlemler: İzleme sonucunda bir KKN'de kontrolün ortadan kalkması
durumunda oluşan hatanın giderilmesi için alınması gereken önlemlerdir.
Doğrulama: HACCP planının uygunluğunun ve izleme kayıtlarının doğruluğunun
belirlenmesi işlemidir.
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HACCP, tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye indirerek gıda güvenliği sağlayan bir
plandır. HACCP sisteminin temelini oluşturan tanımlama, uygulama, sürdürülebilirlik ve
gözden geçirme aşamaları HACCP planında takip edilecek adımları tanımlamaktadır. HACCP
sistemini bir kuruluşta hayata geçirmek için yapılması gereken işlerin başında, gıdanın
güvenilirliğini etkileyen fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik tehlikeleri tanımlamak ve bu
tehlikeleri gözlemlemek gelmektedir. Kritik kontrol noktalarının (KKN – Critical Control Point
“CCP”) oluşturulması ile proseste kontrol edilmesi gereken noktalar belirlenir ve her KKN için
kritik limitler oluşturulur.
Gıda işletmelerinde çeşitli derecelerde risk arz eden kritik kontrol noktalarının
tespitinde, işletmenin üretim akım şemaları temel alınmalı ve hammaddelerden ürüne kadar
olan tüm aşamalar, üretimde çalışan personel ve çalışılan işyerinin genel koşulları birlikte
değerlendirmelidir.
İşletmelerde bir ürün için kullanılan üretim akım diyagramları, üretilecek mamulün
hangi noktalarda riskli hale geldiğini ve bu riski en aza indirmek için yararlanılan kritik
noktaların hangi aşamalar olduğunu değerlendirmede birinci derecede önem taşımaktadır. Buna
göre, ürünlerin ham materyalinden mi, yoksa üretim sırasında mı riskli hale geldiğini veya
uygulanan teknolojik proseslerin hammadde, ara ve son ürünün güvenliğini sağlamada veya
muhtemel kontaminasyonları ve doğabilecek riskleri önlemede yeterli olup olmadığını kontrol
edilmektedir.
HACCP sistemi, uygulama alanları gıda üreten işletmelerde, gıda hammaddesi, yarı
ürün, gıda katkı maddesi, gıda ambalajı, tam ürün üreten işletmelerde ve farklı sektörlerde özel
ürün üretilen işletmelerde de uygulanmaktadır.

HACCP Sisteminin Faydaları:
1. Son ürün güvenliğinin gelişmesi
2. Mevzuata uygunluk sağlama
3. Tüketici güveninde artış
4. Şikayetlerde azalma
5. Sistematik bir yaklaşımın katkıları
6. Proseslerin daha iyi anlaşılması
7. Kontrollerin sıkılaştırılması
8. Problemlerin kısa sürede tespiti ve hemen düzeltici faaliyette bulunma imkanı
9. Kalite hatalarının neden olduğu maliyetlerde azalma
10. Personelin görevlerini daha iyi anlaması ve düzenli eğitimin getirdiği faydalar
HACCP, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı için geliştirilmiş bir sistem olup, uluslararası
kabul gören bir prosedürler zinciridir. Tepki verici değil, önlem alıcı bir sistemdir. Tehlikeler
ortaya çıkmadan nedenlerini ortadan kaldıran, oluşmalarını sınırlandıran ve kontrol altına alan
bir anlayışa sahiptir.
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HACCP Sisteminin Bir İşletmeye Getirdikleri:
• Olası tehlikeler önlem alınarak oluşmadan önlenir.
• Sağlık sorunları, gıda hastalıkları riskleri en alt seviyede tutulur.
• Ekonomik kayıplar ortadan kaldırılır.
• Uluslararası ticarette kolaylık ve öncelik sağlar.
• Çalışanların sistemdeki yerleri tanımlanır. Yetki ve sorumluluklar belirli hale gelir.
Uyum zorlukları ortadan kaldırılır.
• HACCP uygulaması ile yasal zorunluluklara uyum sağlanır.
• Üretim kontrol altında tutulur.
• Üretim izlenmesi ve kayıtları ile sorunların kaynakları ve çözümleri saptanır.
• Kayıtlar yasal uygulama ve denetlemelerde kanıt ve dayanak oluşturur.

13.2. HACCP Sistemi Önkoşul Programları
Güvenli gıda üretimi ve devamlılığı için yararlanılan HACCP sisteminin uygulanabilir
olması için sağlam bir altyapısı üzerine inşa edilmiş olması gerekmektedir. Bu durum,
işletmenin HACCP sistemi kurmadan önce yerine getirmesi gereken önkoşul programları ile
gerçekleştirilmektedir. Gıda endüstrisinin her alanında hizmet veren kuruluşlar kendi
sorumlulukları altında olan gıdayı korumak için gerekli olan şartları yerine getirmek
zorundadırlar. Bu şartlar, kuruluş tarafından oluşturulan iyi üretim uygulamaları ile hayata
geçirilmektedir.
Önkoşul programları, güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için önemli olan temel, çevresel
ve işlem şartlarını sağlamaktadır. Bu şartlar, yerel yönetmelik ve yönergelerde belirtilmektedir.
Ülkemiz gıda sektörü için kılavuz olarak kullanılan Türk Gıda Kodeksi’nde üretilecek gıdaların
taşıması gereken temel şart ve uygulamalar tanımlanmaktadır.
Önkoşul Programları, gıdanın güvenliği üzerine etki yaparken, bir yandan da
tüketicilere sağlıklı ve uygun gıdaların ulaşması için olanak sağlamaktadır. Önkoşul
Programları, her HACCP planı oluşturulurken o kuruluşa göre dizayn edilir ve uygulama
sırasında belirlenmektedir. Yararlanılan tüm Önkoşul Programları, belgelenmeli ve sürekli
olarak kontrol edilmelidir. Önkoşul Programları, HACCP planından ayrı olarak kurulur ve
yönetilir, bunun yanında herhangi bir program bir HACCP planıyla da birleştirilip
değerlendirilmektedir.
Önkoşul Programları oluşturulurken yararlanılan başlıca kısımlar bina dizaynı ve çevre
koşulları, altyapı sistemi ve ekipman gereksinimleri, hammadde gereksinimleri, sanitasyon ve
bakım kontrolleri, çiğ ve işlenmiş materyal kontrolleri, paketleme ve nakliye safhalarında gıda
güvenliği kontrolleri, soğuk zincirin korunması, personel hijyeni ve eğitimi, çalışanların sağlık
durumu kontrolleri, gıda atıklarının yönetimi, zararlı kontrol sistemleri, atık ve drenaj kontrolü,
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işletme suyu kalitesi, izleme ve geri çağırma prosedürleri, pest kontrol prosedürleri,
operasyonel kontroller, bakım-onarım prosedürleri gibi safhalar sayılmaktadır.
Önkoşul Programları oluşturulan bir firma için HACCP sistemini uygulamak HACCP
planının uygulanmasıyla hayata geçirilmektedir. HACCP planının uygulanması için ilk olarak
yapılması gereken aşamalar;
1.
2.
3.
4.
5.

HACCP ekibinin oluşturulması
Ön gereksinim programlarının tamamlanması
Hammadde ve son ürününün tanımı ve kullanım şeklinin belirlenmesi
Proses akış diyagramının hazırlanması
Proses adımları ve kontrol önlemlerinin tanımlanmasıdır.

Bu aşamaları takiben HACCP sisteminin etkin olarak uygulanabilmesi için yerine
getirilmesi gereken 7 temel prensip bulunmaktadır. Bu prensipler, gıdaların tüketime
uygunluğunu sağlayan faaliyetlerin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren işlemlerdir.

13.2.3. HACCP Prensipleri
P 1. Tehlike analizlerinin yapılması
P 2. Kritik kontrol noktalarının (KKN) belirlenmesi
P 3. Kritik kontrol noktalarında (KKN) kritik limitlerin belirlenmesi
P 4. Her KKN için izleme yöntemlerinin belirlenmesi
P 5. Düzeltici yöntemlerin saptanması
P 6. Doğrulama sisteminin kurulması
P 7. Dokümantasyon ve kayıt sisteminin oluşturulması
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Tablo 13.1.

HACCP Prensiplerinin Uygulama Aşamaları

1. HACCP Ekibinin Oluşturulması

2. Ürünün Tanımlanması

3. Ürünün Amaçlanan Kullanımının Tanımlanması

4. Üretim Akış Şemasının Oluşturulması

5. Akış Şemasının Üretim Hattında Doğrulanması

6. Tehlike Analizlerinin Yapılması (Prensip 1)

7. Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) Belirlenmesi (Prensip 2)

8. Kritik Kontrol Noktalarında (KKN) Kritik Limitlerin Belirlenmesi (Prensip 3)

9. Her KKN İçin İzleme Yöntemlerinin Belirlenmesi (Prensip 4)

10. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi (Prensip 5)
Dokümantasyon Prosedürlerinin Oluşturulması
11. Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması (Prensip 6)

12. Kayıt Tutma ve Dokümantasyon Prosedürlerinin Oluşturulması (Prensip 7)
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Prensip 1: Tehlike Analizi
Bir gıda için üretim basamakları gözden geçirilerek tüketici sağlığı yönünden önemli
olan potansiyel tehlikelerin tanımlandığı ve bunların HACCP planı içerisindeki yerlerine karar
verilip değerlendirildiği safhadır. Bu aşama, HACCP planının oluşturulmasındaki en önemli
işlemlerden biridir. Ürünle ilgili olan tehlikeler tanımlanır. Ürün akış şeması oluşturulur ve bu
akış şemasındaki her basamakla ilgili tehlikeler ve bu tehlikelerin kontrol altında tutulması için
yapılacak önleyici işlemler sıralanır.
Tehlike analizi yapılırken tehlikenin meydana gelme olasılığı ve meydana geldiği
durumdaki ciddiyeti hesaplanır. Tehlike analizleri yapılırken biyolojik, kimyasal ve fiziksel
faktörler göz önünde bulundurulur.
Biyolojik tehlikeler: bunlar gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonlara neden olan
bakteri, virüs, mantar ve parazitlerdir. Patojen bakterilerin başında Listeria monocytogenes,
Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Salmonella spp., Staphylococcus aureus gelmektedir.
Kimyasal tehlikeler: Bunlar gıdalarda doğal olarak bulunabilir veya gıdanın işlenmesi
sırasında bulaşabilir. Özellikle mikotoksinler, histamin, bitki toksinleri, gıda katkı maddeleri,
ağır metaller, pestisitler, antibiyotikler, hormonlar, temizlik maddeleri, boyar maddeler gibi
kimyasal zararlılar gıda için tehlikeli olan kimyasallardandır.
Fiziksel tehlikeler: Bunlar son üründe bulunan metal, cam, ağaç, plastik vb. yabancı
cisim parçalarıdır. Bu tür yabancı cisimler yaralanmalara sebep oldukları için önemlidir.

Prensip 2: Kritik Kontrol Noktalarının Tanımlanması
Kritik kontrol noktaları (KKN), gıdaya ilişkin tehlikenin önlenebildiği, ortadan
kaldırılabildiği veya kabul edilebilir seviyeye indirilebildiği aşama veya işlemlerin uygulandığı
yerlerdir. Bu noktalarda ürünle ilgili olarak uygulanacak olan pişirme, soğutma, sanitasyon
uygulamaları, personel hijyeni, çapraz bulaşma, çevresel faktörler KKN olarak
değerlendirilmektedir.
Kritik kontrol noktalarının belirlenmesinde, HACCP ekibi karar ağacından
yararlanmaktadır ve ilgili noktanın bir KKN olup olmadığına karar vermektedir. Gıda
güvenliğini etkilemeyen kontrol noktalar HACCP planı içinde yer almamaktadır. Kritik kontrol
noktaları saptanırken, kontrol edilmediği takdirde hastalığa veya yaralanmalara sebep
olabilecek tehlikeler dikkate alınmalıdır. Kritik kontrol noktalarının eksiksiz ve yanlışsız olarak
belirlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması bakımından tehlikelerinin kontrolünde ana noktadır.
Tehlike analizi sırasında elde edilen bilgiler, ilgili gıdanın üretim ve depolama süreçlerinde
hangi işlem basamaklarının kritik kontrol noktası olarak belirleneceğinin ortaya konması
bakımından önemlidir. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesinde yararlanılan en pratik yol
karar ağacı kullanılmasıdır.
Kritik kontrol noktalarının belirlenmesinde, tehlikelerin önleneceği, ortadan
kaldırılabileceği veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilebileceği her bir basamak KKN olarak
tanımlanabilir ve karar ağacında elde edilen sonuca göre HACCP planına yerleştirilir.
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Prensip 3: Kritik Limitlerin Belirlenmesi
Belirlenen her bir kritik kontrol noktasında bir veya daha çok koruyucu önlem için
kiritik limitlerin oluşturulduğu safhadır. Ürün için belirlenen akış şemasına göre yararlanılan
kritik limitler zaman, sıcaklık, rutubet, pH, asidite, su aktivitesi, tuz oranı, yoğunluk gibi
değerler olabilir. Bu limitlerin belirlenmesinde yasal tüzüklerden, standartlardan, bilimsel
kaynaklardan, deneysel çalışmalardan ve konuyla ilgili uzman kişilerin bilgi ve görüşlerimden
yararlanılmaktadır.
Prensip 4: Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi
HACCP ekibi tarafından KKN’nın izlenebilmesi için prosedürlerin oluşturulduğu
safhadır. İzleme, üretimin başlangıcından sonuna kadar bir KKN’nın kontrol altında tutulması
için izlenmesi gereken gözlem, ölçüm ve kayıtlar bütünüdür. Eğer kontrol dışına çıkan bir
durum oluşursa hatanın belirlenmesi, değerlendirilmesi, önlenmesi ve gelecekte bir daha
oluşmaması için yapılması gereken prosedürleri içermektedir. İzleme için vizuel gözlemler,
fiziksel ve kimyasal ölçümler, mikrobiyolojik analizler, duyusal değerlendirme gibi
tekniklerden yararlanılmaktadır.
Prensip 5: Düzeltici Faaliyetler
Kritik kontrol noktalarında sapmaların görüldüğü ve kritik limitlerin aşıldığı
belirlendiği durumlarda, ilgili KKN’da sağlık tehlikesi oluşturacak sorunun giderilmesi için
uygulanan düzeltici eylemdir. HACCP planı içinde yapılan düzeltici uygulamalar muhakkak
yazılıp kayıt altına alınmalıdır. HACCP planı içerisinde olası sapmalara karşı her bir KKN için
uygun düzeltici faaliyetler oluşturulmalıdır. Üretim sırasında bir sapma meydana geldiğinde
düzeltici faaliyetler tamamlanıncaya kadar ürünler bekletilmeli, gerekli analizler yapıldıktan
sonra sağlık yönünden bir risk saptanmazsa ürünler değerlendirilmelidir.
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Tablo 2.

KKN Karar Ağacı:

1. Bu aşamada belirlenen tehlike için koruyucu önlemler var
mı?

Hayır

Evet

Aşamayı, prosesü ya
da ürünü değiştirin.

Evet

Bu aşamada güvenlik için kontrol
gerekli mi?

2. Bu aşamada tehlikenin muhtemel
oluşumunu kabul edilebilir
seviyeye düşürebilir mi ya da
elimine edebilir mi?

Hayır

Hayır

3. Belirlenen tehlike ile kontaminasyon kabul edilebilir seviyenin üzerinde mi
oluşuyor, yoksa zamanla kabul edilemez seviyeye ulaşabilme ihtimali mi var?

Evet

Hayır

Evet

4. Sonraki aşama belirlenen tehlikeyi elimine edebilir
mi veya kabul edilebilir bir seviyeye düşürebilir mi?

Hayır
KKN

Evet
KKN değil.
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Prensip 6: Doğrulama
HACCP sisteminin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını belirlemek için yararlanılan bir
takım denetleme prosedürlerini kapsamaktadır. Belirli aralıklarla haberli veya habersiz olarak
sistemin her aşamasına yapılarak gıda güvenliğinin devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Prensip 7: Kayıt Sisteminin Oluşturulması ve Dokümentasyon
HACCP planı içinde KKN’nın izlenmesini ve kritik limitlerin aşıldığı durumlarda
bunlara yönelik uygulanan düzeltici faaliyetler ile doğrulayıcı uygulamaları kayıt altında tutan
ve dökümante eden bir sistem bulunmalıdır. Bu sistem işletmede yapılan tüm faaliyetlerin
kontrol edildiğini belgeleyen ve gerektiğinde kanıt olarak kullanılabilen bir özelliği de içinde
taşımaktadır.

13.2.4. HACCP Planının Gerçekleştirilmesi ve Muhafaza Edilmesi
HACCP planının başarılı bir şekilde uygulanması en yüksek seviyedeki yöneticiden
başlayarak, en alt seviyeye kadar sorumlulukla kolaylaştırılabilir. Sonraki basamak, kişilere
HACCP planının geliştirilmesi uygulanması ve muhafaza edilmesi için gerekli sorumlulukları
açıklayan bir plan hazırlanmasıdır. Öncellikle HACCP koordinatörü ve takımı seçilir ve gerekli
ölçüde eğitilir. Eğitilen takım daha sonra başlangıç planının hazırlanmasından ve
uygulanmasının koordine edilmesinden sorumlu olacaktır. Üretim elemanları (takımları)
spesifik ürünler için HACCP planı geliştirilmesine atanabilirler. Bu takımların
oluşturulmasında önemli bir bakış açısı, onların uygun şekilde eğitilmesinin sağlanmasıdır.
Ayrıca denetlemeden sorumlu işçilerin de yeterli derecede eğitilmesi gereklidir. HACCP
planının tamamlanması için, operatör prosedürleri, denetleme ve düzeltme aktiviteleri için
formlar ve prosedürler geliştirilmelidir. HACCP planının başlangıç kuruluşunda yer alan
faaliyetlerin zamana göre sıralanması genellikle uygulanan bir yöntemdir. HACCP sisteminin
uygulanması, sürekli denetleme, kayıt tutma, düzeltici faaliyetler ve HACCP planında yer alan
diğer faaliyetleri içerir. HACCP sisteminin etkin muhafazası, planlanmış sürekli doğrulama
faaliyetlerine dayanır. HACCP planı gerekli oldukça güncellenmeli ve gözden geçirilmelidir.
HACCP sisteminin muhafazasında önemli noktalardan biri de plandaki her kişinin uygun
şekilde eğitilmesi, böylece plandaki rollerini iyi anlamalı ve sorumluluklarını etkin bir şekilde
yerine getirmelidirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
HACCP hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) HACCP prensipleri nelerdir?
2) HACCP’in bir işletmeye getirdikleri nelerdir?

Cevaplar
1) P 1. Tehlike analizlerinin yapılması
P 2. Kritik kontrol noktalarının (KKN) belirlenmesi
P 3. Kritik kontrol noktalarında (KKN) kritik limitlerin belirlenmesi
P 4. Her KKN için izleme yöntemlerinin belirlenmesi
P 5. Düzeltici yöntemlerin saptanması
P 6. Doğrulama sisteminin kurulması
P 7. Dokümantasyon ve kayıt sisteminin oluşturulması

2) HACCP Sisteminin Bir İşletmeye Getirdikleri:
• Olası tehlikeler önlem alınarak oluşmadan önlenir.
• Sağlık sorunları, gıda hastalıkları riskleri en alt seviyede tutulur.
• Ekonomik kayıplar ortadan kaldırılır.
• Uluslararası ticarette kolaylık ve öncelik sağlar.
• Çalışanların sistemdeki yerleri tanımlanır. Yetki ve sorumluluklar belirli hale gelir.
Uyum zorlukları ortadan kaldırılır.
• HACCP uygulaması ile yasal zorunluluklara uyum sağlanır.
• Üretim kontrol altında tutulur.
• Üretim izlenmesi ve kayıtları ile sorunların kaynakları ve çözümleri saptanır.
• Kayıtlar yasal uygulama ve denetlemelerde kanıt ve dayanak oluşturur.
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14. GIDA İŞLETMELERİNDE DENETİM VE
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 22000 yönetim sistemi faydaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Gıda Güvenliği Yönetim
Sisteminin tanımlanması
Sistemi hakkında sahibi
olacaktır
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Anahtar Kavramlar
ISO 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
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Giriş
İnsanların, yaşamlarını sürdürebilmesi, sağlıklı beslenebilmesi, yeterli ve dengeli
miktarda gıdaya ulaşabilmesi için güvenilir gıda maddelerine olan ihtiyaçları kaçınılmazdır.
Kaliteli beslenme, insanların sağlıklı yaşam koşullarına sahip olabilmeleri için gereklidir.
Günümüzde kaliteli beslenme, sağlıklı yaşam kavramı için anahtar olarak gösterilmekte; bu
durumda güvenilir gıda elde edilmesiyle gerçekleşebilmektedir.
Güvenli gıda, amaçlandığı biçimde hazırlandığında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
özellikler itibariyle tüketime uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda olarak
tanımlanmaktadır. Gıda güvenliği ise gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her
türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı
ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların üretim, işleme, muhafaza ve
dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması gıda güvenliğinin
sağlanabilmesi için gerekli olan uygulamalardır.
Bu amaçla, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda sektörüne özel olarak
hazırlanmış ve bir gıdanın üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği tüm aşamaları bir bütün
halinde değerlendirerek, güvenli gıda üretimini gerçekleştirmek için uygulanan bir kalite
güvence sistemidir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda zincirinin her aşamasında
(hammadde temin edilmesinden gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve
dağıtım aşamalarına kadar) tehlike analizleri yapan, işletme için gerekli kritik kontrol
noktalarını belirleyen, bu noktaları izleyen, gözden geçiren, doğrulayan ve belirlenen
standartlara uygun güvenilir gıda üretimini ve tüketimini sağlayan; her ölçekteki kuruluşa
kolayca uygulanabilen bir gıda güvenliği sistemidir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, tüketicilere güvenilir gıdalar sunmaya
yardımcı olmak için gıda zincirindeki kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Son yıllarda
gıdaların bitkisel ve hayvansal üretimde nasıl yetiştirildiği, taşındığı, işlendiği, üretildiği ve
tüketildiği önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir. Bu yeni standart, tüm bu değişiklikleri
dikkate alarak, kuruluşların gıda güvenliği tehlikelerini azaltmalarına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Gıda zincirinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketimi anında güvenilir
olmasını sağlamak ve gıda güvenilirliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için
gerekli şartları kapsamaktadır.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Codex Alimentarius Komisyonu
tarafından geliştirilen HACCP sistemi prensipleri ve uygulama basamaklarını
tamamlamaktadır. ISO 22000 standardı denetlenebilir şartlar aracılığıyla, HACCP planı ile ön
gereksinim programlarını birleştirmektedir. Bu bağlamda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi, dünya çapında güvenli gıda tedarik zinciri sağlamak için tasarlan yeni uluslararası bir
standarttır. ISO 22000 standardının tüm şartları geneldir; boyut ve karmaşıklığına
bakılmaksızın gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlarda uygulanması amaçlanmaktadır. Gıda
zincirinin bir veya daha fazla aşamasında, doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kuruluşları
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içermektedir. Bir gıdanın tarladaki üreticisinden, sofraya gelene kadar tüm aşamalarındaki
kurumlar bu belgeyi alabilmektedir. Direk gıda üreticilerinin yanında perakendeciler,
toptancılar, gıda ekipmanı sağlayan üreticiler, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
gıda ambalajlama ya da depolama yapan işletmeler için de uygun bir standarttır.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin düzenli bir şekilde uygulanabilmesi için
denetim mekanizmalarıyla kontrol edilmesi gereklidir. Denetim, bir sistemin önceden
belirlenmiş kriterlere karşı sistematik bir şekilde değerlendirilmesi demektir ve denetim kurum
içinde belirlenen personeller tarafından ya da kurum dışından alınan hizmet ile
gerçekleştirilebileceği gibi belediyeler tarafından resmi olarak da gıda kontrol hizmetlerinin
yürütülmesi ve/veya doğrulanması için yapılmaktadır. Denetim ve kontroller il genelinde
uygulanmak üzere hazırlanan rutin denetim programlarının yanı sıra tüketiciler tarafından
oluşturulan şikayetler doğrultusunda da ürün veya risk bazında gerçekleştirilebilir. Bu
denetimlerde gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin risk durumu, önceki
kontrollerden elde edinilen bilgi ve deneyimler, gıda işletmecilerinin uyguladıkları
incelemelerin sonuçları birlikte değerlendirilmektedir.
Denetim ve kontroller neticesinde işletmenin çevresi, tesisler, ofisler, alet ve
ekipmanlar, donanım ve makineler, nakil alan ve araçları, gıda maddeleri üreten ve/veya satan
işyerine ait temel donanımlar kontrol edilmektedir. Ham madde, bileşen, ara ürünler ve diğer
maddeler ile işletmede kullanılan alet ve ekipmanlar, etiket bilgileri, gıda ile temasta bulunan
madde ve malzemeler, temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı kullanılan malzemeler ile pestisitler
güvenli gıda üretimine uygunlukları bakımından kontrol edilmektedir. Gıda maddeleri üreten
ve/veya satan işyerlerine ait hijyen koşullarının denetim ve kontrolü yine denetçiler tarafından
gözlemlenen noktalardır. Gıda işletmesinde bulunan alet ve ekipmana ait ölçüm kayıtları,
personel hijyeni ve eğitim kayıtları denetim ve kontrolü yapılan diğer hususlardır. Özellikle
işletmede üretilen ürünlerin Türk gıda mevzuatına uygunluğun değerlendirilmesi için yazılı
bilgi, belge ve diğer kayıtların incelenmesi denetim sürecinde üzerinde durulan bir diğer
konudur.
Denetim ve kontroller, firma içerisinde planlı bir şekilde gerçekleştirilirken, belediyeler
tarafından yapılanlar özel durumlar hariç gıda işletmecisine haber vermeksizin, çalışma saatleri
içinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede firmalara her zaman güvenilir gıda üretimi yapma
alışkanlığı kazandırılmış olunur.
Denetim sırasında izlenmesi gereken genel prosedür öncelikle işletme yönetim
kademesindeki çalışanlarla bir ön toplantı yapıp, denetimin amaç ve kapsamı kendilerine
açıklanmalıdır. İşletmenin daha önce geçirmiş olduğu denetimlere ait raporlar ile HACCP
sistem dokümanları ve kayıtları gözden geçirilir. İşletme çalışanları ile denetçiler firmanın
hammadde depolarından başlayarak son ürünlerin nakil araçlarına verildiği noktaya kadar tesis
hakkında genel bir izlenim edinmek için dolaşılır. Daha sonra denetim odasına geçilerek
işletmenin HACCP planları ve iç denetim prosedürleri, formlardaki sorular incelenir. Bu
aşamada seçilen birkaç kritik kontrol noktası ile ilgili iş talimatları, kontrol ve izleme
yöntemleri, tolerans değerleri, düzeltici faaliyet kayıtları incelenerek, tutulan kayıtların
güncelliğini değerlendirilir. Buna ilave olarak hem ön gereksinim programlarına ait, hem de
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HACCP sisteminin genel prosedürlerine ait etkinlik düzeyleri bizzat prosedürü uygulayanlarla
konuşarak değerlendirilir. Üretim ve depolama alanlarında çalışanlarla konuşarak onların gıda
güvenliği sistemine yönelik bilgi düzeyleri kontrol edilir. Neticesinde, toplanan bilgiler
doğrultusunda yapılan denetime yönelik rapor tutulur.

14.1. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçesi
Uluslararası düzeyde gıda güvenliğini sağlamak için oluşturulan ilk kuruluşlar ABD’de
1945 yılında kurulan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile 1948 yılında kurulan Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) olmuştur. Bu kuruluşlar 1963 yılında Codex Alimentarius kapsamında HACCP
prensiplerini yayımlayarak tüketici sağlığını koruma ve dünya ticaretinde etik uygulamaları
sağlama konusunda ilk geniş kapsamlı girişimde bulunmuşlardır.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA), 1972-1973 yıllarında uzaya
gönderecekleri astronotlar için sıfır hata ile üretilen gıda projesini hayata geçirmiş ve bu proje
ile HACCP kavramı literatüre girmiştir. HACCP uygulamaları, 1993 yılında “Gıda
Maddelerinin Hijyeni (93/43 EEC)” direktifi ile Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkelerinin
mevzuatında yasal olarak yer almaya başlamıştır. HACCP yaklaşımı, 1996 yılında ise AB
ülkeleri için tüm gıda endüstrisinde uygulaması gereken yasal bir zorunluluk haline
getirilmiştir. Bu süreci takiben Danimarka, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Kanada gibi
ülkeler, denetimlerin etkinliğini artırmak ve yetki karmaşasını ortadan kaldırmak için gıda
güvenliği faaliyetlerini tek merkezde toplama kararı almışlardır.
ISO 22000 standart, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Codex
Alimentarius Komisyonu (CAC), Uluslararası Standart Örgütü (ISO) gibi dünyadaki tüm
dernek ve örgütlerin gıda uzmanlarının bir araya gelmesiyle geliştirilerek 2005 yılında
yayınlanmıştır.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının son hali ise 2018 yılı Haziran
ayında yayınlanmış olup, gıda endüstrisindeki kuruluşların uyması gereken kalite standartlarını
çizmiştir. Ülkemizde ise 24 Nisan 2006 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
TS EN ISO 22000:Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin
Şartlar Standardı yayımlanmış ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gıda
işletmelerinde HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin uygulanması zorunlu kılınmıştır.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Kimler Uygulayabilir?
Tüketime sunulan gıda maddeleri, hammadden son ürün elde edilmesine kadar birçok
aşamada farklı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu
tehlikelerin halk sağlığı boyutunda risk oluşturmaması için gıda zincirinin tüm aşamalarında
yeterli ve etkin kontrollerin yapılması, izleme ve değerlendirme süreçleri ile ürün ve tüketici
sağlığının korunması gerekmektedir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini, gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlar
için uygulanabilecek bir kalite güvence sistemidir. Gıda zincirinin bir veya daha fazla
aşamasında, doğrudan veya dolaylı olarak yer alan tüm kuruluşları içermektedir. Bir gıda
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maddesi için tarladaki veya çiftlikteki üreticisinden, sofraya gelene kadar tüm aşamalarındaki
kurum ve kuruluşlar bu belgeyi alabilir.
ISO 22000, yem üreticileri ile bitkisel ve hayvansal ürünlerin birincil üreticilerini, bu
alanlardan elde edilen birincil ürünleri işleyen kuruluşları, birincil ürün ile işlenmiş ürünleri
kullanan, işleyen, dağıtan ya da satan tüm ikincil kuruluşları, perakende satış yapan tüm
noktaları ve gıda ambalajı, gıda ekipmanı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ile gıda katkı
maddeleri üreten ve satışını yapan tüm kuruluşları kapsamaktadır. Bu alanlara ilave olarak,
toplu yemek hizmeti veren kuruluşlar, okul ve kreşler, oteller, yiyecek ve içecek işletmeleri gibi
hizmet sektöründe bulunan kuruluşlar da gıda zinciri içinde yer aldıklarından dolayı ISO 22000
standartlarına uymak zorundadırlar.

14.2. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
ISO 22000 standartlarının gıda endüstrisindeki işletmelere sağladığı faydalar şunlardır:


















Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması ve gıda zincirin her aşamasında
kullanılabilmesi,
Tüketicilerin gıda güvenliği kapsamında ihtiyaç duydukları tüm taleplerinin
karşılanması,
Sistemin uluslararası olması nedeniyle güven verici olması ve yasal gerekliliklere
uygunluk sağlaması,
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunları en az düzeye indirmesi,
Yönetime kritik bilgilerin aktarılması neticesinde hızlı ve kolay karar verebilme
olanağının sağlanması,
Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi ile halk sağlığının korunması,
Çalışma ortamının iyileştirilmesi ile çalışanların iş veriminin ve memnuniyet
düzeylerinin artırılması,
Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve işletmeye karşı güven sağlanması,
Pazarlama safhasında rakiplerden avantajlı duruma geçilmesi,
Gıda bozulmaları ve kayıplarının önüne geçilmesi ve bundan doğan israfın ve mali
kaybın önlenmesi,
Satış ya da üretim noktalarından ürün geri toplama riskinin azalması,
Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,
İşlem kontrolünün dokümanlarla takibine ve kanıt oluşturma safhasına olanak
sağlaması,
Profesyonel bir organizasyon şeması oluşturulması,
Genel gıda hijyen kurallarını esas alan bir sistem olmasından dolayı halk ve ürün
sağlığını koruyucu ve geliştirici bir nitelikte olması,
FAO ve WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistem olması ISO 22000
GGYS’nin öne çıkan üstünlükleri olarak gözükmektedir.
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14.3. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Diğer Yönetim
Sistemleriyle Olan İlişkisi
ISO 22000’in standardı, gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için gıda güvenliği
yaklaşımını amaç olarak benimseyen ve bu hedef doğrultusunda hareket eden bir kalite güvence
sistemidir. Özellikle bu standarda benzer yapıda olan ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla
benzerlik gösterdiği görülmektedir. Özellikle ISO 9001 ile ISO 22000 arasında çok kuvvetli bir
etkileşim olduğu belirtilmekte; ISO 22000 standardının tüm kuruluşlar için kalite güvence
sistemi olan ISO 9001 standardı içine HACCP ilkelerinin entegre edildiği, gıda endüstrisi için
tasarlanmış bir standart olduğu bildirilmektedir. ISO 22000 GGYS, ISO 9001 ve ISO 14001
gibi belgelendirilebilmekte ve bu sistemler aynı kuruluşta birlikte kurulabilmektedir. ISO
22000 standardı, HACCP prensiplerinin yanı sıra İyi Üretim Uygulamalarını (GMP) da
kapsayan tamamlayıcı özellikte bir kalite güvence standardıdır.

14.4. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Getirdikleri
ISO 2200 GGYS, gıda firmaları için HACCP temel ilkelerinden farklı olarak kuruluş
için ön gereksinim programlarını da talep eden bütünleşik bir sistemdir. Kuruluş için öncelikle
İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Laboratuvar
Uygulamaları (GLP) gibi temel gereklilikleri istemekte ve bunların yanı sıra tesislerin hijyenik
tasarımından temizlik ve hijyen prosedürlerine, tedarikçi kontrolünden üretim donanımı ve
teknik özelliklere, personel hijyeninden eğitime, aydınlatma ve havalandırmadan haşere
kontrolüne, üretimde kullanılan suyun kalitesinden kimyasal maddelerin kontrolüne, teslim
alma, depolama ve taşıma prosedürlerinden izlenebilirlik ve geri çağırma aşamalarına kadar
gerekli tüm prosedürleri önceden belirlenmesini istemektedir.
Bir kuruluşta, HACCP ilkelerinin denetimi firma içerisindeki uzmanlarca takip
edilebilse de ISO 22000’de kurum dışından uzmanlardan destek alınır. Bu da dış bir göz ile
firmanın denetlenmesine ve gıda güvenliği yönetim sisteminin aksamadan işlemesine imkan
vermektedir.
ISO 22000 GGYS’nin kurulması, uygulanması, güncellenmesi için iç iletişim yanında
dış iletişimin şartı getirilmiştir. Özellikle ön gereksinim koşulların yazılı hale getirilmesini talep
etmekte; taşıma, depolama, bakım, kalibrasyon, temizlik, çalışan hijyeni gibi prosesler için
talimatlar yazılmasını istemektedir.
ISO 22000 GGYS, Codex Alimentarius tarafından yayınlanan genel gıda hijyen
kuralları ile gıda sektörüne özgü iyi üretim uygulamalarına atıf yapmaktadır. Ayrıca HACCP
standartlarında açık olarak belirtilmeyen alerjen kontrolü, ISO 22000 standardının temel
şartlarından biri olarak ifade edilmiştir. Aynı zamanda, bu standart tehlikelerin
değerlendirilmesinde risk analizi yapılmasını ve bu tehlikelerin, ön koşul programları ve kritik
kontrol noktaları ile kontrolünü talep edilmektedir. Özellikle hem kritik kontrol noktalarının,
hem de ön koşul programlarının izleme, düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını
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istemektedir. Bu bağlamda, ISO 9001:2000’deki düzeltme ve düzeltici faaliyet kavramları ISO
22000:2005’de kullanılmaya devam edilmiştir.
Standart ön koşul ve kritik kontrol noktalarının, izleme sonuçlarının analizi talep
etmekte ve bu sonuçlara göre sistemin iyileştirilmesini ön görmektedir. Doğrulama ve geçerli
kılma arasındaki fark açıkça belirtilmiştir. Özellikle, doğrulama planı ve doğrulama
sonuçlarının ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Şüpheli ürün kavramını geliştirmiş; geri
toplama ve geri çağırmayı içeren geri çekme kavramını detaylandırılarak ifade edilmiştir.
Ayrıca girdi ve son ürünlerin ürün özelliklerinin, orijini içerecek şekilde, ayrıntılı tarifini ve
formülasyonunu talep etmektedir. Gıda güvenliği politikası yanında gıda güvenliği hedefleri de
açıkça istenmektedir.

14.5. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardın Kapsamı
ISO 22000 GGYS standardına göre bir kuruluş aşağıda belirtilen koşullara sahip
olmalıdır.
a) Kuruluş, ürünleri tüketiciler için güvenli kılabilmek için bir gıda güvenliği yönetim
sistemi planlamalı, uygulamalı, sürdürmeli ve gerektiğinde güncellemelidir.
b) Kuruluş, kanunlara ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu
göstermek zorundadır.
c) Kuruluş, tüketici memnuniyetini attırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici
gereksinimlerine özen göstermeli ve müşteri gereksinimlerini değerlendirmelidir.
d) Kuruluş, gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi,
müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak zorundadır.
e) Kuruluş, belirlediği gıda güvenliği politikasına uyduğunu göstermeli ve bunu
garanti altına almalıdır.
f) Kuruluş, gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamında bir dış kuruluştan sertifikasyon
ve/veya tescil almak için çalışmalı ve dışardan yapılacak eleştiri ve
değerlendirmelere açık olmalı; kuruluşu sürekli olarak güvenli gıda üretebilme
potansiyeline uygun kılmalıdır.
g) Kuruluş, gıda güvenliği yönetim sistemi standardına uyumluluğunu beyan etmeli ya
da kendi uyumluluğunu değerlendirmek için dış kuruluşlardan destek almalıdır.
h) Kuruluş, gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili gruplara ve uygulamalara
uyumluluğunu göstermesi gerekmektedir.
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14.6. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Ön Koşul Programları
ISO 22000'e göre ön koşul programları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu gereklilikler
yerine getirildiği koşullarda standardın maddelerini uygulamak mümkün olmakta ve böylece
güvenilir gıdanın elde edilmesi ve sürekliliği sağlanabilmektedir.
1. Kuruluşun bulunacağı bina ve diğer ilgili kullanım alanlarının yerleşim planı ve
yapım malzemesi belirlenmelidir.
2. Binalarda çalışanların kullanacağı alanlar ve çalışma planına göre düzenlenecek
ilgili yerlerin yerleşim planı belirlenmelidir.
3. Hava, su, aydınlatma, enerji ile diğer yardımcı ekipman ve malzemelerin tedarik ağı
ve konumları belirlenmelidir.
4. Atık planlaması ve kanalizasyon, geri kazanım alanları gibi destek hizmetlerinin
belirlenmesi gereklidir.
5. Kuruluşta kullanılacak tüm alet ve ekipmanın uygunluğu ile temizlik,
dezenfeksiyon, bakım ve onarım için gerekli olan planlamanın yapılması gereklidir.
6. Üretim ve kullanım amaçlı tedarik edilen tüm malzemelerin yönetimi
belirlenmelidir. Hammaddeler, katkı maddeleri, kimyasallar, paketleme
malzemeleri, temizlik malzemeleri vb. için ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır.
7. Çapraz bulaşmanın önlenmesiyle ilgili gerekli faaliyetler yerine getirilmelidir.
8. Temizlik ve dezenfeksiyon kontrolü yapılmalıdır.
9. Haşere kontrolü yapılmalıdır.
10. Personel hijyeni için gerekli alt yapı ve eğitim sağlanmalıdır.
11. Sektörel gerekleri yerine getirebilmek için İlgili tüzük ve tebliğlere uygunluk
sağlanmalıdır.

14.7. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Maddeleri
3. Kapsam
4. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
5. Terimler ve tarifler
6. Gıda güvenliği yönetim sistemi
.1. Genel şartlar
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.2. Dokümantasyon şartları
5. Yönetim sorumluluğu
5.1. Yönetimin taahhüdü
5.2. Gıda güvenliği politikası
5.3. Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
5.4. Sorumluluk ve yetki
5.5. Gıda güvenliği ekip lideri
5.6. İletişim
5.7. Acil durumlara hazırlık ve mücadele
6. Kaynak yönetimi
6.1. Kaynakların sağlanması
6.2. İnsan kaynakları
6.3. Alt yapı
6.4. Çalışma ortamı
7. Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2. Ön gereksinim programları
7.3. Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4. Tehlike analizleri
7.5. Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması
7.6. HACCP planının oluşturulması
7.7. ÖGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanlarının
güncelleştirilmesi
7.8. Doğrulama planlaması
7.9. İzlenebilirlik sistemi
7.10. Uygunsuzluk kontrolü

8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1. Genel
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8.2. Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3. İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4. Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5. İyileştirme
Bu standart, tüketiciler için ürünlerin güvenli olmasını sağlayacak bir gıda güvenliği
yönetim sistemini oluşturmayı amaçlar ve bu kapsamda planla, tasarla, uygula, işlet, bakım yap
ve güncelle ana prensibini içermektedir. TS EN ISO 22000’e göre gıda güvenliği yönetim
sistemi dokümantasyonu ise;
a) Gıda güvenliği politikasının ve ilgili amaçların yazılı hale getirilmiş ifadelerini,
b) Bu standart gereği olması gereken prosedürler ve kayıtların dokümantasyonunu,
c) Kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin etkin bir gelişim, uygulama ve
güncellemesini kanıtlamak için ihtiyaç duyduğu dokümanların tamamını
içermelidir.

ISO 22000 standardına göre dokümante olarak istenilen belgeler ise;
1. Politika,
2. Doküman yönetimi prosedürü,
3. Kayıtların yönetimi prosedürü,
4. Ön koşul programları ile ilgili dokümantasyon,
5. Hammadde, ürün bileşenleri, katkı maddeleri ve ürün kontak materyal tanımları,
6. Son ürün tanımları,
7. Son ürünün amaçlanan kullanım şekli,
8. Akış diyagramları,
9. Tehlike tanımlamaları, tehlikelerin risk analizi, kabul edilebilir limit seviyelerin
tanımları, nasıl oluşturulduğu, geçerliliği,
10. Operasyonel ön koşullar ve kritik kontrol noktaları ile ilgili olanlar
sınıflandırılmış kontrol faaliyetleri,
11. HACCP Planı
12. Uygun olmayan ürün kontrolü ve ürün geri çağırma prosedürleri,
13. Doğrulama faaliyetlerinin planlanması,
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14. Düzeltme ve düzeltici faaliyetler ile ilgili prosedürler,
15. İç tetkik prosedürü ve planı olarak tanımlanabilir.

Bunların dışında tanımlanması gereken konular ise aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
a) Gıda güvenliği politikası ve ilgili amaçlar yazılı hale getirilmelidir.
b) Gıda güvenliği ekip lideri ve ekibi belirlenmelidir.
c) Yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.
d) Akış şemaları hazırlanmalıdır.
e) Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
f) Ön gereksinim programları kurulmalıdır.
g) Ön gereksinim programlarındaki faaliyetlerin yürütülme yöntemi tanımlanmalıdır.
h) Kanuni ve düzenleyici gereksinimler tanımlanmalıdır.
i) Dış uzman desteği alındığında anlaşma veya sözleşme oluşturulmalıdır.

14.8. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının
Uygulama Aşamaları
Standardın aktif bir şekilde uygulanabilmesi için ilk önce “Ön Gereksinim
Programlarının” oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, gıda sektöründe faaliyet gösteren
her bir kuruluş için temel hedef olan güvenli gıdanın üretim ve dağıtımı için ihtiyaç duyulan
temel şartların ve uygulamaların yerine getirilmesi ön gereksinim programlarını
oluşturmaktadır.
ISO 22000’de tanımlanan ön gereksinim programlarına uygulanması ile HACCP
prensiplerinin işletmelerdeki etkinliğini arttırılması için gerekli olan koşullar sağlanmış
olacaktır. Bu amaçla izlenecek yol, her bir işletme için farklılık göstermektedir. Kuruluş,
kendisi için önem arz eden gıda güvenliği tehlikeleri göz önünde bulundurarak uygulayacağı
yöntemi belirleyebilir.

ISO 22000 standardında tanımlanan ve genel olarak kabul edilen ön gereksinim
programları şunlardır:
a) İyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural Practices - GAP),
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b) İyi Veteriner Uygulamaları (Good Veterinary Practices - GVP),
c) İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices - GMP),
d) İyi Hijyen Uygulamaları (Good Hygine Practices - GHP),
e) İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practices - GLP),
f) İyi Dağıtım Uygulamaları (Good Distribition Practices - GDP),
g) İyi Ticaret Uygulamaları (Good Trading Practices - GTP)

Kuruluş, bu ön gereksinim programlarından yararlanarak işletmenin hijyenik tasarımını
gerçekleştirmektedir ve üretilecek ürünler için oluşturulacak HACCP planında etkin bir
uygulama alanı sağlanmaktadır. Tüm gıda zincirine uygulanabilir olan ISO 22000 standardı ile
güvenilir ürün elde edilmesi, gıda zinciri boyunca en alt kademeden en üst kademeye kadar
tüm kuruluşlar arasında etkin bir iletişimin sağlanması, ürün kayıplarının azalması, tüketici
beğenisi, tercihi ve güveninin arttırılması, tanımlanan tehlikeler ve kontrol önlemleri hakkında
tedarikçiler ve tüketiciler arasında iletişimin sağlanması, işletmede çalışan tüm personelin ortak
sorumluluğu sağlanarak etkin bir otokontrol sisteminin uygulanması mümkün olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) ISO 22000 standartlarının gıda endüstrisindeki işletmelere sağladığı faydalar
nelerdir?
2) ISO 22000 standardında tanımlanan ve genel olarak kabul edilen ön gereksinim
programları nelerdir?

Cevaplar
1) ISO 22000 standartlarının gıda endüstrisindeki işletmelere sağladığı faydalar
şunlardır:


















Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması ve gıda zincirin her aşamasında
kullanılabilmesi,
Tüketicilerin gıda güvenliği kapsamında ihtiyaç duydukları tüm taleplerinin
karşılanması,
Sistemin uluslararası olması nedeniyle güven verici olması ve yasal gerekliliklere
uygunluk sağlaması,
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunları en az düzeye indirmesi,
Yönetime kritik bilgilerin aktarılması neticesinde hızlı ve kolay karar verebilme
olanağının sağlanması,
Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi ile halk sağlığının korunması,
Çalışma ortamının iyileştirilmesi ile çalışanların iş veriminin ve memnuniyet
düzeylerinin artırılması,
Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve işletmeye karşı güven sağlanması,
Pazarlama safhasında rakiplerden avantajlı duruma geçilmesi,
Gıda bozulmaları ve kayıplarının önüne geçilmesi ve bundan doğan israfın ve mali
kaybın önlenmesi,
Satış ya da üretim noktalarından ürün geri toplama riskinin azalması,
Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,
İşlem kontrolünün dokümanlarla takibine ve kanıt oluşturma safhasına olanak
sağlaması,
Profesyonel bir organizasyon şeması oluşturulması,
Genel gıda hijyen kurallarını esas alan bir sistem olmasından dolayı halk ve ürün
sağlığını koruyucu ve geliştirici bir nitelikte olması,
FAO ve WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistem olması ISO 22000
GGYS’nin öne çıkan üstünlükleri olarak gözükmektedir.
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2) ISO 22000 standardında tanımlanan ve genel olarak kabul edilen ön gereksinim
programları şunlardır:
a) İyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural Practices - GAP),
b) İyi Veteriner Uygulamaları (Good Veterinary Practices - GVP),
c) İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices - GMP),
d) İyi Hijyen Uygulamaları (Good Hygine Practices - GHP),
e) İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practices - GLP),
f) İyi Dağıtım Uygulamaları (Good Distribition Practices - GDP),
g) İyi Ticaret Uygulamaları (Good Trading Practices - GTP)
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