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ÜNİTE

GIDA GÜVENLİĞİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; gıda güvenliği tehlikeleri, gıdalarda 
bulunan patojen bakterilerin antibiyotiklere karşı nasıl direnç kazan-
dıkları, prion hastalıkları, alerjen gıdalar ile kişisel duyarlılık arasın-
daki ilişki ve tüketici beklentileri ve mevzuatın gıda güvenliğiyle ilişki-
si anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 1

Gıda güvenliği, gıdaların üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda gerekli önlemlerin alınarak 
insan sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü koşul ve faktörlerden ari olarak üretilmesidir. Bu kapsam-
da gıda güvenliğinin üç temel prensibi bulunur. 

Bu prensipler; 
 ➣ Gıdaların sağlığa zararlı etkenlerle bulaşmasının önlenmesi
 ➣ Gıdalarda sağlığa zararlı etkenlerin çoğalması ve yayılmasının önlenmesi
 ➣ Sağlığa zararlı etkenlerin uygun yöntemlerle gıdalardan uzaklaştırılması veya etkisiz hale geti-
rilmesidir. 

Gıda güvenliği tehlikeleri; biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler olmak üzere üç grupta toplanır. 
Biyolojik tehlikeler; bakteriler, virüsler, parazitler ve prionlardır. Kimyasal tehlikeler; fungal toksin-

ler, molluskan toksinleri, bitki toksinleri, biyojen aminler, kalıntı ve bulaşanlardır. Fiziksel tehlikeler; cam, 
tahta ve metal gibi maddelerdir. 

Gıda güvenliği tehlikeleri içerisinde özellikle bakteriler ve virüsleri içeren mikrobiyel tehlikeler ön pla-
na çıkar. Vibrio’lar ve Norovirüsler deniz ürünleriyle, Trichinella spiralis domuz etiyle, Salmonella enteri-
tidis yumurta veya yumurta bazlı ürünlerle, Campylobacter kanatlı etiyle ve Clostridium botulinum kon-
serve gıdalarla ilişkilendirilir. 

Değişik ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalar gıda kaynaklı hastalıkların yaklaşık 2/3’ünün 
Salmonella, Norovirüs ve Escherichia coli’den köken aldığını ortaya koymaktadır.

Günümüzde gıda güvenliği, üretim zincirinin tüm aşamalarını kapsayan “çiftlikten sofraya” veya “tar-
ladan çatala” yaklaşımıyla değerlendirilir. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin en önemli aşamaları; birin-
cil üretimde yani çiftlik bazında gıda üretiminde yararlanılan hayvanların sağlıklı olması veya tarla ba-
zında bitkilerin özellikle sağlığa zararlı kimyasal maddeleri içermemesidir.

Ete bulaşan E. coli O157: H7, Salmonella, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Clostridi-
um perfringens, Yersinia enterocolitica ve Listeria monocytogenes gibi patojen bakteriler ile Toxoplas-
ma gondii, Trichinella spiralis, Cysticercus bovis ve C. cellulosae gibi parazitler gıda güvenliği ve halk 
sağlığı yönünden önem taşır.

Hasta süt hayvanları, Mycobacterium bovis, Brucella spp., Salmonella, S. aureus, L. monocytoge-
nes, E. coli, C. jejuni ve Coxiella burnetii gibi zoonotik özellikteki patojen mikroorganizmaları süte bu-
laştırabilir. Küfle bulaşık yemle beslenen hayvanların sütleri aflatoksin M1 (AFM1) yönünden risk taşır. 

Bozulmaya neden olan bazı bakteriler histamin üreterek alerjik reaksiyonlara neden olur. 
Kabuklu deniz ürünleri filtrasyonla beslenmeleri gereği, sulardaki özellikle Norovirüs gibi etkenleri 

içerebilir veya toksijenik alglere bağlı olarak zehirlenmelere neden olabilir.
Kanatlı etleri özellikle Salmonella spp. ve C. jejuni kaynaklı gıda infeksiyonlarının oluşmasında 

önemli rol oynar. Yumurta kaynaklı infeksiyonlarda yumurta kabuğu veya transovaryal yolla bulaşan 
Salmonella büyük önem taşır. 

ÜNİTE

1

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Sebzeler, toprak bazlı C. botulinum veya gübre kaynaklı Listeria monocytogenes, E. coli O157: H7, 
E. coli O104: H4 ya da Entamoeba histolytica ve Ascaris lumbricoides gibi bakteri ve paraziterlerle bu-
laşabilir. Bitkisel gıdalar hasat edildikleri veya muhafaza edildikleri ortama bağlı olarak mikotoksinlerin 
oluşumuna neden olabilir.

Gıda üretiminde kullanımına izin verilmeyen kimyasal maddelerin gıdalara ilave edilmesi veya kulla-
nımına izin verilen maddelerin uygun olmayan dozda katılmaları gıdaların uygun olmayan hazırlama ve 
pişirme koşullarına bağlı olarak bazı kimyasalların (PAH nitrozamin) kronik etkilere yol açabilir.

Dışkı ile kontamine su, enterik patojen bakteri ve virüsler ile bazı parazitlerin bulaşma kaynağı olabilir.
Gıdaların üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda kontrol edilmesi amacıyla, iyi üretim uy-

gulaması (GMP), iyi hijyen uygulaması (GHP) ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) sis-
temleri başarıyla uygulanmalıdır.

Antibiyotiklere direnç, belli dozda kullanılan bir antibiyotiğin hedef bakteri üzerine etkili olmaması du-
rumudur. Dirençliliği hazırlayan başlıca faktörler; antibiyotiklerin düşük dozlarda uzun süre kullanılması, 
yeterli miktarda ve sürede kullanılmaması ve uygun antibiyotik seçilmemesidir.

Antibiyotiklere dirençli izolatların gıda ile insanlara geçme riski özellikle kanatlı yetiştiriciliğinde yay-
gın olarak kullanılan kinolonlara karşı dirençli Campylobacter infeksiyonlarının insanlarda yaygın olarak 
ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilir. 

Bakteri toplulukları arasında ortaya çıkan ve yayılan antibiyotik direnç sorunu gerek halk sağlığı ge-
rekse hayvan sağlığı yönünden önemli bir küresel tehdit olup ciddi ekonomik kayıplara yol açabilir.

Bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç genellikle üç şekilde oluşur; 
 ➣ Bakterilerin, antibiyotik oluşturan mikroorganizmalardan dirençlilik genlerini alarak kendilerine 
uyumlu hale getirmesi, kromozomal DNA formundaki bu genlerin diğer bakterilerde plazmid veya 
transpozon gibi hareketli genetik elementler formuna dönüştürülmesi

 ➣ Bakteri genlerinin aşamalı olarak mutasyona uğraması
 ➣ Bakteri hedef yapılarının modifikasyonu şeklindedir.

Antibiyotiğe dirençli genler vasıtasıyla mikroorganizmalar, enzimatik inaktivasyon, hücre içi akümü-
lasyonun azaltılması ve hücresel hedef noktalarının korunması veya değiştirilmesi mekanizmaları ile an-
tibiyotiklere direnç kazanır.

Antibiyotiklere dirençlilik, plazmidler, transpozonlar ve gen kasetleri/integronlar vasıtasıyla konak 
hücre bölünmesi sırasında geçtiği gibi, karışık bakteriyel popülasyonlardaki aynı veya farklı tür ve soy-
lardaki patojen veya apatojen bakteriler arasında transdüksiyon, konjugasyon/mobilizasyon veya trans-
formasyon vasıtasıyla da geçmektedir.

Antibiyotiklerin gıda üretiminde kullanılan hayvanlara verilmesi halinde bu antibiyotiklere karşı in-
sanlar için patojen olan bakterilerde direnç gelişebilir.

Salmonella, birçok ülkede antibiyotiklere çoklu direnç (multidrug-resistance; MDR) geliştirmiş en 
önemli gıda kaynaklı patojen bakterilerden biridir.

Salmonella serotipleri arasında dirençlilik, serotipe göre değişmekte olup bu kapsamda S. Typhi-
murium, S. Newport, S. Virchow ve S. Derby başlıca tekli veya çoklu direnç gösteren serotipler arasın-
da bulunur

Typhimurium DT 104’ün ampisilin, kloramfenikol, sülfonamid, streptomisin ve tetrasiklinlere karşı di-
rençli olduğu tespit edilmiştir.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kinolonların yaygın olarak kullanımı ve özellikle enrofloksasinin ka-
natlılarda kullanımına izin verilmesinin ardından Campylobacter türlerinde direnç gelişiminin arttığı gö-
rülmektedir.

E. coli O157: H7 izolatlarının bir kısmı başta sülfametaksazol, tetrasiklin ve streptomisin olmak üze-
re yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere direnç geliştirmiştir.

S. aureus suşlarında β-laktamaza bağlı direnç gelişimi hızla artmaktadır. 
Enterokoklar da önemli nozokomiyal infeksiyon etkeni olup, özellikle vankomisine dirençli tipleri gı-

da güvenliği ve halk sağlığı yönünden önem taşır.
Direnç gelişimine ilişkin olarak Avrupa’da 1975 yılından itibaren β-laktamların ve tetrasiklinlerin ge-

lişmeyi arttırıcı olarak kullanımı yasaklanmıştır. Yine AB, 1998 ve 1999 yıllarında insan tedavisinde kul-
lanılan antibiyotikler ile benzer özellikteki antibiyotiklerden avoparsin, tiylosin, spiramisin, virginiamisin 
ve çinko-basitrasin ile muhtemel toksikolojik etkilerinden dolayı karbadoks ve olakindoksun veteriner he-
kimlikte kullanımını yasaklamıştır. AB, 2006 yılında diğer antibiyotiklerin de gelişmeyi arttırıcı olarak kul-
lanımını yasaklamıştır.
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Prion hastalıkları olarak da bilinen nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıkları (Transmissible Spon-
giform Encephalopathies-TSE) insan ve diğer memelileri etkileyen infeksiyoz, nörodejeneratif, sporadik 
ölümcül bir grup hastalığı kapsar.

TSE’lerin tüm dünyada, insanlarda en yaygın olarak görülen formu Creutzfeldt-Jakob-hastalığı 
(CJD)’dır. 

Varyant veya yeni varyant CJD (vCJD) olarak adlandırılan ve ilk kez İngiltere’de tanımlanan hastalık, 
BSE’li sığır eti ve ürünlerinin tüketimiyle ilişkilendirilen, BSE’nin insanlarda görülen formudur.

Muhtemelen BSE ile infekte materyal ile beslenmeye bağlı olarak birçok hayvanat bahçesi hayva-
nında da prion hastalıkları görülmüştür. 

BSE, İngiltere dışında bu ülke ile canlı hayvan veya ruminant bazlı hayvansal ürün ticareti olan baş-
ta Batı Avrupa olmak üzere dünyada çok sayıda ülkede görülerek önemli bir küresel halk sağlığı tehditi 
ve endişesi ile büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur.

Hayvan yemiyle besleme ile BSE’nin ortaya çıkması arasındaki ilişkinin belirlenmesinden sonra 
İngiltere’de Temmuz 1988’den itibaren çift tırnaklı hayvan yeminin çift tırnaklıların beslenmesinde kulla-
nılması yasaklanmıştır. Yine 1989 yılında yetişkin sığırların BSE etkeninin yoğun olarak bulunduğu be-
lirli organ ve dokularının (beyin, omurilik, dalak, timus, tonsil) hayvan yemi olarak kullanılması yasak-
lanmıştır.

BSE, İngiltere’de scrapie hastalığından ölen koyun ve keçilerden elde edilen et-kemik unu ile sığır-
ların beslenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Prion proteini, mikroorganizma ve toksinler için geçerli olan kurallara uymaz, ancak çoğalıp infekte 
etme özelliğine sahiptir

Korunma ve kontrol önlemleri kapsamında, riskli ülkelerden ithalat yasağının devam ettirilmesi, spe-
sifik iç organ yasağına uyulması, sığır kemiklerinin mekaniksel ayrılmış et (MDM, Mechanically Debo-
ned Meat) üretiminde kullanılmaması ve BSE izleme programlarının AB düzenlemelerine uygun olarak 
yapılması gereklidir.

Gıda alerjisi, gıdalarda bulunan genellikle protein yapısındaki maddelerin duyarlı bireyler tarafından 
alınması sonucu ortaya çıkan immunolojik temelli aşırı duyarlılık reaksiyonudur.

Bazı durumlarda vücuttaki IgE’ler gıdalarda bulunan belli proteinlere karşı tepki gösterir ve bunun 
sonucunda alerjik reaksiyonlar ortaya çıkar.

Alerjen özelliğe sahip yaklaşık 180 gıda bulunmakla birlikte, gıda kaynaklı alerjik reaksiyonların bü-
yük bölümü yer fıstığı, soya fasulyesi, kabuklu deniz ürünleri, balık, inek sütü, yumurta, fındık-ceviz, ke-
reviz sapı ve buğday içeren gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, birçok ülke gı-
da mevzuatında süt, yumurta, soya unu, ceviz, balık, krustasea, susam, hardal gibi başlıca alerjen mad-
deleri içeren gıdaların etikette belirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Gıda alerjilerine üç yaş altı çocuklarda daha sıklıkla rastlanmasının nedeni, bu grupta sindirim en-
zimlerinin tam olarak gelişmemiş olması ve IgA salınım sisteminin dört yaşına kadar olgunlaşmamış ol-
masıdır.

Sütte bulunan alerjenler kazein, β-laktoglobulin ve α-laktalbumindir. Bu alerjenler pastörizasyon iş-
lemiyle sütten tamamen elimine edilemez. Yine ovomukoid ve ovalbumin yumurta akında, livetinler yu-
murta sarısında bulunan, aynı zamanda enzimlere dirençli olan önemli alerjen maddelerdir. Krustasea-
lardaki alerjen, bir kas proteini olan tropomiyozindir. Balıkta bulunan parvalbumin ısıya dirençli bir aler-
jendir.

Gıda alerjilerinde vücudun değişik doku ve sistemlerinde görülen başlıca belirtiler; sindirim sistemi 
belirtileri; bulantı, kusma ve ishal, deride görülen belirtiler; ürtiker, egzama ve ödem, solunum sistemi 
belirtileri; rinit ve astımdır. 

Gıda alerjenleri immun reaksiyon olarak tip I alerjilere neden olarak anafilaksiye yol açabilir. Anafi-
laktik semptomlar dudakların şişmesi ve ürtikerden kusma, öksürme ve solunum güçlüğüne kadar deği-
şen ağır seyirli belirtilere neden olabilir. 

Gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan kayıpların başlıca nedenleri;  iş gücü kaybı, teşhis, teda-
vi ve bakım masrafları, hastalığa neden olan gıdaların piyasadan toplanması, imhası veya yeniden iş-
lenmesine ilişkin giderler ve ulusal veya uluslararası düzeyde itibar ve gıda ticaretinin olumsuz etkilen-
mesine ilişkin kayıplardır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Gıda güvenliğinin kaç temel prensibi var-
dır?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5  E) 1

AÇIKLAMA
Gıda güvenliğinin 3 temel prensibi vardır. Bun-
lar; gıdaların sağlığa zararlı etkenlerle bulaşması-
nın önlenmesi, Gıdalarda sağlığa zararlı etkenle-
rin çoğalması ve yayılmasının önlenmesi ve sağlı-
ğa zararlı etkenlerin uygun yöntemlerle gıdalardan 
uzaklaştırılması ya da etkisiz hale getirilmesidir.

YANIT: B

2. Değişik ülkelerde yapılan epidemiyolo-
jik çalışmalar gıda kaynaklı hastalıkların 
yaklaşık kaçını Salmonella, Norovirüs ve 
Escherchia coli’den kaynaklandığını orta-
ya koymuştur?

A) 1/3’ünün B) 1/2’sinin
C) 1/4’ünün D) 3/4’ünün
E) 2/3’ünün

AÇIKLAMA
Değişik ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışma-
lar gıda kaynaklı hastalıkların yaklaşık 2/3’ünün 
salmonella, norovirüs ve Escherchia coli’den kay-
naklandığını ortaya koymuştur.

YANIT: E

3. Campylobacter aşağıdakilerden hangisi 
ile ilişkilendirilmektedir?

A) Yumurta ve yumurta bazlı gıdalarla
B) Tavuk eti 
C) Domuz eti
D) Deniz ürünleri 
E) Konserve gıdalar 

AÇIKLAMA
Campylobacter tavuk eti ile ilişkilendirilmektedir.

YANIT: B

4. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı ette bulu-
narak halk sağlığını tehdit eden patojenler 
arasında yer almaz?

A) L. monocytogenes 
B) Anisakis simplex
C) Salmonella spp.
D) Toxoplasma gondii 
E) Campylobacter jejuni 

AÇIKLAMA
Anisakis simplex kırmızı ette bulunarak halk sağ-
lığını tehdit eden patojenler arasında yer almaz.

YANIT: B

5. Aşağıdakilerin hangisi sebzelere toprak 
bazlı veya gübre bazlı olarak bulaşarak 
insanlara bulaşan gıda güvenliği tehlike-
lerinden biri değildir?

A) Listeria monocytogenes
B) E. coli O157: H7 
C) E. coli O104: H4 
D) Anisakis spp. 
E) Entamoeba histolica

AÇIKLAMA
Anisakis spp. sebzelerin toprak bazlı veya gübre 
bazlı olarak bulaşarak, sebzelerden de insanlara 
bulaşan gıda güvenliği tehlikelerinden biri değildir.

YANIT: D

6. Aşağıdakilerden hangisi özellikle yaşam-
sal öneme sahip doku ve organlarda kro-
nik etkilere yol açmaz?

A) Gıda üretiminde kullanımına izin verilme-
yen kimyasalların gıdalara katılması 

B) Gıda üretiminde kullanımına izin verilen 
kimyasalların uygun dozda kullanılma-
ması 

C) Gıdaların uygun olmayan hazırlanma ve 
pişirme şartlarına bağlı olarak bazı kim-
yasalların ortaya çıkması 

D) Gıda üretiminde kullanımına izin verilen 
maddelerin uygun dozda kullanılması 

E) Gıdaların çevresel kimyasallarla (pestisit, 
ağır metaller vb) bulaşık olması 

AÇIKLAMA
Gıda üretiminde kullanımına izin verilen madde-
lerin uygun dozda kullanılması özellikle yaşamsal 
öneme sahip doku ve organlarda kronik etkilere 
yol açmaz.

YANIT: D

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



7

7. Veteriner hekimlikte kullanılan antibiyo-
tiklerin başında hangi gruptaki antibiyo-
tikler gelmektedir?

A) Makrolidler
B) Linkozamidler
C) Tetrasiklinler 
D) Penisilinler
E) Sülfonamidler 

AÇIKLAMA
Veteriner hekimlikte kullanılan antibiyotiklerin ba-
şında tetrasiklinler gelmektedir.

YANIT: C

8. Aşağıdakilerden hangisi metisiline di-
rençli patojen bakteridir?

A) Salmonella typhimurium DT 104
B) Campylobacter spp.
C) Listeria monocytogenes 
D) E. coli O157: H7
E) Staphylococcus aureus

AÇIKLAMA
Staphylococcus aureus metisiline dirençli patojen 
bakteridir. Enterococcus’de vankomisine dirençli-
dir.

YANIT: E

9. AB kaç yılında antibiyotiklerin gelişmeyi 
artırıcı olarak kullanımını yasaklamıştır?

A) 1998 B) 1999 C) 2000
D) 2004 E) 2006

AÇIKLAMA
AB 2006 yılında antibiyotiklerin gelişmeyi artırıcı 
olarak kullanımını yasaklamıştır.

YANIT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi Papua-Yeni 
Gine’de ölen insanların beyinlerinin ce-
naze törenlerinde ritüel olarak yenilmesi 
ile ortaya çıkan ve bu geleneğin yasaklan-
ması ile ortadan kaybolan prion hastalığı 
hangisidir?

A) vCJD (varyant)
B) Scrapie 
C) BSE
D) Mad Cow Disease
E) Kuru 

AÇIKLAMA
Kuru Papua-Yeni Gine’de ölen insanların beyinle-
rinin cenaze törenlerinde ritüel olarak yenilmesi ile 
ortaya çıkan ve bu geleneğin yasaklanması ile or-
tadan kaybolan prion hastalığıdır.

YANIT: E

11. Avrupa Birliği Bilimsel Veterinerler Birli-
ği Komitesine göre 133°C’de 3 atmosfer-
de kaç dakika ısı işlemi uygulaması prio-
nun yıkımlanması için esastır?

A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30 

AÇIKLAMA
Avrupa Birliği Bilimsel Veterinerler Birliği Komitesi-
ne göre 133  °C’de 3 atmosferde 20 dakika ısı işle-
mi uygulaması prionun yıkımlanması için esastır.

YANIT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi koruma ve kont-
rol önlemleri kapsamında alınması gerek-
li önlemden değildir?

A) Riskli ülkelerden ithal yasağının devam 
ettirilmesi 

B) Spesifik iç organ yasağına uyulması 
C) Sığır kemiklerinin mekaniksel ayrılmış et 

üretiminde kullanılmaması 
D) BSE izleme programlarının AB düzenle-

melerine uygun olarak yapılması 
E) Riskli ülkelere ihracat yasağının devam 

ettirilmesi  

AÇIKLAMA
Riskli ülkelere ihracat yasağının devam ettirilmesi 
koruma ve kontrol önlemleri kapsamında alınması 
gerekli önlemden değildir.

YANIT: E
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13. Aşağıdakilerden hangisinde gıda alerjile-
rine daha sık rastlanmaktadır?

A) Üç yaş altı çocuklarda 
B) Üç yaş üstü çocuklarda 
C) 15 yaşından büyük çocuklarda 
D) 15 yaş altı çocuklarda 
E) 20 yaş üstü çocuklarda 

AÇIKLAMA
Üç yaş altı çocuklarda gıda alerjilerine daha sık 
rastlanmaktadır. Bunun nedeni sindirim enzimle-
rinin tam olarak gelişmemiş olması ve IgE salınım 
sisteminin 4 yaşına kadar gelişimini tamamlama-
mış olmasıdır.

YANIT: A

14. Aşağıdakilerden hangisi anafilaktik semp-
tomlardan biri değildir?

A) Dudakların şişmesi 
B) Ürtikerden kusma 
C) Öksürme
D) Solunum güçlüğü 
E) Görme bozukluğu 

AÇIKLAMA
Görme bozukluğu anafilaktik semptomlardan biri 
değildir.

YANIT: E

15. Aşağıdakilerden hangisi AB’de gıda mev-
zuatının değiştirilme nedenleri arasında 
yer almaz?

A) Eski mevzuatın karmaşık yapıda olması 
B) Tüketici güveninin kaybolması 
C) Eski mevzuatın son ürünün kontrolüne 

yönelik olması 
D) BSE ve dioksin gibi gıda kaynaklı krizle-

rin ortaya çıkması 
E) AB’de hayvan popülasyonlarının artması 

AÇIKLAMA
AB’de hayvan popülasyonlarının artması AB’de 
gıda mevzuatının değiştirilme nedenleri arasında 
yer almaz.

YANIT: E

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Devletin gıda 
mevzuatını hazırlayan ve uygulayan bi-
rimlerini, gıda üreticileri ve endüstrisini, 
üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarını, 
sivil toplum örgütlerini, medyayı ve son 
kullanıcı olan tüketiciyi direkt olarak ilgi-
lendiren çok paydaşlı küresel öneme sa-
hip güncel bir alandır?

A) Dezenfeksiyon 
B) Hijyen
C) Streilizasyon
D) Sanitasyon 
E) Gıda güvenliği 

2. Sığır eti kökenli E. coli O157: H7 infeksi-
yonlarına hangi coğrafi bölgede daha sık-
lıkla rastlanmaktadır?

A) Güney Amerika
B) Avrupa
C) Kuzey Amerika
D) Asya
E) Afrika

3. AB ülkelerinde aşağıdakilerden hangisine 
sıklıkla rastlanmaktadır?

A) E.coli O157: H7
B) Salmonella enteritidis
C) Trichinella spiralis 
D) Vibrio parahaemolyticus
E) Clostridium botulinum 

4. Aşağıdakilerden hangisi patojen bakteri-
lerde dirençliliği hazırlayan başlıca faktör-
lerden biri değildir?

A) Uygun olmayan antibiyotik kullanılması 
B) Sürekli olarak düşük dozda antibiyotik 

kullanılması 
C) Antibiyotiklerin profilaktik amaçla yemle-

re katılarak verilmesi 
D) Bakteriyel infeksiyonlarda antihistaminik-

lerin kullanılması 
E) Düzenli antibiyotik kullanılmaması      
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5. Bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç 
genellikle kaç şekilde meydana gelmek-
tedir?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

6. Çoklu antibiyotik direnç özelliği olan Sal-
monella typhimurium DT 104 aşağıdaki 
antibiyotiklerin hangilerine karşı direnç-
lidir?

A) Ampisiline B) Klorofenikola 
C) Sülfonamide D) Streptomisine 
E) Hepsine 

7. Çoklu antibiyotik direnç özelliğine sahip 
S. newport özellikle hangi ülkede ortaya 
çıkan bir serotiptir?

A) İngiltere B) Fransa
C) Almanya D) ABD
E) Kanada

8. Transmissible Spongiform Encephalopat-
hies (TSE)’nin bütün dünyada insanlarda 
en yaygın görülen formu hangisidir?

A) Creutzfeldt-jakob hastalığı 
B) Bovine spongiform encephalopaty 
C) Mad Cow Disease
D) Scrapie 
E) Kronik wasting hastalığı 

9. CJD’ler arasında %85 ile en yaygın ola-
rak görülen nedeni belli olmayan ve ge-
nellikle 60 yaş üzeri insanlarda ortaya çı-
kan ölümcül hastalık hangisidir?

A) Sporadik form(sCJD)
B) fCJD (familial)
C) vCJD (varyant)
D) iCJD (iatrojenik)
E) Hiçbiri 

10. Aşağıdakilerden hangisi prion-proteininin 
mutasyonu sonucu ortaya çıkar?

A) iCJD (iatrojenik)
B) vCJD (varyant)
C) fCJD (familial)
D) Kuru 
E) Sporadik form (sCJD) 

11. vCJD (varyant) hastalığından İngiltere’de 
kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

A) 32 B) 27 C) 14
D) 158 E) 14

12. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin aler-
jik reaksiyonlardan korunması yönünden 
önemli olan hususlardan biri değildir?

A) Alerjiye neden olan gıdaların diyetten çı-
karılmalıdır 

B) Alerjik reaksiyonun ortaya çıkması duru-
munda en kısa sürede sağlık kuruluşuna 
başvurulmalıdırlar

C) Belli alerjenlere duyarlı şahısların etiket 
bilgilerini dikkate almalıdırlar

D) Alerjik duruma alışmak için her gıdayı ye-
melidirler

E) Alerjenlerle ilgili düzenlemeler bilimsel 
gelişmelere ve AB mevzuatına paralel 
güncellenmelidir

13. Aşağıdakilerden hangisi gıda kökenli has-
talıklardan kaynaklanan kayıpların sebep-
lerinden biri değildir?

A) İş gücü kaybı
B) Teşhis tedavi ve bakım masrafları
C) İstihdamın artması ile meydana gelen 

masraflar  
D) Hastalığa neden olan gıdaların piyasa-

dan toplanması, imhası veya yeniden 
işlenmesi ile oluşan masraflar 

E) Ulusal veya uluslararası seviyede itibar 
ve gıda ticaretinin olumsuz etkilenmesi 
sonucu meydana gelen kayıplar    
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14. Aşağıdakilerden hangisinin gıda güvenli-
ği ile alakası yoktur?

A) Maden mühendislerinin
B) Gıda kontrol birimlerinin 
C) Tüketicilerin
D) Veteriner hekimlerin 
E) Gıda üreticilerinin 

15. Aşağıdakilerden hangisi AB ve ulusal gı-
da mevzuatının temel prensiplerinden bi-
ri değildir?

A) Çiftlikten sofraya gıda güvenliği 
B) Gıda güvenliğinde risk analizi 
C) HACCP bazlı kontrol yerine son ürünün 

kontrolü 
D) Gıda zinciri içerisinde yem ve gıdanın iz-

lenebilirliği 
E) Gıda ve yem güvenliğinde sorumluluğun 

üreticiye verilmesi

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Gıda güvenliği devletin gıda mevzuatını 
hazırlayan ve uygulayan birimlerini, gı-
da üreticileri ve endüstrisini, üniversite-
leri ve araştırma kuruluşlarını, sivil top-
lum örgütlerini, medyayı ve son kullanı-
cı olan tüketiciyi direkt olarak ilgilendiren 
çok paydaşlı küresel öneme sahip gün-
cel bir alandır.

2. C Sığır eti kökenli E. Coli O157: H7 infeksi-
yonlarına Kuzey Amerika da daha sıklık-
la rastlanmaktadır.

3. B  AB ülkelerinde Salmonella enteritidis 
(Yumurta kaynaklı) sıklıkla rastlanmakta-
dır.

4. D Bakteriyel infeksiyonlarda antihistaminik-
lerin kullanılması patojen bakterilerde di-
rençliliği hazırlayan başlıca faktörlerden 
biri değildir.

5. C Bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç 
genellikle 3 şekilde meydana gelmekte-
dir. Bunlar; bakterilerin mikroorganizma-
lardan dirençlilik genlerini  alarak ken-
dilerine uyumlu hale getirmesi, bakteri 
genlerinin aşamalı olarak mutasyona uğ-
raması ve bakteri hedef yapılarının modi-
fikasyonudur.

6. E Çoklu antibiyotik direnç özelliği olan Sal-
monella typhimurium DT 104 hepsine 
karşı dirençlidir.

7. D Çoklu antibiyotik direnç özelliğine sahip 
S. newport özellikle ABD ‘de ortaya çıkan 
bir serotiptir.

8. A Transmissible Spongiform Encephalo-
pathies (TSE)’nin bütün dünyada insan-
larda en yaygın görülen formu Creutz-
feldt-jakob hastalığıdır.

9. A CJD’ler arasında %85 ile en yaygın ola-
rak görülen nedeni belli olmayan ve ge-
nellikle 60 yaş üzeri insanlarda orta-
ya çıkan ölümcül hastalık Sporadik 
form(sCJD)’dir.

10. C fCJD (familial) prion - proteininin mutas-
yonu sonucu ortaya çıkar. 

11. D vCJD (varyant) hastalığından İngiltere de 
158 kişi hayatını kaybetmiştir. Çoğunlu-
ğu fransada olmak üzere diğer ülkelerde 
de 32 kişi yaşamını yitirmiştir.

12. D Alerjik duruma alışmak için her gıdayı ye-
melidirler, tüketicilerin alerjik reaksiyon-
lardan korunması yönünden önemli olan 
hususlardan biri değildir.

13. C İstihdamın artması ile meydana gelen 
masraflar, gıda kökenli hastalıklardan 
kaynaklanan kayıpların sebeplerinden 
biri değildir.

14. A Maden mühendislerinin gıda güvenliği ile 
alakası yoktur. Diğer sayılanlar gıda gü-
venliği ile ilişkili olanlardır.

15. C HACCP bazlı kontrol yerine son ürünün 
kontrolü AB ve ulusal gıda mevzuatının 
temel prensiplerinden biri değildir. Son 
ürünün kontrolü yerine HACP bazlı kont-
rol temel amaçlardan biridir.    
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ÜNİTE

GIDALARDA MİKROORGANİZMALARIN GELİŞMESİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; gıdanın besin öğeleri ve nem içeriği, 
su aktivitesi ve pH değeri ile redoks potansiyelinin mikroorganizmala-
rın gelişmesi üzerine etkisi, gıdanın biyolojik yapısı, içerdiği antimikro-
biyel maddeler ile taşıdığı mikroorganizmalar arasındaki etkileşimi ve 
gıdanın bulunduğu ortamın sıcaklık, bağıl nem ve gaz içeriğini mikro-
organizmaların gelişmesi ile ilişkisi anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 1

Genel olarak gıdalarda bulunan mikroorganizmalar; yararlı, patojen, bozulmaya neden olan ve indi-
katör olarak sınıflandırılabilir.

Yararlı mikroorganizmalar; gıdaların organoleptik özelliğini iyileştirmek, çeşidini arttırmak ve içerdi-
ği patojen mikroorganizmalarla antagonistik ilişkide olmaları için ilave edilir. Yararlı mikroorganizmala-
rın bir kısmı gıda güvenliğinin yanı sıra insan sağlığı için de faydalı olabilir. Bu mikroorganizmalara pro-
biyotik denir.

Patojen mikroorganizmalar; gıdalarda bulunması istenmeyen gıda güvenliği ve insan sağlığı için risk 
teşkil ederek insanlarda infeksiyon ve intoksikasyon oluşumuna neden olan zararlı etkenlerdir. Genellik-
le bağırsak, dışkı veya toprak orjinli olup insanlara gıda, su veya hava yoluyla bulaşır. 

Bozulmaya neden olan mikroorganizmalar; metabolik aktivasyonları sonucunda gıdalarda kokuşma, 
asitleşme ve acılaşmaya neden olan, insanlarda doğrudan hastalık yapıcı etkisi olmayan saprofit mik-
roorganizmalardır. 

İndikatör mikroorganizmalar gıdaların üretim ve muhafaza sürecindeki herhangi bir hata ve pato-
jen kontaminasyonunu işaret eden ve genel hijyenik durum hakkında ipucu veren mikroorganizmalar-
dır. Örneğin zorunlu bağırsak sakini olan Escherichia coli’nin sütte bulunması sütün dışkıyla bulaşma-
sına işaret eder.

Mikroorganizmaların canlılığını sürdürebilmesi ve çoğalabilmesi için gerekli olan optimum (en uy-
gun) iç ve dış faktörler vardır. 

İç faktörler; besin içeriği, nem içeriği ve su aktivitesi değeri, pH değeri, redoks potansiyel değeri, bi-
yolojik yapı, antimikrobiyel maddeler ve mikroorganizmalar arası etkileşimdir. 

Dış faktörler; sıcaklık, bağıl nem ve gazlardır. 
Her gıda kendine özgü yapısı nedeniyle farklı oranlarda gıda bileşenleri içerir. Hayvansal ve bitkisel 

gıdalar genel olarak su, karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral madde içeriğine sahiptir.
Mikroorganizmalar birincil enerji ve karbon kaynağı olarak karbonhidratları parçalar ve ortaya çıkan 

metabolizma ürünlerini kullanır. Bu sırada oluşan yan ürünler, gıdalarda arzu edilen (laktik asit) veya 
edilmeyen (karbondioksit) birtakım değişikliklere neden olur. İkincil enerji kaynağı olarak kullanılan yağ-
lar ise mikroorganizmalar tarafından yağ asitleri ve gliserole parçalanır.

Mikroorganizmalar azot kaynağı olarak proteinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan aminoasitleri 
önce yapısal bileşiklerini sentezlemek için, daha sonra da enerji elde etmek için kullanır. Bu sırada olu-
şan bazı yan ürünler (amonyak ve hidrojen sülfür) gıdalarda bozulmaya neden olur.

Mikroorganizmalar besin öğesi gereksinimleri açısından sıralandığında en az gereksinimi küfler 
göstermekte, bunu sırasıyla mayalar, Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler izlemektedir.

Gıdalarda bulunan su, mikroorganizmalar tarafından besin öğelerinin çözünmüş halde kullanılma-
sında ve artık ürünlerin atılmasında önemli rol oynar.

2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Gıda içerisindeki su, bağlı su ve serbest su olmak üzere iki şekilde bulunur. Bağlı su; gıdalardaki 
protein, karbonhidrat ve yağlara tutunan sudur. Bu suyun gıdalara uygulanan kurutma, basınç, dondur-
ma, şeker ve tuz ilavesi ile uzaklaştırılması oldukça güç olup mikroorganizmaların kullanabileceği form-
da değildir. Serbest su ise gıda içinde bağlı olmayan, gıdadan kolayca uzaklaştırılabilen ve mikroorga-
nizmaların kullanabileceği formdaki sudur.

Serbest suyun ölçütü olarak su aktivitesi değeri (activity of water: aw) kullanılır. Su aktivitesi değeri, 
gıdadaki su basıncının (P) aynı sıcaklıktaki saf suyun basıncına (Po) oranı (P/Po) ile belirlenir. Su akti-
vitesi değeri 0-1 arasında değişmekte olup saf suyun aw değeri 1’dir. 

Su aktivitesi değeri, mikroorganizmaların gelişmesi üzerinde en etkili faktörlerden biridir. Her mikro-
organizmanın gelişebildiği en uygun ve en düşük aw değeri bulunur. Gıdalara uygulanan kurutma (süt 
tozu), basınç (pastırma), dondurma (dondurulmuş taze et) ve şeker ilavesi (reçel), tuz ilavesi (salça) iş-
lemleri ile aw değeri düşürülebilir. Bu işlemler, mikroorganizmaların gelişme ve üremelerini kısıtlayarak 
gıdaların raf ömrünü uzatır.

Mikroorganizmalar aw değeri gereksinimleri açısından sıralandığında en düşük aw değerlerinde küf-
ler üremekte, bunu sırasıyla mayalar, Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler izlemektedir. Mikroorga-
nizmalarda genel olarak en düşük aw değeri bakteriler için 0.90, mayalar için 0.88, küfler için ise 0.80’dir.

Mikroorganizmalar 0.60 ve altındaki aw değerine sahip gıdalarda üreyemediğinden bu tür gıdalarda 
mikroorganizma kaynaklı bozulma görülmez.

pH değeri, hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır.
Genel olarak bakterilerin gelişebildiği pH aralığı, küf ve mayalara göre daha dardır. Bakteriler nötr 

ortamlarda, maya ve küfler ise hafif asidik ortamlarda daha iyi gelişme gösterir.
Mikroorganizmalar gelişme ve üremeleri için gereksinim duydukları pH değerleri açısından sıralan-

dıklarında en düşük pH değerlerinde küfler üremekte, bunu sırasıyla mayalar ve bakteriler izlemektedir.
pH değeri 7.0 ve üzerinde olan gıdalar alkali (yumurta akı), pH 7.0-6.5 arasında olan gıdalar (süt, 

balık) nötre yakın, pH 6.4-5.3 arasında olan gıdalar (sebze) zayıf asit, pH 5.2-4.5 olanlar (peynir, su-
cuk) orta asit, pH 4.4-2.7 olanlar (mayonez, meyve) asit, pH 3.7 ve altında olan gıdalar (limon) ise kuv-
vetli asit özelliktedir.

Redoks potansiyeli değeri, bir gıdada indirgen ve yükseltgen maddelerin varlığının ölçütüdür. Bu de-
ğer milivolt (mV) olarak ölçülür ve Eh değeri olarak belirtilir.

Gıdanın içerisinde indirgen maddelerin çok olması veya çözünmüş oksijenin azalması ile ortam ana-
erob hale gelir ve Eh değeri düşer.

Gıda içerisinde yükseltgen maddelerin çok olması veya çözünmüş oksijenin artması durumunda or-
tam aerob hale gelir ve Eh değeri yükselir.

Genel olarak gıdaların Eh değeri +400 mV ile -400 mV arasında değişir.
Aerobik mikroorganizmalar gelişmeleri için oksijene gereksinim duyduklarından pozitif Eh değerle-

rinde, anaerobik mikroorganizmalar ise oksijensiz ortama gereksinim duyduklarından negatif Eh değer-
lerinde üreyebilir. Fakültatif anaerob mikroorganizmalar ise, hem oksijen varlığında hem de oksijen yok-
luğunda gelişebildiklerinden pozitif ve negatif Eh değerlerinde üreme gösterebilir.

Doğal antimikrobiyel maddeler içerisinde; yumurta akında lizozim ve avidin, çiğ sütte laktoferrin, so-
ğan ve sarımsaktaki alisin ile kekikte timol ve karvakrol bulunur.

Gıdaların üretimi sırasında ilave edilen kimyasal koruyuculardan olan nitrit, et ürünlerinde Clostridi-
um botulinum’un gelişmesini ve toksin oluşturmasını engeller.

Mikroorganizmalar içerisinde laktik asit bakterileri tarafından üretilen nisin, laktik asit ve hidrojen pe-
roksit, propiyonik asit bakterileri tarafından üretilen pediyosin ve propiyonik asit ile mayaların ürettiği al-
kol antimikrobiyel etki gösterir ve gıda katkı maddesi olarak kullanılabilir.

Sinerjizm, bazı mikroorganizmaların gelişmesi ile ortaya çıkan ürünlerin, aynı gıdada bulunan diğer 
mikroorganizmalar tarafından kullanılarak bu mikroorganizmaların aktivitesinin artmasına neden olma-
sıdır. Mayalar tarafından üretilen B vitamininin, aynı gıdada bulunan laktik asit bakterilerinin üremesini 
teşvik etmesi veya yoğurdu oluşturan iki tür bakteriden birinin sütün pH değerini düşürerek diğerinin ge-
lişebileceği bir ortam oluşturması sinerjizme örnek olarak verilebilir.

Antagonizm, bazı mikroorganizmaların ürettikleri maddelerin aynı gıdadaki diğer bazı mikroorganiz-
maların ölmesine veya gelişmesinin baskılanmasına neden olmasıdır. Laktik asit bakterileri tarafından 
üretilen karbondioksit, organik asitler, peroksitler ve bazı antimikrobiyel maddelelerin aynı gıdada bulu-
nan istenmeyen bakterilerin gelişmesini baskılaması bir antagonizm örneğidir.
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En uygun olan sıcaklık derecesinde bulunan mikroorganizmaların üreme hızı en yüksek düzeydey-

ken, en düşük ve en yüksek sıcaklık derecelerine yaklaştıkça üreme hızı yavaşlar.
Psikrofil mikroorganizmalar en uygun 10-15 °C arasında, psikrotrof mikroorganizmalar 20-30 °C ara-

sında, mezofil mikroorganizmalar 30-37 °C arasında, termotrof mikroorganizmalar 42-46 °C arasında ve 
termofil mikroorganizmalar 50-80 °C arasında üreme gösterir. 

Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar içerisinde mezofil ve psikrotrof özellik gösterenler hem bo-
zulmalara neden olabilmeleri hem de insanlarda hastalık oluşturabilmeleri nedeniyle büyük önem taşır. 
Küf ve mayalar psikrotrof ve mezofil sıcaklık derecelerinde gelişebilirken bakteriler tüm sıcaklık derece-
lerinde gelişebilir.

Bağıl nem, bir metreküp hava içindeki su buharı kütlesinin aynı sıcaklık ve basınçtaki su buharına 
doymuş havanın kütlesine oranını ifade eder. Muhafaza ortamının bağıl nemi, gıdanın aw değeri ve gı-
da yüzeyinde mikroorganizma gelişimi açısından önemlidir.

En uygun bağıl nem oranı bakteriler için % 92 ve üzerinde, mayalar için % 90 ve üzerinde iken küf-
ler için % 85-90 arasındadır.

Normal muhafaza ortamının havasında başta azot ve oksijen olmak üzere karbondioksit ve diğer ba-
zı gazlar bulunur. Havadaki oksijenin varlığı aerobik mikroorganizmaların gıda yüzeyinde (pozitif Eh de-
ğerinde) gelişerek gıdada bozulmalara neden olur.

Gıdalara uygulanan vakum ambalajlama ile ortamdaki oksijen uzaklaştırılır ve aerob mikroorganiz-
maların üremesi engellenir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak gı-
dalarda bulunan mikroorganizmaların sı-
nıflandırmasında yer almaz?

A) Yararlı mikroorganizmalar
B) Patojen mikroorganizmalar
C) Bozulmaya neden olan mikroorganizma-

lar 
D) İndikatör mikroorganizmalar
E) Starter kültür mikroorganizmaları 

AÇIKLAMA
Starter kültür mikroorganizmaları genel olarak gı-
dalarda bulunan mikroorganizmaların sınıflandır-
masında yer almaz.

YANIT: E

2. Gıda güvenliğinin yanı sıra insan sağlığı 
için de yaralı olan mikroorganizmalara ne 
denir?

A) Bakteri
B) Virüs
C) Probiyotik
D) Parazit
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Gıda güvenliğinin yanı sıra insan sağlığı için de 
yaralı olan mikroorganizmalara probiyotik denir.

YANIT: C

3. Mikroorganizmalar gelişme ve üremeleri 
için ikincil enerji kaynağı olarak aşağıdaki 
hangi besin maddesini kullanır?

A) Karbonhidratı
B) Proteinleri
C) Vitaminleri
D) Mineralleri
E) Yağları 

AÇIKLAMA
Mikroorganizmalar gelişme ve üremeleri için ikincil 
enerji kaynağı olarak yağları kullanır.

YANIT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak ta-
ze meyve ve sebzelerin su aktivite değeri-
ni göstermektedir?

A) 0.62
B) 0.90
C) 0.80
D) 0.98
E) 0.75

AÇIKLAMA
0.98 genel olarak taze meyve ve sebzelerin su ak-
tivite değerini göstermektedir.

YANIT: D

5. Aşağıdakilerden hangisi gıdaların raf öm-
rünü uzatmak için uygulanan işlemlerden 
biri değildir?

A) Kurutma
B) Basınç 
C) Su katma
D) Dondurma 
E) Şeker ya da tuz ilavesi 

AÇIKLAMA
Su katma, gıdaların raf ömrünü uzatmak için uy-
gulanan işlemlerden biri değildir. Su katma raf öm-
rünü uzatmaz. Burada  amaç su oranını düşürmek 
olmalıdır.

YANIT: C

6. Bakterilerde genel olarak en düşük su ak-
tivite değeri (aw) kaçtır?

A) 0.88
B) 0.80
C) O.75
D) 0.61
E) 0.90

AÇIKLAMA
Bakterilerde genel olarak en düşük su aktivite de-
ğeri (aw) 0.90’dır. Bu değerler mayalar için 0.88 ve 
küfler için 0.80 ‘dir.

YANIT: E
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7. Mikroorganizmaların gelişebildiği pH de-
ğerleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Küflerin gelişebildiği pH aralığı, bakterile-
re göre daha geniştir

B) Bakteriler nötr ortamlarda maya ve küfler 
ise hafif asidik ortamlarda daha iyi gelişir-
ler

C) Maya ve küfler nötr ortamlarda, bakteriler 
ise asidik ortamlarda daha iyi gelişirler

D) Bakterilerin gelişebildiği pH aralığı, ma-
yalara göre daha dardır

E) Küfler en düşük pH gereksinimine sahip-
tir

AÇIKLAMA
Mikroorganizmaların gelişebildiği pH değerleri ile 
ilgili olarak maya ve küfler nötr ortamlarda, bakte-
riler ise asidik ortamlarda daha iyi gelişirler ifadesi 
yanlıştır. Maya ve küfler asidik ortamlarda  bakte-
riler ise nötr ortamlarda daha iyi gelişirler.

YANIT: C

8. Hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonu-
nun negatif logaritması hangisidir?

A) pH değeri
B) Su aktivite değeri
C) Redoks potansiyel değeri
D) Bağıl nem değeri
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonunun negatif 
logaritması pH değeridir. pH değeri 0-14 arasın-
da değişir.

YANIT: A

9. Genel olarak gıdaların Eh değeri hangi 
aralıklar arasında değişir?

A) +300 mV ile +500 mV
B) +400 mV ile -400mV
C) +500 mV ile +500 mV
D) +300 mV ile +400 mV
E) -60 mV ile -150 mV 

AÇIKLAMA
Genel olarak gıdaların Eh değeri +400 mV ile 
-400mV arasında değişir.

YANIT: B

10. Laktoferrin aşağıdaki gıdaların hangisin-
de doğal antimikrobiyel olarak bulunur?

A) Soğanda 
B) Yumurta akında
C) Sütte
D) Kekikte
E) Sarımsakta 

AÇIKLAMA
Laktoferrin sütte doğal antimikrobiyel olarak bulu-
nur. Bunlardan alisin soğan ve sarımsakta, timol 
ve karvakolda kekikte bulunur.

YANIT: C

11. Lactococcus lactis tarafından üretilen an-
timikrobiyel madde aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Pediyosin A
B) Pediyosin AcH
C) Nisin
D) Bakteriyosin PAI
E) Sakasin

AÇIKLAMA
Lactococcus lactis tarafından üretilen antimikrobi-
yel madde nisindir.

YANIT: C

12. Mikroorganizmalar tarafından üretilen 
aşağıdaki antimikrobiyel maddelerden 
hangisi Staphylococcus aureus üzerine 
etkili değildir?

A) Nisin
B) Pediyosin A
C) Bakteriyosin PAI
D) Pediyosin AcH
E) Sakasin 

AÇIKLAMA
Mikroorganizmalar tarafından üretilen antimikrobi-
yel maddelerden sakasin Staphylococcus aureus 
üzerine etkili değildir.

YANIT: E
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13. Mikroorganizmalar arasındaki etkileşim 
aşağıdakilerden hangisi veya hangilerine 
göre değişkenlik gösterir?

A) Gıdanın başlangıçtaki mikroorganizma 
sayısı ve türüne

B) Gıdanın iç faktörlerine 
C) Çevre şartlarına 
D) Gıdaya uygulanan işlemlere 
E) Hepsine 

AÇIKLAMA
Mikroorganizmalar arasındaki etkileşim gıdanın 
başlangıçtaki mikroorganizma sayısı ve türüne, 
gıdanın iç faktörlerine, çevre şartlarına ve gıdaya 
uygulanan işlemlere değişkenlik gösterir.

YANIT: E

14. Laktik asit bakterileri tarafından üretilen 
karbondioksit, organik asitler, peroksit-
ler ve bazı antimikrobiyel maddelerin ay-
nı gıdada bulunan istenmeyen bakterile-
rin gelişmesini baskılaması hangisinin ör-
neğidir?

A) Sinerjizm B) Bakteriyel 
C) Bakterisit D) Antagonizm
E) Bakterifaj

AÇIKLAMA
Laktik asit bakterileri tarafından üretilen karbondi-
oksit, organik asitler, peroksitler ve bazı antimikro-
biyel maddelerin aynı gıdada bulunan istenmeyen 
bakterilerin gelişmesini baskılaması antagonizm 
örneğidir. YANIT: D

15. Gıda infeksiyon ve intoksikasyonlarına 
sebep olan ve çoğu insan ve hayvan vü-
cut sıcaklık derecelerinde iyi üreyen pa-
tojen mikroorganizma grubu hangisidir?

A) Psikrotrof B) Termotrof
C) Psikrofil D) Termofil 
E) Mezofil 

AÇIKLAMA
Gıda infeksiyon ve intoksikasyonlarına sebep olan 
ve çoğu insan ve hayvan vücut sıcaklık dereceleri-
ne iyi üyen  patojen mikroorganizma grubu mezo-
fil mikroorganizmalardır. 

YANIT: E

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Gıdalarda bulunması istenmeyen gıda 
güvenliği ve insan sağlığı için risk teşkil 
ederek insanlarda infeksiyon ve intoksi-
kasyon oluşumuna sebep olan zararlı et-
kenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Patojen mikroorganizmalar
B) Yararlı mikroorganizmalar
C) Bozulmaya neden olan mikroorganizma-

lar
D) İndikatör mikroorganizmalar
E) Probiyotik mikroorganizmalar 

2. Mikroorganizmalar gelişme ve üremeleri 
için azot kaynağı olarak aşağıdaki besin 
maddelerinden hangisini kullanır?

A) Yağları
B) Vitaminleri
C) Mineralleri
D) Proteinleri 
E) Karbonhidratları

3. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganiz-
maların gelişme ve üremeleri için özellik-
le gerekli minerallerden biri değildir?

A) Na (sodyum)
B) K (potasyum)
C) Ca (kalsiyum)
D) Zn (çinko)
E) Mg (magnezyum)

4. Gıda içerisindeki su kaç şekilde bulun-
maktadır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5    
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5. Mikroorganizmalar aşağıdaki gıdalardan 
hangisinde üreyemezler?

A) 0.60 ve altındaki su aktivitesine (aw) sa-
hip gıdalarda 

B) 0.61 ve altındaki su aktivitesine sahip gı-
dalarda

C) 0.60 ve üstündeki su aktivitesine sahip 
gıdalarda

D) 0.98 ve altındaki su aktivitesine sahip gı-
dalarda

E) Hiçbirisinde 

6. Gıdalarda bulunabilen patojen bakteriler-
den Clostridium botulinum tip E nin geli-
şebilmesi için minimum su aktivite değeri 
(aw) hangisidir?

A) 0.98 B) 0.96 C) 0.97
D) 0.95 E) 0.94

7. pH  değerinin hangi aralıkta olması alkali-
liğin ifadesidir?

A) 0.0 - 14.0 arasında
B) 0.0 - 7.0 arasında
C) 7.0 arasında
D) 7.0 - 14.0 arasında
E) 14.0 arasında

8. Aşağıdakilerden hangisini kabuk yapısı 
dış etkenlerden korumaz?

A) Meyveleri  B) Sebzeleri 
C) Cevizi  D) Yumurtayı 
E) Balığı 

9. Aşağıdakilerden hangisi propiyonik asit 
bakterileri tarafından üretilen antimikrobi-
yel maddelerden biridir?

A) Nisin
B) Hidrojen peroksit
C) Laktik asit
D) Pediyosin 
E) Nitrit

10. Aşağıdakilerden hangisi propiyonik asit-
le mayaların ürettiği antimikrobiyel mad-
delerden biridir?

A) Hidrojen peroksit
B) Alkol
C) Nisin
D) Nitrit
E) Laktik asit

11. Mikroorganizmaların gıdalarda bozul-
ma yapabilecek veya insanlarda hastalık 
meydana getirebilecek sayıya ulaşmala-
rında en önemli dış faktör hangisidir?

A) Bağıl nem
B) Sıcaklık
C) Gazlar
D) Redoks potansiyel değeri
E) Su aktivitesi değeri 

12. Aşağıdakilerden hangisi termotrof mikro-
organizmalar için en uygun üreme ve ge-
lişmesini sağlayan sıcaklık aralığıdır?

A) 10-15 °C B) 20-30 °C
C) 30-37 °C D) 42-46 °C
E) 50-80 °C 

13. Aşağıdakilerden hangisi psikrotrof mikro-
organizmalar için en uygun üreme ve ge-
lişmesini sağlayan sıcaklık aralığıdır?

A) 10-15 °C B) 20-30 °C
C) 30-37 °C  D) 42-46 °C
E) 50-80 °C     
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14. Gıdaların muhafazası ve bağıl ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bağıl nemin yüksek olduğu ortamda mu-
hafaza edilen gıdalar ortamdan su alarak 
yüzeylerinde küf, maya ve bakterilerin 
üremesi için uygun bir su aktivitesi değeri 
oluşur

B) Bağıl nemin düşük olduğu ortamlarda da 
yüzeyden su kaybı olur ve mikroorganiz-
maların üremesi için uygun olmayan bir 
su aktivitesi değeri meydana gelir

C) Gıdaların muhafazasında sıcaklık ile bir-
likte o gıdaya uygun bağıl nemin tespit 
edilmesi gerekir

D) Kural olarak muhafaza sıcaklığı düşürül-
düğünde bağıl nem artırılmalı, sıcaklık 
artırılınca bağıl nem düşürülmelidir

E) Gıdanın nem geçirmeyen ambalajlarda 
muhafazası raf ömrünü kısaltır

15. Gıdaların üretimi ve muhafazası sırasında 
aşağıdakilerden hangisi mikroorganizma-
ların üremesini ve gelişmesini etkileyen 
işlemlerden biri değildir?

A) Şeker ilavesi  B) Dezenfeksiyon
C) Fermantasyon  D) Pastörizasyon
E) Dumanlama 

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Gıdalarda bulunması istenmeyen gıda 
güvenliği ve insan sağlığı için risk teşkil 
ederek insanlarda infeksiyon ve intoksi-
kasyon oluşumuna sebep olan zararlı et-
kenler patojen mikroorganizmalardır.

2. D Mikroorganizmalar gelişme ve üremeleri 
için azot kaynağı olarak proteinleri kulla-
nır.

3. D Zn (çinko) mikroorganizmaların gelişme 
ve üremeleri için özellikle gerekli mineral-
lerden biri değildir. Özellikle gerekli mine-
raller Na, K, Mg, Fe ve Mn’dır.

4. B Gıda içerisindeki su 2 şekilde bulunmak-
tadır. Bunlar bağlı su ve serbest sudur. 
Bağlı su gıdalardaki karbonhidrat, yağ ve  
proteinlere tutunan sudur.

5. A Mikroorganizmalar 0.60 ve altındaki su 
aktivitesine (aw) sahip gıdalarda üreye-
mezler. Bu nedenle de su aktivite değeri 
0.60 ve altında olan gıdalar bozulmazlar.

6. C Gıdalarda bulunabilen patojen bakteriler-
den Clostridium botulinum tip E nin geli-
şebilmesi için minimum su aktivite değeri 
(aw) 0.97’dir.

7. D pH  değerinin 7.0-14.0 arasında olma-
sı alkaliliğin ifadesidir.7.0 olması nötr,  
7.0 -0.0 arası asitliğin ifadesidir.

8. E Balığı kabuk yapısı dış etkenlerden koru-
maz. Balıkları dış etkenlerden derisi ko-
rur.

9. D Pediyosin propiyonik asit bakterileri tara-
fından üretilen antimikrobiyel maddeler-
den biridir.

10. B Alkol, propiyonik asitle mayaların ürettiği 
antimikrobiyel maddelerden biridir.

11. B Mikroorganizmaların gıdalarda bozul-
ma yapabilecek veya insanlarda hastalık 
meydana getirebilecek sayıya ulaşmala-
rında en önemli dış faktör sıcaklıktır.

12. D 42-46 °C termotrof mikroorganizmalar 
için en uygun üreme ve gelişmesini sağ-
layan sıcaklık aralığıdır.

13. B 20-30 °C psikrotrof mikroorganizmalar 
için en uygun üreme ve gelişmesini sağ-
layan sıcaklık aralığıdır.

14. E Gıdaların muhafazası ve bağıl ile ilgili gı-
danın nem geçirmeyen ambalajlarda mu-
hafazası raf ömrünü kısaltır ifadesi yan-
lıştır. Gıdanın nem geçirmeyen ambalaj-
larda muhafazası raf ömrünün uzaması-
na yardımcı olur.

15. B Gıdaların üretimi ve muhafazası sırasın-
da dezenfeksiyon, mikroorganizmaların 
üremesini ve gelişmesini etkileyen işlem-
lerden biri değildir.    
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ÜNİTE

GIDA KAYNAKLI PATOJEN BAKTERİLER 3
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; gıda kaynaklı patojen bakteriler ve 
genel özellikleri, patojen bakterilerin gıdalara bulaşması sonucu olu-
şacak potansiyel riskleri, gıda kaynaklı bakteriyel infeksiyon ve zehir-
lenmeleri ve gıdada bulunan patojen bakterilerin neden olduğu infeksi-
yon ve zehirlenmelerden korunmak için gerekli önlemler anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 1

Patojen bakteriler primer veya sekonder yolla gıdalara bulaşıp, çoğalarak insanlarda infeksiyon ve-
ya intoksikasyonlara (zehirlenmelere) neden olur.

Gıda kaynaklı bakteriyel infeksiyon ve zehirlenmelerin önemli bir bölümü çiğ veya yetersiz pişirilmiş 
veya iyi soğutulmamış gıda tüketiminden kaynaklanır.

Birçok patojen bakterinin üremesi soğuk muhafaza koşullarında durmasına karşın, Listeria, Yersinia 
gibi bazı türler psikrofilik özelliklerinden dolayı buzdolabı sıcaklığında da gelişebilir. Ayrıca Clostridium’lar 
anaerobik özelliklerinden dolayı konserve veya vakum paketli gıdalarda gelişme özelliğine sahiptir. Yi-
ne aside dirençli olan E. coli O157: H7 vücudun mikroorganizmalara karşı en önemli bariyerlerinden bi-
ri olan midenin asidik ortamında canlılığını koruyabilir.

Gıda infeksiyonları; Salmonella, Campylobacter, Listeria, Yersinia, Vibrio gibi canlı bakterilerin in-
feksiyon oluşturabilecekleri sayıda (M‹D; minimal infeksiyon dozu) gıdalarla alınması, bunların midenin 
asidik ortamını geçerek bağırsaklara ulaşması ve burada üreyerek etkilerini göstermeleri sonucu mey-
dana gelir. 

Gıda intoksikasyonları veya zehirlenmeleri ise, toksin oluşturma özelliğine sahip C. botulinum, 
S.aureus, B. cereus gibi bakterilerin önce gıdada üreyerek belli sayıya ulaşmaları ve gıdada oluşturduk-
ları toksinlerin belli dozda alınması sonucu ortaya çıkar.

Bakteriyel patojenlerin neden olduğu gıda infeksiyon ve zehirlenmelerinin çoğunda belirtiler karın 
ağrısı, diyare, kusma gibi gastrointestinal sistemde görülür ve etkileri birkaç gün içinde ortadan kalkar. 
Ancak C. botulinum veya L. monocytogenes örneğinde olduğu gibi bazı patojen bakteriler sindirim sis-
temi üzerine etkilerinin yanı sıra, hastalığın seyrine göre diğer doku ve organları etkileyerek felç, septi-
semi, düşük ve hatta ölüme neden olabilir.

Salmonella, hastalık oluşturduğu konak esas alınarak yalnızca insanda infeksiyon oluşturan,  yal-
nızca hayvanda infeksiyon oluşturan (konak spesifik) ve konak spesifik olmayan olmak üzere epidemi-
yolojik yönden üç grupta sınıflandırılır.

Yalnızca insanda infeksiyon oluşturan serotipler; tifo ve paratifoya neden olan S. typhi, S. paratyphi 
A ve S. paratyphi C’dir. 

Yalnızca hayvanda infeksiyon oluşturan serotipler; kümes hayvanlarında S. gallinarum, sığırlarda  
S. dublin, atlarda S. abortus-equi, koyunlarda S.abortus-ovis ve domuzlarda S. choleraesuis’tir. 

Konak spesifik olmayan serotiplerin çoğu hem insan hem de hayvanlar için patojen olan ve gıda kay-
naklı infeksiyonlara neden olan serotiplerdir. Salmonella’nın 2600’ün üzerinde serotipi bulunmasına kar-
şın tüm dünyada gıda kaynaklı infeksiyonlara sıklıkla neden olanları S. typhimurium ve S. enteritidis’dir.

Çiftlik hayvanlarının primer kontaminasyonu ve özellikle gıda üretiminin değişik aşamalarında mey-
dana gelen çapraz bulaşma sonucu Salmonella kontaminasyonu gıdalarda önemli düzeylere ulaşabilir

Yumurta, transovaryal yolla veya yumurta kabuğunun dışkı ile bulaşması sonucu başta S. enteritidis 
ile kontamine olarak gıda infeksiyonlarının oluşumuna zemin hazırlar.

Salmonella infeksiyonunun oluşabilmesi için gıda ile alınması gereken minimal doz 105-106 kob/g 
(koloni oluşturan birim/gram) olarak bilinmekle birlikte, salmonellozda MİD serotipin virülensine, bireysel 
savunma mekanizmasına ve gıdanın kompozisyonuna bağlı olarak değişir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Tifo ve paratifo infeksiyonları bir-dört hafta arasında ortaya çıkar ve ishal, yüksek ateş, bulantı, ka-
rın ve baş ağrısı belirtileri görülür.

C. jejuni sitotoksin ve enterotoksin oluşturma özelliğine sahiptir.
Zoonotik özellikte patojen bir bakteri olan C. jejuni’nin başlıca rezervuarı hayvanların sindirim siste-

midir. C. jejuni, gelişmesi için optimal vücut sıcaklığına (42°C) sahip olan kanatlı hayvanlara kolay uyum 
sağlaması nedeniyle infeksiyon oluşumunda primer kaynak kümes hayvanlarıdır.

İnfekte veya portör hayvanların bağırsaklarında bulunan Campylobacter, hijyenik olmayan sağım 
veya kesim işlemleri sırasında süte veya ete bulaşır. Çiğ veya yetersiz pişirilmiş et ve et ürünleri ile süt 
tüketimi Campylobacter infeksiyonlarının oluşumu için risk taşır.

Campylobacter infeksiyonlarında inkübasyon süresi genellikle iki ila yedi gündür. Belirtiler; baş ağ-
rısı, mide bulantısı, kusma ve bazen yüksek ateş olup hastalık bir haftadan kısa sürer. İnfeksiyonun 
komplike olması halinde reaktif artritis, Guillain-Barré Sendromu (GBS) ve Miller-Fisher Sendromu 
(MFS) görülür.

Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC) grubunda yer alan E. coli O157: H7, sorbitol ve 
ß-glikuronidaz negatif olması ve enterohemolizin oluşturması dışındaki diğer biyokimyasal özellikleriy-
le E. coli ’ye benzer.

E. coli O157: H7 ısı işlemine duyarlı olup pastörizasyon veya pişirme işlemiyle yıkımlanır. Buna kar-
şın soğuk ve donmuş muhafaza koşullarında uzun süre canlılığını korur.

Yüksek virülense sahip olan E. coli O157: H7 için MİD çok düşük olup 10-100 kob/g’dir.
Gıda kaynaklı E. coli O157: H7 infeksiyonlarının en önemli kaynağı çiğ veya yetersiz pişirilmiş kon-

tamine sığır etidir. Sığırlar başta olmak üzere evcil ve yabani ruminantlar herhangi bir hastalık belirtisi 
göstermeksizin etkeni taşıyarak dışkıları ile çevreyi bulaştırır.

E. coli O157: H7 infeksiyonlarının önemli bir bölümünün yetersiz pişirilmiş hamburger sığır kıyması 
kullanılan gıdalardan, daha az olarak da çiğ süt tüketiminden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu ne-
denle gıdaların yeterince pişirilmesi infeksiyonun kontrolünde büyük önem taşır.

E. coli O157: H7 insanlarda hemorajik kolit (HC) ve hemolitik üremik sendroma (HUS) neden olur. 
EHEC infeksiyonlarında inkübasyon süresi genellikle üç-dört gündür. Başlangıçta diyare, karın kasılma-
ları ve kısa süreli ateş görülür. Kanlı diyare bir-iki gün içinde gelişir ve artan karın ağrılarıyla dört ila on 
gün sürer. Ağır seyirli durumlarda dışkıda yalnızca kan görülür. Hastaların çoğunda kanlı diyare kaybo-
lurken, 10 yaşın altındaki çocukların yaklaşık % 10’u ile bazı yaşlılarda hastalık tablosu HUS’a dönüşür.

Yersinia enterocolitica başta domuz olmak üzere diğer hayvanlar ve çevresel kaynaklarda buluna-
rak gıdalara bulaşır. İnfekte asemptomatik domuzlar, virülent Y. enterocolitica’nın en önemli bulaşma 
kaynağını oluşturur.

Hayvansal gıdalardan domuz, sığır ve koyun eti, süt ve süt ürünleri ile istiridye, karides, yengeç gibi 
deniz ürünleri etkenin insanlara geçişinde başlıca kaynağı oluşturur.

Yersiniozis insanlarda çoğunlukla mezenteriyal lenfadenitis ve enterokolitise neden olur. Bu belir-
tilerden dolayı hastalık apandisit ile karıştırılabilmektedir. Hastalığa özellikle küçük çocuklar duyarlıdır.

Shigella’nın temel bulaşma formu fekal-oral yolla ve insandan insana bulaşma şeklindedir. Aktif gıda 
hazırlama birimlerinde çalışan, kişisel hijyene dikkat etmeyen ve özellikle semptom göstermeyen taşıyı-
cı insanlar gıda kaynaklı infeksiyonların meydana gelmesinde başlıca kaynağı oluşturur.

Basiller dizanteri veya shigellozis olarak bilinen hastalık, bakterinin invaziv özelliğinden dolayı kolon 
epitel hücrelerine penetre olması, hücre içerisinde çoğalarak hücrelerin parçalanmasına ve mukozal ül-
serasyona yol açması sonucunda mukuslu veya kanlı diyare belirtileriyle oluşur. İnfeksiyon özellikle sı-
cak mevsimlerde, gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkar ve en çok beş yaş altındaki çocukları etkiler.

Gıda kaynaklı Brucella insanlara başlıca kontamine çiğ süt ve çiğ sütten yapılan peynir, krema, te-
reyağı gibi ürünlerin tüketilmesiyle geçer. Brucella ile infekte koyun ve keçi sütünden çiğ olarak yapı-
lan geleneksel taze peynirlerin tüketildiği birçok Akdeniz, Orta Amerika ve Ortadoğu ülkesi gıda kaynak-
lı bruselloz yönünden önem taşır.

Hastalık insanlarda Malta humması, Akdeniz humması ve ondülan (dalgalı) ateş olarak bilinmekte-
dir. Brusellozun inkübasyon süresi bir haftadan birkaç aya kadar değişir. Semptomlar; dalgalı ateş, ter-
leme, titreme, iştahsızlık, zayıflama, halsizlik, kas, eklem ve baş ağrısıdır.

Vibrio cholerae, gelişmekte olan ülkelerde büyük salgınlar halinde ortaya çıkan ve milyonlarca insa-
nın ölümüne yol açan kolera etkenidir.

Etkenin en önemli kaynağı dışkı ile bulaşık sulardır. Kanalizasyon sularının içme suyuna karışma-
sı, salata ve meyve gibi çiğ olarak tüketilen gıdaların kontamine suyla yıkanması, başta deniz ürünle-
ri olmak üzere çiğ veya yetersiz pişirilmiş gıdaların tüketilmesi hastalığın ortaya çıkmasında en önem-
li nedenlerdir. 
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Vibrio vulnificus, kontamine sulardan avlanan balık ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunur. ‹nfeksiyon 
özellikle yaz aylarında balık ve istiridye başta olmak üzere kabuklu deniz ürünlerinin çiğ veya yetersiz 
pişirilmiş olarak tüketilmesi sonucu ortaya çıkar.

Hayvansal gıdalar içerisinde; çiğ ve pastörize süt ile özellikle çiğ sütten yapılan peynir, dondurma, 
krema gibi süt ürünleri; kırmızı et ve ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, balık ve diğer su ürünleri L. monocy-
togenes ile kontamine olabilir. Süt hayvanlarının infekte olması ve sütün Listeria ile bulaşmasında usu-
lüne uygun olarak yapılmamış kontamine silaj yemleri büyük risk oluşturur. 

Listeria infeksiyonlarında inkübasyon periyodu genellikle bir-yedi gün olup bazı durumlarda birkaç 
haftaya hatta üç aya kadar sürebilir. Listerioz, grip benzeri hafif seyirli bir rahatsızlıktan meningit, menin-
goensefalit, septisemi ve pnömoniye kadar değişen bir tablo gösterir. Hastalık genellikle hamileliğin son 
üç aylık döneminde ortaya çıkarak düşük, ölü doğum veya erken doğuma neden olur. Erişkinlerde sep-
tisemi ve merkezi sinir sistemi hasarıyla karakterize meningitis ve meningoensefalitise neden olur. Bazı 
durumlarda kronik septik form olan endokarditis görülür.

Gıdaların S. aureus ile bulaşmasının temel kaynağı insandır. S. aureus’un neden olduğu subklinik 
mastitisli hayvanlardan elde edilen süt, bulaşmada önemli araçlardan biridir. Kanatlı hayvan etleri ke-
sim işleminin tüy yolma aşamasında, kırmızı etler ise kesim ve yüzme işlemi sırasında tüy, kıl ve de-
ri yoluyla bulaşabilir.

Stafilokokal intoksikasyonlara neden olan gıdalar genellikle proteince zengin ve işlem görmüş et ve 
et ürünleri, etli salatalar, süt ve süt ürünleri ve kremalı pastacılık ürünleridir.

Stafilokokal intoksikasyonlar, enterotoksijenik stafilokoklar tarafından gıdada oluşturulan sindirim 
sistemi üzerine etkili enterotoksinlerin (SE) alınması sonucu meydana gelir. Genel olarak 1-10 μg toksin 
alınması gıda zehirlenmesine neden olur. Stafilokokal intoksikasyonlarda inkübasyon süresi kısa olup 
gıdanın alınmasından iki-dört saat sonra bulantı, kusma, abdominal kramp ve diyare görülür.

Botulismusun gıda kaynaklı klasik formu dışında, infekte yaralardan kaynaklanan yara formu ve bir 
yaşın altındaki çocuklarda bal, şurup vb. yolla alınan C. botulinum sporlarının bağırsaklarda toksin oluş-
turması sonucu ortaya çıkan kabızlık, halsizlik, başı kontrol edememe gibi belirtiler gösteren infant bo-
tulismus formu bulunur.

Gıda kaynaklı botulismus intoksikasyonlarında ilk belirtiler toksinin alınmasından yaklaşık 12-36 sa-
at sonra ortaya çıkan ve spesifik olmayan sindirim sistemi (mide bulantısı, kusma, diyare) belirtileridir. 
İlerleyen sürede ortaya çıkan kabızlık ve karın ağrısı tipik enteral sistem belirtileridir. Daha sonra halsiz-
lik, ağız ve boğaz kuruluğu ile yutkunma güçlüğü ve paraliz görülür.

Clostridium perfringens insan ve hayvanların bağırsak florasında bulunur. C. perfringens’in gıdalara 
bulaşmasındaki kaynaklar fekal kalıntılar ile toz, toprak ve atık sulardır. 

C. perfringens’in A tipi, gıda infeksiyonlarına neden olan başlıca tiptir. A tipi infeksiyonların büyük ço-
ğunluğu okul, huzurevi, hastane, restoran, otel, yurt, kantin ve yemekhane gibi toplu yemek sunulan yer-
lerde görülür. Toplu yemek hazırlama yerlerinde yiyeceklerin bir gün önceden pişirilmesi ve ertesi gün 
ısıtıldıktan sonra servis edilmesi C. perfringens infeksiyonlarının oluşumuna neden olabilir.

Enteritis nekrotikansın nedeni olan C tipi, yetersiz pişmiş kontamine domuz etinin, tatlı patates ve 
muz gibi tripsin inhibitörü içeren gıdalarla birlikte tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Tripsin inhibitörü içe-
ren gıdalar bağırsaklardan salınan proteolitik enzimleri baskılayarak protein yapısındaki C. perfringens 
nekrotoksinlerinin etkisiz hale getirilmesini engeller.

B. cereus emetik ve diyarel sendrom olmak üzere iki tip gıda zehirlenmesine neden olur. Bunlar-
dan emetik sendrom B. cereus’un pirinç gibi nişastalı gıdalarda oluşturduğu toksinlerin alınması sonu-
cu oluşur. Belirtiler toksinlerin alınmasından bir-beş saat sonra mide bulantısı ve kusma ile ortaya çıkar 
ve 6-24 saatte kaybolur.

Diyarel sendrom B. cereus’un vejetatif formlarının ince bağırsaklarda ürettiği toksinlerin emilimi so-
nucu oluşur. Zehirlenme daha çok kontamine et ürünleri, çorbalar, sebzeler, puding ve çeşitli sosların 
tüketilmesi sonucunda meydana gelir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. İnsanlarda gıda güvenliği tehlikeleri fizik-
sel kimyasal ve biyolojik kaynaklı olup, 
bunlardan biyolojik tehlikeler içerisinde 
yer alan en önemli ve yaygın olanı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Patojen bakteriler
B) Ototrof bakteriler
C) Heterotrof bakteriler
D) Aerobik bakteriler
E) Anaerobik bakteriler

AÇIKLAMA
İnsanlarda gıda güvenliği tehlikeleri fiziksel kimya-
sal ve biyolojik kaynaklı olup, bunlardan biyolojik 
tehlikeler içerisinde yer alan en önemli ve yaygın 
olanı patojen bakterilerdir.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi anaerobik özel-
liğinden dolayı konserve veya vakum pa-
ketli gıdalarda gelişme gösterebilmekte-
dir?

A) Clostridium botulinum 
B) Listeria monocytogenes
C) Staphyloccoccus aureus 
D) Compylobacter spp.
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Clostridium botulinum anaerobik özelliğinden do-
layı konserve veya vakum paketli gıdalarda geliş-
me gösterebilmektedir.

YANIT: A

3. Gıda kaynaklı bakteriyel patojenlerle ilgi-
li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Belli sayıda patojen bakterinin alınmasıy-
la gıda infeksiyonu meydana gelir

B) Gıda zehirlenmesinin oluşabilmesi için 
gıda ile canlı bakterilerin alınması gerekir

C) Her bakterinin kendine özgü yaşam şart-
ları vardır

D) Psikrofil ve psikrotrof bakteriler buzdola-
bında üreyebilir

E) Gıda da meydana gelen toksinin alınma-
sıyla intoksikasyon oluşur

AÇIKLAMA
Gıda kaynaklı bakteriyel patojenlerle ilgili gıda ze-
hirlenmesinin oluşabilmesi için gıda ile canlı bak-
terilerin alınması gerekir ifadesi yanlıştır. Gıda da 
meydana gelen toksinin alınmasıyla zehirlenme 
oluşur.

YANIT: B

4. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca insan-
larda infeksiyon oluşturan Salmonella se-
rotiplerinden biridir?

A) S. Typhi
B) S. Gallinarum
C) S. Dublin 
D) S. Abortus-equi
E) S. Abortus -ovis

AÇIKLAMA
S.Typhi yalnızca insanlarda infeksiyon oluşturan 
Salmonella serotiplerinden biridir. Bunlar S. Typhi, 
S. Paratyphi A ve S. Paratyphi C olup insanlarda 
tifo ve paratifoya sebep olurlar.

YANIT: A

5. Aşağıdaki Salmonella türlerinden hangisi 
kümes hayvanlarında enfeksiyona neden 
olmaktadır?

A) S. Paratyphi A
B) S. Abortus-ovis
C) S. Abortus-equi
D) S. Gallinarum 
E) S. Typhi 

AÇIKLAMA
S. Gallinarum kümes hayvanlarında enfeksiyona 
neden olmaktadır.

YANIT: D
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6. Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyada gı-
da kaynaklı infeksiyonlara sıklıkla sebep 
olan salmonella türlerinden biridir?

A) S.Gallinarum B) S.Paratyphi A
C) S.Abortus –ovis D) S.Choleraesuis
E) S.Typhimurium

AÇIKLAMA
S.Typhimurium tüm dünyada gıda kaynaklı infek-
siyonlara sıklıkla sebep olan salmonella türlerin-
den biridir. Diğeri de S.Enteritidis’tir.

YANIT: E

7. Salmonella için optimal üreme sıcaklığı 
hangisidir?

A) 5.8 - 47 °C B) 35 - 37 °C
C) 30 - 45 °C D) 15 - 20 °C
E) 10 - 17 °C

AÇIKLAMA
Salmonella için optimal üreme sıcaklığı  
35-37 °C’dir. Optimal pH değeri 6.5 -7.5’dir.

YANIT: B

8. Salmonella’nın üreyebildiği su aktivitesi 
değeri hangi değerler arasındadır?

A) 0.94 - 0.99 B) 0.80 - 090
C) 0.85 - 0.91 D) 0.75 - 0.85
E) 0.61

AÇIKLAMA
Salmonella’nın üreyebildiği su aktivitesi değe-
ri 0.94-0.99 arasındadır. Salmonella ısıya duyarlı 
olup pişirme ve pastörizasyon sıcaklığın ölür.

YANIT: A

9. Campylobakter jejuni için optimal üreme 
sıcaklığı hangisidir?

A) 30 - 45 °C B) 30 - 35 °C
C) 42 - 43 °C D) 32 - 33 °C
E) 50 - 80 °C

AÇIKLAMA
Campylobakter jejuni için optimal üreme sıcaklığı 
42-43  °C’dir. Üreme aralığı 30-45 °C optimum pH 
değeri 6.8 ve minimal su aktivitesi değeri 0.98’dir.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın birçok 
yerinde insanlarda görülen en önemli di-
yare sebebidir?

A) E. coli O157: H7
B) Campylobakter
C) Y.enterocolitica
D) Brucella
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Campylobakter dünyanın bir ok yerinde insanlar-
da görülen en önemli diyare sebebidir.

YANIT: B

11. Escherichia coli O157: H7 için optimal 
üreme sıcaklığı hangisidir?

A) 37 °C B) 30 °C
C) 42 °C D) 6 °C
E) 24 °C

AÇIKLAMA
Escherichia coli O157: H7 için optimal üreme sı-
caklığı 37 °C’dir. Aside dirençli olup, pH 5.7-7.5 
değerinde iyi ürerler sıvı besi yerlerinde pH değir-
de de üremektedir.

YANIT: A

12. EHEC infeksiyonlarından etkilenenlerin 
çoğu tedavi sonucu iyileşirken, çocukla-
rın yaklaşık % kaçında ölüm gerçekleşir?

A) 1 - 2’sinde B) 2 - 3’ünde
C) 3 - 5’inde D) 7 - 8’inde
E) 12 - 30’unda 

AÇIKLAMA
EHEC infeksiyonlarından etkilenenlerin çoğu te-
davi sonucu iyileşirken, çocukların yaklaşık % 
3 -5’inde ölüm gerçekleşir. Yine çocukların %12 
-30’unda da böbrek yetmezliği, hipertansiyon veya 
merkezi sinir sistemi bozukluğu görülür.

YANIT: C
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13. Yersinia enterocolitica’nın insanlarda en 
sık rastlanan biyotipi hangisidir?

A) Biyotip 1 B) Biyotip 2
C) Biyotip 5 D) Biyotip 3
E) Biyotip 4

AÇIKLAMA
Yersinia enterocolitica’nın insanlarda en sık rast-
lanan biyotipi, biyotip 4’tür. Serogruplardan da O: 
3, O: 9, O: 8 ve O: 5, 27’dir.

YANIT: E

14. Aşağıdakilerden hangisi daha çok deniz 
ürünlerinde bulunarak özellikle çiğ deniz 
ürünlerinin tüketimiyle infeksiyonlara se-
bep olur?

A) Salmonella
B) L. monocytogenes 
C) Brucella
D) V. parahaemolyticus 
E) B. cereus

AÇIKLAMA
V.parahaemolyticus daha çok deniz ürünlerinde 
bulunarak özellikle çiğ deniz ürünlerinin tüketimiy-
le infeksiyonlara sebep olur.

YANIT: D

15. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi 
üzerine etkili botulinal nörotoksin (BoNT) 
oluşturmaktadır?

A) Clostridium botulinum
B) Salmonella
C) Brucella
D) Staphylococcus aureus
E) Listeria monocytogenes 

AÇIKLAMA
Clostridium botulinum sinir sistemi üzerine etkili 
botulinal nörotoksin (BoNT) oluşturmaktadır. Bili-
nen en etkili bakteriyel zehirdir 0.1 - 1 mikrogra-
mı yetişkin bir insanı öldürebilir. Spastik çocukların 
tedavisinde ve estetikte kullanılmaktadır.

YANIT: A

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Dünya sağlık örgütü (WHO) tahmini veri-
lerine göre, dünyada yıllık yaklaşık kaç ki-
şide diyare görülmektedir?

A) 1.5 milyon  B) 150 milyon
C) 1.5 milyar D) 15 milyar
E) 2.3 milyar 

2. S. Abortus – equi aşağıdaki hayvanlardan 
hangisinde infeksiyon oluşturmaktadır?

A) Atlarda  B) Koyunlarda
C) Tavuklarda  D) Sığırlarda 
E) Domuzlarda 

3. Salmonella infeksiyonlarına aşağıdakiler-
den hangisinde sıklıkla rastlanmaz?

A) Restoranda B) Yemekhanede
C) Hastanede  D) Evde
E) Yurtta 

4. Tifo ve paratifo infeksiyonları yaklaşık 
hangi süreler arasında ortaya çıkar?

A) 1 - 4 gün B) 1 - 4 hafta
C) 1 - 4 ay D) 1 - 4 saat
E) Hiçbiri 

5. Enterohemorajik Esherichia coli (EHEC) 
infeksiyonlarında ilk belirti hangisidir?

A) Karın kasılmaları
B) Kısa süreli ateş 
C) Kanlı diyare 
D) Diyare 
E) Artan karın ağrıları     
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6. EHEC infeksiyonlarından korunma ve 
kontrolü ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Mezbahalarda kesim esnasında karka-
sın dışkı ile bulaşmasını önleyecek ted-
birler alınmalıdır

B) Süt kaynaklı infeksiyonların önlenmesi 
için meme ve sağım hijyenine özen gös-
terilmelidir

C) Et ve süt işletmelerinde HACCP sistemi 
uygulanmalıdır

D) Riskli gıdalar oda sıcaklığında muhafaza 
edilmeli ve iyice pişirilmelidir

E) Sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, su 
hijyenine özen gösterilmelidir

7. Y. enterocolitica infeksiyonlarından ko-
runma ve kontrolü ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sütün pastörize edildikten sonra tüketil-
mesi ve rekontaminasyonun önlenmesi 
gerekir 

B) Riskli gıdalar çiğ veya az pişmiş olarak 
tüketilmemelidir

C) Etken buzdolabında üreyebildiğinden gı-
dalar buzdolabında muhafaza edilmeme-
lidir

D) Su kaynaklarının bulaşması önlenmelidir
E) Özellikle domuz mezbahalarında kesim 

hijyenine ve tonsil gibi riskli kısımların 
uzaklaştırılmasına dikkat edilmelidir 

8. Brucella spp. İle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen 
ürünlerde gelişemez

B) Oluşturduğu infeksiyon halk arasında 
Akdeniz humması olarak bilinir

C) Çiğ süt ve çiğ süt ürünleri en riskli gıda-
lardır

D) Pastörizasyonla yıkımlanmaz
E) Salamura yapılan peynirlerde aylarca 

canlılığını koruyabilir 

9. Vibrio cholerae ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Gelişmekte olan ülkelerde büyük salgın-
lar halinde görülen ve milyonlarca insa-
nın ölümüne sebep olan kolera etkenidir

B) V.cholerae serogrup O1 ve nonserogrup 
O139 olarak gruplanır

C) Kolera infeksiyonları esas olarak fekal –
oral yolla insanlara bulaşmaz

D) Etkenin en önemli kaynağı dışkı ile bula-
şık sulardır

E) İnfeksiyon sıklıkla sıcak yaz aylarında 
ortaya çıkar ve portör insanlar etkenin 
yayılmasında önemli rol oynar 

10. Bağışıklık sisteminin her hangi bir neden-
le baskılanması durumu olan immunsup-
resife aşağıdaki bireylerden hangisi ör-
nek verilemez?

A) AIDS hastası B) Kanser hastası 
C) Karaciğer hastası  D) Böbrek hastası 
E) Akciğer hastası  

11. Staphylococcus aureus’in optimum tok-
sin oluşturma sıcaklığı yaklaşık kaç 
°C’dir?

A) 35 - 37 B) 40 - 45
C) 10 - 46 D) 6.7 - 47.8
E) 0 - 45 

12. Aşağıdaki bakterilerden hangisi % 20 tuz 
konsantrasyonunda üreyebilir ve %10 tuz 
konsantrasyonunda toksin oluşturabilir?

A) Brucella
B) C. perfringens
C) Listeria monocytogenes
D) C. Botulinum
E) Staphylococcus aureus    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI



GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

26

13. Clostridium botulinum intoksikasyonları-
nın oluşumunda ev yapımı sebze konser-
veleri % kaçlık paya sahiptir?

A) 80 B) 90 C) 75
D) 67 E) 58

14. C. perfringes’in optimum üreme sıcaklığı 
kaç °C’dir?

A) 14 B) 50 C) 45
D) 37 E) 35 

15. B. cereus kaç tip gıda zehirlenmesine se-
bep olmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. C Dünya sağlık örgütü (WHO) tahmini ve-
rilerine göre, dünyada yıllık yaklaşık 1.5 
milyar kişide diyare görülmektedir.

2. A S.Abortus–equi atlarda infeksiyon oluş-
turmaktadır. S.Dublin sığırlarda ve 
S.Abortus –ovis koyunlarda infeksiyonla-
ra sebep olmaktadır.

3. D Salmonella infeksiyonlarına evde sıklıkla 
rastlanmaz. Toplu yemek yapılan yerler-
de sıklıkla rastlanır.

4. B Tifo ve paratifo infeksiyonları yaklaşık 
1-4 hafta arasında ortaya çıkar. Belirtile-
ri ishal, yüksek ateş, bulantı, karın ve baş 
ağrısıdır.

5. D Enterohemorajik Esherichia coli (EHEC) 
infeksiyonlarında ilk belirti diyaredir. Kan-
lı diyare 1-2 gün içinde gelişir ve artan 
karın ağrılarıyla 4-10 gün sürer.

6. D EHEC infeksiyonlarından korunma ve 
kontrolü ile ilgili, riskli gıdalar oda sıcak-
lığında muhafaza edilmeli ve iyice pişiril-
melidir bilgisi yanlıştır. Riskli gıdalar so-
ğukta muhafaza edilemeli ve iyice pişiril-
melidir.

7. C Y.enterocolitica infeksiyonlarından ko-
runma ve kontrolü ile ilgili etken buzdo-
labında üreyebildiğinden gıdalar buzdo-
labında muhafaza edilmemelidir bilgisi 
yanlıştır. Etken buz dolabında üreyebildi-
ğinden gıdalar raf ömürleri dolmadan tü-
ketilmelidir.

8. D Brucella spp. İle ilgili pastörizasyonla yı-
kımlanmaz ifadesi yanlıştır. Etken sıcak-
lığa duyarlı olup, pastörizasyonla yıkım-
lanır.

9. C Vibrio cholerae ile ilgili kolera infeksiyon-
ları esas olarak fekal - oral yolla insanla-
ra bulaşmaz ifadesi yanlıştır. Kolera in-
feksiyonları esas olarak fekal - oral yolla 
insanlara bulaşır.

10. E Bağışıklık sisteminin her hangi bir ne-
denle baskılanması durumu olan immun-
supresife bireylerden akciğer hastası ör-
nek verilemez. 

11. B Staphylococcus aureus’in optimum tok-
sin oluşturma sıcaklığı yaklaşık 40-45 
°C’dir. Optimum üreme sıcaklığı 35-37°C 
ve optimum pH değeri 6.7’dir.

12. E Staphylococcus aureus %20 tuz kon-
santrasyonunda üreyebilir ve %10 tuz 
konsantrasyonunda toksin oluşturabilir.

13. B Clostridium botulinum intoksikasyonla-
rının oluşumunda ev yapımı sebze kon-
serveleri % 90’lık paya sahiptir.

14. C C.perfringes’in optimum üreme sıcak-
lığı 45 °C’dir. Üreme aralığı 14 - 50°C,  
pH 5 - 9 arasında ürer.

15. B B.cereus 2 tip gıda zehirlenmesine se-
bep olmaktadır. Bunlar emetik ve di-
yarel sendromlardır. Emetik sendrom 
B.cereus’un pirinç gibi nişastalı gıdalar-
da oluşturduğu toksinlerin alınması so-
nucu ortaya çıkar, diyarel sendrom ise 
B.cereus’un vejatatif formlarının ince ba-
ğırsaklarda ürettiği toksinlerin emilimi so-
nucu ortaya çıkmaktadır.
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ÜNİTE

GIDA KAYNAKLI VİRÜSLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; gıda kaynaklı virüsler, virüslerin gı-
dalara bulaşmasında etkili olan faktörler, viral gıda infeksiyonlarından 
sıklıkla sorumlu tutulan gıdalar ve gıdalarda bulunan virüslerin neden 
olduğu infeksiyonlar anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 1

Virüsler zorunlu hücre içi mikroorganizma oldukları için yalnızca uygun canlı konağın metabolizma-
sını kullanarak çoğalır gıda ve suda çoğalamaz. Bu nedenle gıdalar virüslerin insanlara bulaşmasında 
bir araç durumundadır. 

Virüsler çoğu patojen bakteriden farklı olarak gıdada bozulmaya ve duyusal değişikliklere neden ol-
maz. Viral partiküllerin yapısı virüsün çevresel direnci ile ilişkili olup kompleks yapılı partiküller daha yük-
sek dirençlidir.

Virüsler, midenin asidik ortamına, bağırsakların sindirim enzimleri ile alkali koşullarına ve konak sa-
vunma sistemi gibi zorlu koşullara direnç göstererek ince bağırsaklarda çoğalır. Virüslerin direnç özel-
likleri salamura, marine ve asidik gıdalar ile kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalarda ve az pişmiş kabuklu 
deniz ürünlerinde canlı kalabilmelerini sağlar.

Virüsler insanlara başlıca; insan dışkısı, gıda işletmelerinde çalışan infekte personel ve zoonotik yol-
la bulaşır. Ancak, viral gıda infeksiyonlarına neden olan enterik virüslerin kaynağı genellikle direkt ya da 
indirekt yolla bulaşan hayvan ve insan dışkısı olup, bulaşma çoğunlukla fekal-oral yolla daha az olarak 
da insandan insana temas ve havaya karışan viral partiküllerle meydana gelir.

İnfekte insanlar 107 gibi yüksek sayıda virüs partikülünü dışkılarıyla çevreye bulaştırdıklarından dış-
kı en önemli bulaşma kaynağıtnı oluşturur.

Zoonotik viral infeksiyonların birçoğu virüsü taşıyan insekt ve rodentlerin hayvanları infekte etmele-
ri ve bu hayvanlardan sağlanan et, süt gibi ürünlerin insanlar tarafından tüketilmesi sonucu oluşur. Yi-
ne infekte hayvan dışkısı veya gübresiyle bulaşan gıdalar zoonotik özellikte viral gıda infeksiyonlarına 
neden olabilir.

Gıdalarda bulunarak zoonotik viral infeksiyonlara neden olan etkenlere örnek olarak sütle bulaşan 
Tick-borne ensefalitis (TBE) virüsü ve domuz eti ve karaciğeri ile bulaşan Hepatit E virüsü (HEV) verilebilir. 

Risk grubu içerisinde yer alan başlıca gıdalar, virüsle kontamine sularda yetiştirilen çift kabuklu mol-
luskanlar, sebzeler, küçük taneli meyveler ve tüketime hazır gıdalardır.

Değişik tip virüslerin gıdalarda etkisiz hale getirilmesindeki en etkili yöntemlerden biri ısı işlemi uy-
gulamasıdır.

Isı işlemi, virüsün nükleik asidini ve bazı koşullarda da koruyucu protein yapısını bozarak etki göste-
rir. Birçok virüs türü normal pişirme sıcaklıklarında etkisiz hale gelmesine rağmen Hepatit A virüsü, No-
rovirüs ve Poliovirüs gibi bazı virüsler ısı işlemine relatif dirençlidir. Bu nedenle virüs inaktivasyonu için 
risk grubu olan kabuklu deniz ürünlerine iç sıcaklığı 85-90°C’de olmak koşuluyla 1 dakika süreyle ısı iş-
lemi uygulanmalıdır.

Gıdanın yapısında bulunan yağ ve protein kimyasal maddelere karşı koruyucu etki gösterir. Virüsle-
re karşı etkili olan dezenfektanlar, genellikle güçlü okside edici özellikteki maddelerdir. 

Virüslerin gıdalardan saptanmasında hücre kültürü, ELISA, RIA, immunoelektron mikroskobi ve 
PCR gibi kültürel, serolojik veya moleküler yöntemler virüsün özelliği dikkate alınarak kullanılır.

Hepatit A olguları viral gıda infeksiyonları arasında ilk sıralarda yer alır. Hastalığa rastlanma sıklı-
ğı ülkeden ülkeye önemli değişkenlik gösterir. Gelişmekte olan ülkelerde altı yaşın altındaki çocuklarda 
Hepatit A infeksiyonlarına rastlanma sıklığı % 90’lara kadar ulaşır. İnfeksiyonların büyük bölümü asemp-
tomatik seyirlidir.

4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Bulaşma esas olarak fekal-oral yol ve insandan insana temas ile meydana gelir. HAV dışkıda en az 
bir ay canlı kalabilir. Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen bulgular, gıda kaynaklı Hepatit A infeksi-
yonlarının oluşumunda insan dışkısı ile bulaşık sulardan avlanan kabuklu deniz hayvanlarının ilk sıra-
da yer aldığını göstermektedir.

Bir diğer bulaşma yolu ise özellikle asemptomatik ve/veya infekte personel tarafından hazırlanan çiğ 
veya yeterince pişirilmeyen ya da pişirildikten sonra kontamine olan salata veya tüketime hazır gıdala-
rın tüketilmesidir.

İnsanlar tarafından oral yolla alınarak bağırsaklara ulaşan HAV, buradan kan dolaşımına geçerek 
karaciğer hücrelerini etkiler. İnkübasyon periyodunca karaciğerde hepatositleri ve Kupfer hücrelerini in-
fekte ederek çoğalır. İnfekte bireyler klinik semptom göstermeye başlamadan yaklaşık bir hafta öncesi-
ne kadar dışkı ile virüsü çıkarır.

Alınan doza bağlı olarak Hepatit A, genelde ortalama 28 gün arasında değişen inkübasyon periyo-
dunun sonucunda, sarılık, iştahsızlık, genel durum bozukluğu, düşük dereceli ateş, mide bulantısı, ab-
dominal kramp ve kusmanın yanında karaciğer ve baş ağrısı ile hafif seyirli bir hastalık tablosu oluştu-
rur. HAV infeksiyonu bağışıklık sistemi güçsüz olanlar ile yaşlı insanlarda nadiren ölümle sonuçlanır.

Hepatit E virüsünde bulaşma tüm enterik virüslerde olduğu gibi fekal-oral yolla olup çoğunlukla dış-
kı ile kontamine içme suyu ve daha az olarak insandan insana temasla gerçekleşir.

Gıda kaynaklı HEV infeksiyonlarından korunmak için kişisel hijyene ve suyun dezenfeksiyonuna 
önem verilmeli, çiğ veya yetersiz pişmiş domuz eti ve ürünleri tüketilmemelidir.

Norovirüs % 70’lik etil alkole, 10 ppm’e kadar olan klor konsantrasyonuna, pH 2.7’de üç saat muha-
fazaya, 60 °C’de 30 dakika sıcaklık uygulamasına, ayrıca -20°C’de donmuş muhafaza işlemine yıllar-
ca dayanıklılık göstermesine karşın, kuarterner amonyum bileşiklerine, yüksek sodyum hipoklorit kon-
santrasyonlarına, sodyum hidrojen karbonata ve % 5’lik hidrojen peroksit konsantrasyonuna duyarlıdır.

Norovirüs (NV), dünyada oldukça yaygın olarak görülen ve bakteriyel olmayan diyare vakalarının % 
95’inden sorumlu tutulan akut gastroenterit nedenidir.

Gıda kaynaklı infeksiyonların en sık nedenlerinden biri olarak kabul edilen NV’nin başlıca kaynağı 
infekte insanların dışkı ve kusmuğudur.

Norovirüsler, ince bağırsakları infekte ederek mukozada lezyon oluşturur. Klasik NV infeksiyonları 
şiddetli kusma ve ishal ile seyreder. Kusma genellikle aniden fışkırma tarzındadır. Hastalığın akut döne-
minde kusmayla 107/ml ve dışkıyla 106-1011/ml virüs dışarı atılır. 

Diğer virüslerin saptanmasından farklı olarak bir gastroenterit salgınının NV kaynaklı olup olmadı-
ğının anlaşılması için kullanılan ‘Kaplan kriterleri’ olarak ifade edilen ve CDC tarafından da kabul edilen 
epidemiyolojik kriterler şunlardır;

Dışkı örneklerinin bakteri ve parazit yönünden negatif olması
Hastaların % 50’sinden fazlasında kusma olması
İnkübasyon süresinin 24-48 saat ve hastalık süresinin 12-60 saat olması
Hastalık yayılım hızının ve sekonder infeksiyon oranının yüksek olması
Rotavirüs infeksiyonlarından sıklıkla kontamine içme veya kullanma suyu, daha az olarak da kabuklu 

deniz hayvanlarının tüketimi sorumlu tutulur. İnfekte insanların dışkısıyla çok sayıda virüs partikülü çıkar.
Su ve diğer gıdalardan kaynaklanan RV vakalarından etkilenenler genellikle çocuklardır. Çocuklar-

da hızla gelişen akut diyare ve kusma tipik belirtilerdir.
TBE virüsünün vektörleri Ixodes persulcatus ve Ixodes ricinus türü kenelerdir. Hastalığın inkübas-

yon süresi 7-14 gün olup, önce yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma ve ışıktan korkma, daha sonra 
septik meningitis ve ensefalitis görülür.

Çocuklardaki akut diyarelerin % 5-20’sinden sorumlu tutulan Adenovirüs infeksiyonlarından korun-
mak için özellikle kreş ve yuva gibi kalabalık alanlarda kişisel hijyene dikkat edilmesi gerekir.

Poliomiyelit infeksiyonlarında dışkıyla bulaşık su ve çiğ süt araç olup, bulaşma fekal-oral yolla olur 
ve inkübasyon süresi üç-beş gün arasında değişir. Poliovirüs, orofarenks ile ince bağırsaklara yerleşir 
ve viremiyle birlikte beyin ve medulla spinalisin gri cevherindeki nöronlarda nekroza neden olur.

Kuş gribi (Avian influenza, AI), kanatlı hayvanların yüksek bulaşma özelliğine sahip viral bir hastalı-
ğıdır. Yaban ördekleri ve kazlar başta olmak üzere birçok yabani su kuşu virüsün başlıca rezervuarıdır.

Kuş gribinin insanlardaki tipik semptomu 38°C’nin üzerinde ateştir. Alt solunum yolu semptomları, 
konjuktivit, ishal, kusma ve karın ağrısı hastalıkta görülen diğer belirtilerdir.ü

Kuş gribinden korunma için kanatlı eti ve ürünleri ile yumurta ve yumurta bazlı ürünler iyice pişiril-
melidir. Yumurtanın kırık olmamasına ve üzerinde dışkı kalıntılarının bulunmamasına dikkat edilmelidir. 
Mutfaklarda kanatlı eti ve yumurta hazırlanan tezgah, alet vb. iyice temizlenmelidir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Virüsler aşağıdaki hangi özellikleri ile di-
ğer mikroorganizmalardan ayrılır?

A) Hücresel yapılarının olmayışı 
B) Protein tabakası veya kapsülle kaplan-

mış tektip nükleik asit (RNA veya DNA) 
içermeleri 

C) Oldukça küçük yapılı olmaları (25-30 nm)
D) Kendilerine özgü metabolizmalarının ol-

maması 
E) Hepsi 

AÇIKLAMA
Virüsler hücresel yapılarının olmayışı, protein ta-
bakası veya kapsülle kaplanmış tektip nükleik asit 
(RNA veya DNA ) içermeleri, Oldukça küçük yapılı 
olmaları (25-30 nm) ve kendilerine özgü metabo-
lizmalarının olmaması özellikleri ile diğer mikroor-
ganizmalardan ayrılır.

YANIT: E

2. Gıda kaynaklı virüsler ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gıda kaynaklı virüslerin MİD’i genellikle 
çok düşüktür

B) Virüslerde bakteriler gibi uygun şartlarda 
gıdada toksin oluşturabilirler

C) Virüsler gıdada çoğalmazlar
D) Viral gıda infeksiyonlarına sebep olan en 

riskli gıda kaynağı kabuklu deniz canlıla-
rıdır

E) Enterik virüsler esas olarak fekal oral yol-
la bulaşır

AÇIKLAMA
Gıda kaynaklı virüsler ile ilgili virüslerde bakteriler 
gibi uygun şartlarda gıdada toksin oluşturabilirler 
ifadesi yanlıştır. Virüsler gıda ve suda çoğalamaz-
lar bu nedenle de toksin oluşturamazlar.

YANIT: B

3. Popülasyonlardaki hastalıkların sıklığını, 
dağılımını ve hastalık oluşumunu etkile-
yen faktörleri inceleyen ve bu hastalıkları 
önlemeye yönelik hedef ve yöntemleri be-
lirleyen bilim dalına ne ad verilir?

A) Histoloji  B) Biyoloji
C) Epidemiyoloji  D) Embriyoloji
E) Entomoloji

AÇIKLAMA
Popülasyonlardaki hastalıkların sıklığını, dağılımı-
nı ve hastalık oluşumunu etkileyen faktörleri ince-
leyen ve bu hastalıkları önlemeye yönelik hedef ve 
yöntemleri belirleyen bilim dalına epidemiyoloji adı 
verilir. 

YANIT: C

4. Epidemiyolojik çalışmalar viral gıda infek-
siyonlarının çoğunun hangi gıdaların tü-
ketiminden kaynaklandığını ortaya koy-
muştur?

A) Hazır gıdaların 
B) Dondurulmuş gıdaların 
C) Çiğ veya az pişmiş gıdaların 
D) Kurutulmuş gıdaların
E) Konserve gıdaların 

AÇIKLAMA
Epidemiyolojik çalışmalar viral gıda infeksiyonla-
rının çoğunun çiğ veya az pişmiş gıdaların tüketi-
minden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

YANIT: C

5. Virüs inaktivasyonu için risk grubu olan 
kabuklu deniz ürünlerine iç sıcaklığı kaç 
°C olmak şartıyla bir dakika süreyle ısı iş-
lemi uygulanması gerekir?

A) 65 - 70 B) 70 - 76
C) 80 - 85 D) 85 - 90
E) 95 - 110 

AÇIKLAMA
Virüs inaktivasyonu için risk grubu olan kabuklu 
deniz ürünlerine iç sıcaklığı 85 - 90 °C olmak şar-
tıyla bir dakika süreyle ısı işlemi uygulanması ge-
rekir.

YANIT: D
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6. Deniz ürünlerinin duyusal özelliklerinde 
olumsuz etki oluşturmamak için kaç kGy 
dozda gama ışını uygulamak gerekir?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

AÇIKLAMA
Deniz ürünlerinin duyusal özelliklerinde olumsuz 
etki oluşturmamak için 2 kGy dozda gama ışını 
uygulamak gerekir.

YANIT: B

7. Hepatit A virüsü aşağıdakilerden hangisi-
ne direnç gösteremez?

A) Aside
B) Yüksek düzeydeki klor ve ozona 
C) Kurutmaya 
D) Gama ve UV ışınlarına 
E) Isıya

AÇIKLAMA
Hepatit A virüsü yüksek düzeydeki klor ve ozona 
direnç gösteremez. 

YANIT: B

8. Norovirüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Çevresel şartlara oldukça dirençli olan 
norovirüs’ün insanlara bulaşmasında ke-
neler önem taşır

B) Caliciviridae familyasında yer alan tek 
sarmallı RNA’ya sahip çevresel şartlara 
oldukça dirençli bir virüstür

C) Bakteriyel olmayan ishal vakalarının 
büyük bölümünden sorumlu tutulan en 
önemli akut viral gastroenterit sebebidir

D) Okul hastaneye yolcu gemisi gibi kalaba-
lık ortamlarda oluşan Norovirüs infeksi-
yonlarından genellikle fazla sayıda insan 
etkilenir

E) İnsanlar Norovirüsün GGI, GGII ve GGIV 
olarak adlandırılan üç faklı geno grubuy-
la infekte olabilir

AÇIKLAMA
Norovirüsle ilgili çevresel şartlara oldukça dirençli 
olan norovirüs’ün insanlara bulaşmasında keneler 
önem taşır ifadesi yanlıştır.

YANIT: A

9. Aşağıdaki virüslerden hangisine ait olgu-
lar viral gıda infeksiyonları arasında ilk sı-
ralarda yer alır?

A) Hepatit A  B) Hepatit B
C) Adenovirüs D) Polovirüs
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Hepatit A olgular viral gıda infeksiyonları arasın-
da ilk sıralarda yer alır. Hastalığın rastlanma sıklı-
ğı ülkeden ülkeye değişir.

YANIT: A

10. Aşağıdakilerden hangisi Hepatit A infek-
siyonunun belirtilerinden biri değildir?

A) Sarılık ve iştahsızlık
B) Genel durum bozukluğu 
C) Yüksek dereceli ateş ve mide bulantısı 
D) Abdominal kramp ve kusma 
E) Karaciğer ve baş ağrısı 

AÇIKLAMA
Yüksek dereceli ateş ve mide bulantısı Hepatit A 
infeksiyonunun belirtilerinden biri değildir. Bağı-
şıklık sistemi zayıf olan ve yaşlı kişilerde nadiren 
ölüm olayı görülür.

YANIT: C

11. Norovirüs aşağıdakilerden hangisine du-
yarlıdır?

A) % 70’lik etil alkole
B) 10 ppm’e kadar olan klor konsantrasyo-

nuna 
C) pH 2.7’de üç saat muhafazaya 
D) 60 °C’de 30 dakika sıcaklık uygulaması-

na 
E) %5’lik hidrojen peroksit konsantrasyonu-

na 

AÇIKLAMA
Norovirüs %5’lik hidrojen peroksit konsantrasyo-
nuna duyarlıdır. Kuartener amonyum bileşiklerine, 
yüksek sodyum hipoklorit konsantrasyonlarına ve 
sodyum hidrojen karbonata da duyarlıdır.

YANIT: E
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12. Norovirüsle kontamine yiyecek, içecek ve 
eşyalatdan alınan kaç virüs partikülünden 
daha az partikül infeksiyonun hızla yayıl-
masına neden olur?

A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 24

AÇIKLAMA
Norovirüsle kontamine yiyecek, içecek ve eşyalar-
dan alınan 10 virüs partikülünden daha az partikül 
infeksiyonun hızla yayılmasına neden olur.

YANIT: B

13. Rotavirüs ve infeksiyonları ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Rotavirüs infeksiyonlarının en önemli se-
bebi çift kabuklu deniz hayvanlarının az 
pişmiş olarak tüketilmesidir

B) Normal sıcaklık işlemiyle yıkımlanır
C) Aside ve kurutmaya dirençlidir
D) Bulaşma fekal - oral yolla olur
E) Bebek ölümlerine sebep olan en önemli 

viral gastroenterit etkenidir

AÇIKLAMA
Rotavirüs ve infeksiyonları ile ilgili olarak Rotavi-
rüs infeksiyonlarının en önemli sebebi çift kabuk-
lu deniz hayvanlarının az pişmiş olarak tüketilme-
sidir ifadesi yanlıştır.

YANIT: A

14. Poliovirüs aşağıdakilerden hangisi ile ko-
layca yıkımlanmaz?

A) Soğutma ve dondurma  
B) 55 °C sıcaklık uygulaması 
C) Kuvvetli oksidanlarla 
D) UV ışığı 
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Poliovirüs soğutma ve dondurma ile kolayca yı-
kımlanmaz. İnfekte özelliğini yıllarca korur.

YANIT: A

15. Viral gıda enfeksiyonlarını kontrol altında 
tutmak ve gereken önlemleri almada aşa-
ğıdakilerden hangileri önemlidir?

A) Kabuklu deniz ürünleri yetiştiriciliği yapı-
lan yerlerde düzenli su kontrolleri yapıl-
malıdır

B) Kişisel hijyene önem verilerek temas yo-
luyla bulaşma önlenebilir

C) Depremin sıklıkla yaşandığı ve alt yapı 
oluşumlarının yetersiz olduğu bölgelerde 
sular kaynatıldıktan sonra tüketilmelidir

D) Gıda işleme birimlerinde çalışan kişilerin 
portör muayenesi düzenli yapılmalıdır 

E) Hepsi

AÇIKLAMA
Viral gıda enfeksiyonlarını kontrol altında tutmak 
ve gereken önlemleri almada hepsi önemlidir.

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Virüslerin hangi özellikleri, salamura, ma-
rine ve asidik gıdalar ile kurutulmuş ve 
dondurulmuş gıdalarda ve az pişmiş ka-
buklu deniz ürünlerinde canlı kalabilmele-
rini sağlar?

A) Hücresel yapılarının olmayışı 
B) Direnç 
C) Tektip nükleik asite sahip olma
D) Küçük olma 
E) Kendilerine özgü metabolizmalarının ol-

maması

2. I. Hepatit A virüsü
 II. Hepatit E virüsü
 III. Norovirüs
 IV. Poliovirüs
 Yukarıdaki  virüslerden hangileri ısı işle-

mine relatif dirençlidir?

A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) Yalnız IV
E) I, III ve IV 

3. Aşağıdakilerden hangisi enterik virüslerin 
su yüzeylerden kolayca elimine edilmesi-
ni sağlar?

A) Kloramin
B) Fenolik 
C) Kuarterner
D) Klor ve iyot gibi halojenler 
E) Amonyum bileşikleri 

4. Gelişmekte olan ülkelerde altı yaş altı ço-
cuklarda Hepatit A infeksiyonlarına rast-
lanma sıklığı % kaçlara kadar çıkmakta-
dır?

A) 50 B) 70 C) 80
D) 90 E) 100

5. Hepatit A virüsü dışkıda en az hangi sü-
reyle canlı kalabilmektedir?

A) 1 hafta B) 1 ay
C) 3 hafta D) 3 gün
E) 10 gün 

6. Hepatit A virüsü infeksiyonlarından ko-
runma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Kabuklu deniz hayvanlarının kontamine 
sulardan avlanması önlenmelidir

B) Gıdalar iyi pişirilmeli
C) Çiğ yada az pişmiş kontamine deniz ka-

bukluları tüketilmemeli 
D) Hepatit A infeksiyonlarından korunmada 

aşılanma önemli değildir
E) Gıda işletmesinde çalışan kişiler hijyene 

önem vermeli ve işletmede etkin temizlik 
ve dezenfeksiyon programı uygulanmalı-
dır 

7. Hepatit E infeksiyonlarında aşağıdaki or-
ganlardan hangisi etkilenir?

A) Akciğerler B) Gözler
C) Dalak  D) Kalp 
E) Karaciğer 
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8. Norovirüsün GG1 geneogrubuyla aşağı-
dakilerden hangisi infekte olabilir?

A) Sığır B) Aslan
C) İnsan  D) Köpek
E) Fare 

9. Norovirüsler aşağıdaki organlardan han-
gisini infekte ederek mukozada lezyon 
meydana getirir?

A) Karaciğeri 
B) Mideyi
C) Akciğeri 
D) İnce bağırsağı 
E) Kalın bağırsağı 

10. Aşağıdakilerden hangisi  diğer virüs-
lerden saptanmasından farklı olarak bir 
gastroenterit salgının norovirüs kaynaklı 
olup olmadığının anlaşılması için kullanı-
lan kaplan kriterlerinden biri değildir?

A) Dışkı örneklerinin bakteri ve parazit yö-
nünden negatif olması

B) Hastaların % 50’sinden fazlasında kus-
ma olması 

C) İnkübasyon süresinin 24 - 48 saat ve 
hastalık süresinin 12 - 60 saat olması

D) Hastalık yayılma hızının ve sekonder in-
feksiyon oranının yüksek olması 

E) Dışkı örneklerinin virüs yönünden negatif 
olması 

11. Rotavirüsler normal pişirme işlemi-
ne diğer virüslerden daha duyarlı olup,  
56 °C’de kaç dakikada yıkımlanır?

A) 15 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

12. İnsanlarda oluşan Rotavirüs enfeksiyon-
larının % kaçı Rotavirüs A’ya bağlı olarak 
meydana gelir?

A) 45 B) 65  C) 90
D) 100 E) 87

13. Su ve diğer gıdalardan kaynaklanan Ro-
tavirüs vakalarından genellikle etkilenen 
grup aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Erişkin gençler
B) Kadınlar
C) Hamile kadınlar 
D) Çocuklar
E) Yaşlı insanlar 

14. Çocuk felci (poliomiyelit) hastalığının et-
keni virüs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astrovirüs B) Poliovirüs
C) Adenovirüs  D) Flavivirüs
E) Norovirüs 

15. Aşağıdakilerden hangisi Poliovirüs infek-
siyonunun belirtilerinden biri değildir?

A) Ateş 
B) Baş ağrısı 
C) Ayaklarda şişlik 
D) Bulantı ve kusma 
E) İshal
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B Virüslerin direnç özellikleri, salamura, 
marine ve asidik gıdalar ile kurutulmuş ve 
dondurulmuş gıdalarda ve az pişmiş ka-
buklu deniz ürünlerinde canlı kalabilme-
lerini sağlar. 

2. E I, III ve IV (Hepatit A virüsü, Norovirüs 
ve Poliovirüs) ısı işlemine relatif direnç-
lidir. 

3. D Klor ve iyot gibi halojenler enterik virüsle-
rin su yüzeylerden kolayca elimine edil-
mesini sağlar. 

4. D Gelişmekte olan ülkelerde altı yaş altı ço-
cuklarda Hepatit A infeksiyonlarına rast-
lanma sıklığı % 90’lara kadar çıkmakta-
dır. İnfeksiyonların çoğu asemptomatik 
seyirlidir. 

5. B Hepatit A virüsü dışkıda en az 1 ay sü-
reyle canlı kalabilmektedir. Dondurma 
veya donmuş muhafaza şartlarında yıl-
larca canlı kalabilmektedir.

6. D Hepatit A virüsü infeksiyonlarından ko-
runma ile ilgili Hepatit A infeksiyonların-
dan korunmada aşılanma önemli değil-
dir ifadesi yanlıştır. Hepatit A infeksiyon-
larından korunmada aşılanma önemlidir.

7. E Hepatit E infeksiyonlarında karaciğer et-
kilenir. İnkübasyon süresi 40 gün olup, 
en çok genç yetişkinler etkilenir. 

8. C Norovirüsün GG1 geneogrubuyla insan 
infekte olabilir.  GG1. GGII ve GGIV in-
sanlarda infeksiyonlara neden olmakta-
dır. 

9. D Norovirüsler ince bağırsağı infekte ede-
rek mukozada lezyon meydana getirir. 

10. E Dışkı örneklerinin virüs yönünden nega-
tif olması diğer virüslerden saptanmasın-
dan farklı olarak bir gastroenterit salgının 
norovirüs kaynaklı olup olmadığının an-
laşılması için kullanılan kaplan kriterlerin-
den biri değildir.

11. D Rotavirüsler normal pişirme işlemine di-
ğer virüslerden daha duyarlı olup, 56 
°C’de 30 dakikada yıkımlanır.

 

12. C İnsanlarda oluşan Rotavirüs enfeksiyon-
larının % 90’ı Rotavirüs A’ya bağlı olarak 
meydana gelir.

13. D Su ve diğer gıdalardan kaynaklanan Ro-
tavirüs vakalarından genellikle etkilenen 
grup çocuklardır. 

14. B Çocuk felci (poliomiyelit) hastalığının et-
keni virüs Poliovirüs’dür.

15. C Ayaklarda şişlik Poliovirüs infeksiyonu-
nun belirtilerinden biri değildir. Hastalık 
tüm yaş gruplarında görülmesine karşın 
küçük çocuklar ve immunsupresif kişiler-
de daha sık ortaya çıkar. 
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; gıda kaynaklı parazitler, parazitlerin 
bulaşma yolları ve yaşam döngüleri ve gıda kaynaklı parazitlerin ne-
den olduğu infeksiyonlar anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 1

Genel olarak gıda kaynaklı paraziter infeksiyonlar;
 ➣ Parazitlerin infektif aşamalarının bulunduğu hayvanların kas veya yenilebilir iç organlarının tüke-
tilmesiyle, 

 ➣ Dışkı ile gübrelenmiş veya kanalizasyon suları ile sulanmış sebze ve meyvelerin tüketimine bağlı 
olarak parazit ookistlerinin sindirim yoluyla alınmasıyla, 

 ➣ Parazit ookistleri ile bulaşık suların tüketilmesiyle şekillenir.
Gıdalarda bulunan ve insanlarda infeksiyon oluşturan parazitler yapılarına göre protozoonlar ve hel-

mitler olarak iki grupta incelenir.
Entamoeba histolytica’nın primer rezervuarı insan olup etkene sığır, domuz, kedi ve köpeklerde de 

rastlanır. Parazit hijyen eksikliğine bağlı olarak insandan insana fekal-oral yolla bulaşabildiği gibi, kistle-
ri içeren gıda ve suların tüketilmesi sonucu da bulaşabilir.

E. histolytica infekte insanların dışkısında bulunduğundan tuvalet hijyenine dikkat edilmemesi, insan 
dışkısının tarımsal üretimde gübre olarak kullanılması ve dışkı ile kontamine suların sulama amaçlı kul-
lanılmasıyla çevreye yayılabilir.

E. histolytica kistleri iki-dört haftalık bir inkübasyon periyodu sonunda bağırsakta açılır, tropozoitle-
ri oluşturur ve çoğalmaya başlar. Tropozoitlerin bazıları ankiste olarak dışkıyla atılırken invaziv olanları 
bağırsak mukozasına penetre olarak bağırsaklarda ülser oluşturur ve dizanteriye neden olur.

E. histolytica kistleri 5°C’nin altında ve 40°C’nin üzerinde kolayca yıkımlanabildiğinden gıdaların 
dondurulması ve pişirilmesi gıda kaynaklı infeksiyonlardan korunmada önemlidir. Çiğ olarak tüketilen 
sebze ve meyveler bol suyla yıkanmalıdır. Ayrıca korunmada, kişisel hijyene dikkat edilmeli, insan dış-
kısı gübre amacıyla kullanılmamalı, kanalizasyon sularının içme ve sulama sularına karışması önlen-
melidir.

Balantidium coli protozoonların en hareketli grubu olan siliyalıların tek patojen türüdür. Etkenin re-
zervuarı insan, domuz ve insan haricindeki primatlardır. 

Etkenin E. histolytica’da olduğu gibi kist ve tropozoid formları bulunur. Bulaşma daha çok fekal-oral 
yolla insandan insana veya domuzdan insana bulaşmayla meydana gelir. Gıda ile bulaşmada B. coli 
kistleri ile kontamine domuz eti tüketimi veya dışkı ile kontamine su ve sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi 
risk taşır. İnfekte kişilerde sıklıkla ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma görülür. Bağırsaklarda oluşan ül-
ser nedeniyle ishal kanlı ve mukusludur.

Flagellalı protozoonlardan olan Giardia intestinalis dünya genelinde insanlarda özellikle küçük ço-
cuklarda enterite yol açan önemli parazitlerden biridir. İnsanlarda görülen ishal vakalarından en sık so-
rumlu tutulan bağırsak protozoonudur.

G. intestinalis insanlara kontamine su ve gıda yoluyla bulaştığından halk sağlığı açısından önem taşır.
Hastalık vakalarında görülen artışa bağlı olarak yeniden önem kazanan infeksiyon etkeni olarak ad-

landırılmıştır.
Etken insanlarda belirti göstermeksizin bulunabilse de özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hastalığa 

duyarlı bireylerde ishal ve benzeri hastalıklara neden olur. Hastalığın inkübasyon süresi 12-19 gündür. 
Çevresel koşullara dayanıklı kistler ve tropozoitler Giardia türlerinin yaşam döngülerinde başlıca 

formlardır. İnfeksiyon, insanlar tarafından canlı kistlerin kontamine su, taze gıda veya çeşitli kontamine 
materyallere temas yoluyla alınmasıyla ortaya çıkar.

5

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Cryptosporidium parvum başta sığır ve koyun olmak üzere birçok hayvan türünde bulunabilen hüc-
re içi parazit olup, insanların ve duyarlı hayvanların mide ve bağırsak epitel hücrelerini infekte eder.

Bulaşma insandan insana fekal-oral yolla veya kontamine gıda ve su tüketimiyle olur. Ayrıca, çiftlik 
hayvanlarıyla temas bulaşmada etkilidir.

İnfeksiyon, parazitin canlı ookistlerinin sindirim sistemi yoluyla alınmasıyla ortaya çıkar. Canlı oo-
kistlerin mide ve duodenumda sindirimini takiben her bir ookistten dört sporozoit meydana gelir ve epi-
tel hücrelerine yayılarak tropozoitlere dönüşür. Tropozoitler epitel hücresi içinde çoğalır ve insanda in-
feksiyon oluşturur.

C. parvum ookistleri çevresel şartlara ve dezenfektanlara oldukça dayanıklıdır. Ookistler klorlama 
işlemine dirençli olduğundan suların filtrasyonu ve dezenfeksiyonu kombine bir şekilde yapılmalıdır. 
Ayrıca sulara uygulanan koagulasyon, sedimentasyon ve filtrasyon gibi fiziksel yöntemler su kaynaklı 
Cryptosporidium infeksiyonlarından korunmada etkilidir. 

Cyclospora cayatenensis gıda kaynaklı parazit olarak 15 yıldan daha kısa bir süredir bilinmektedir. 
Özellikle son yıllarda ABD’de ortaya çıkan salgınlarla önem kazanmış ve yeni gıda kaynaklı paraziter in-
feksiyon etkeni olarak tanımlanmıştır.

Parazit ookistlerinin insanlar tarafından sindirim yoluyla alınmasıyla hastalık oluşur. Bulaşma, insan-
dan insana fekal-oral yolla veya kontamine su ve gıda tüketimine bağlı olarak şekillenir. 

Ookistler ağız yoluyla alındıktan sonra gastrointestinal kanalın üst bölümünde açılır ve her bir oo-
kistten iki sporokist serbest kalır. Sporokistlerden bir süre sonra sporozoitler oluşur ve bağırsak epitel 
hücrelerini infekte eder. 

Cyclospora infeksiyonlarında ishal, bağırsaklarda gaz, kilo kaybı, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi 
belirtiler görülür. Hastalığın endemik olarak görüldüğü bölgelerde infeksiyona dört-on yaş arası çocuk-
larda sıklıkla rastlanır.

Zorunlu hücre içi bir parazit olan Toxoplasma gondii tarafından oluşturulan infeksiyona toksoplazmo-
zis denir. T. gondii dünyada etkeni bilenen gıda kaynaklı ölümlerin % 20’sinden sorumlu tutulmaktadır.

T. gondii infeksiyonundan öldüğü bunların % 50’sinin kontamine et tüketiminden kaynaklandığı sa-
nılmaktadır.

Konjenital toksoplazmozis, hamile kadınların Toxoplasma ookistlerini almaları sonucu etkenin pla-
sentayı geçerek fetusu infekte etmesiyle meydana gelir.

Belirtiler, etkenin alınmasını takiben bir ay içerisinde ortaya çıkar. Akut infeksiyonlarda yüksek ateş, 
baş ağrısı, miyozitis, lenfadenitis, anemi, enterit, hepatit, ensefalit ve plasentite görülür. Hamile kadınlar 
risk altında olup, gebeliğin ilk üç-altı ayında etkene maruz kalanlarda hamilelik düşük, ölü doğum veya 
konjenital sekellerin oluşumuyla sonlanabilir.

Taenia solium’un son konağı insan olup, domuzlar ve insanlar ara konaktır. Sistiserkli domuz etleri-
nin çiğ veya yetersiz pişirilmiş olarak tüketilmesi sonucu insanlarda teniyazis meydana gelir. 

İnfeksiyon insanlarda asemptomatik, hafif seyirli veya ağır bir hastalık tablosu şeklinde mide bulan-
tısı, karın krampları, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir ve ba-
zen ölüme neden olur.

Taenia saginata’nın son konağı insan, ara konağı sığırlardır. Türkiye’de etkenin sığırlardaki preva-
lansı oldukça yüksek olup, çiğ köfte tüketimi hastalık açısından büyük risk oluşturur. Hastalık insanlar-
da semptom göstermeksizin seyredebildiği gibi, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kay-
bı, halsizlik, kabızlık veya ishal gibi belirtiler de görülebilir.

Echinococcus granulosus’un son konağı köpekler, ara konağı ise koyun, keçi, sığır ve devedir. İn-
sanlar rastlantısal ara konaktır. Köpekler genellikle infekte çiğ koyun iç organlarını tüketmeleri sonucu 
parazit ile infekte olur.

Köpekler E. multilocularis’in larvalarını taşıyan kemirgenleri yemeleri sonucu infekte olur. İnsanlar 
etken için rastlantısal ara konaktır ve parazite ait yumurtalar ile kontamine gıda tüketimi veya kontami-
ne kürklere temas etme sonucu infekte olur.

Trişinelloz, daha çok domuz eti tüketiminin yoğun olduğu ülkelerde halk sağlığı açısından önem ta-
şır. Ancak 2004 yılında İzmir’de T. brivoti larvalarını içeren yaban domuzu etinden hazırlanmış çiğ köf-
te tüketimi sonucu 542 kişide trişinelloz şekillenmiş ve dünyadaki en büyük trişinelloz salgınlarından bi-
ri olarak literatüre geçmiştir.

Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için etin bir gramında 100 larvanın bulunması yeterli olup, 
1000’den fazla larva bulunması halinde akut ve ağır bir hastalık tablosu şekillenir. Parazitin bağırsakla-
ra penetre olması sırasında bulantı, karın ağrısı, ishal ve kusma görülür. Larvaların kas fibrillerine an-
kiste olmasına bağlı olarak yüksek ateş, ödem, konjuktivit, nefes alma ve yutkunma güçlüğü gibi hasta-
lığın karakteristik semptomları ortaya çıkar.

İnsanlarda Faciola hepatica’nın oluşturduğu hastalık dışkıyla çevreye yayılan parazit yumurtalarının 
alınmasıyla meydana gelir. Hastalık yüksek ateş, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı ve karaciğer bölge-
sinde ağrı gibi belirtilerle karakterizedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bir canlıdan yaşamını sürdürebilen ve 
faydalandığı canlıya bağımlı olarak yaşa-
yan mikroorganizmaya ne adı verilir?

A) Bakteri B) Virüs
C) Protozoon  D) Helmint
E) Parazit 

AÇIKLAMA
Bir canlıdan faydalanarak yaşamını sürdürebilen 
ve faydalandığı canlıya bağımlı olarak yaşayan 
mikroorganizmaya parazit adı verilir.

YANIT: E

2. Giardia intestinalis infeksiyonlarından ko-
runma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) İçme suları ve çiğ olarak tüketilecek gı-
daların dışkı ve lağım suları ile teması 
kesinlikle önlenmelidir

B) Gıda üretim, işleme ve hazırlama tesisle-
rinde çalışan kişiler eğitilmelidir

C) Gıda üretim, işleme ve hazırlama tesisle-
rinde çalışan kişilerin portör muayeneleri 
düzenli olarak yapılmalıdır

D) Etken içme sularına uygulanan klorlama 
ve ultraviyole işlemlerine dayanıklı oldu-
ğundan suların güvenliği açısından filt-
rasyon ve dezenfeksiyon işlemleri birlikte 
uygulanmalıdır

E) Hepsi

AÇIKLAMA
Giardia intestinalis infeksiyonlarından korunma ile 
ilgili hepsi bilgisi yanlıştır.

YANIT: E

3. Çekirdeğin yanı sıra, mitokondri veya klo-
roplast gibi zarla çevrili çeşitli organelleri 
olan yüksek yapılı canlılara ne ad verilir?

A) Ökaryot B) Çok hücreli 
C) Sporadik D) Antroponotik
E) Profilaktik 

AÇIKLAMA
Çekirdeğin yanı sıra, mitokondri veya kloroplast 
gibi zarla çevrili çeşitli organelleri olan yüksek ya-
pılı canlılara ökaryot adı verilir.

YANIT: A

4. Entamoeba histolytica’nın primer rezer-
vuarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sığır B) Domuz
C) İnsan  D) Köpek 
E) Kedi 

AÇIKLAMA
Entamoeba histolytica’nın primer rezervuarı in-
sandır. Diğer sayılanlarda da rastlanır.

YANIT: C

5. Aşağıdaki protozoonlardan hangisine ait 
infeksinyonlar insanlarda daha çok ılıman 
iklime sahip bölgelerde görülür?

A) Giardia intestinalis
B) Cryptosporidium parvum
C) Balantidium coli
D) Toxoplasma gondii
E) Entamoeba histolytica 

AÇIKLAMA
Protozoonlardan Balantidium coli’ye ait infeksin-
yonlar insanlarda daha çok ılıman iklime sahip 
bölgelerde görülür. Bazı soğuk bölgelerde ve hij-
yenik olmayan koşullarda yaşayan topluluklarda 
sporadik vakalar bildirilmiştir.

YANIT: C
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6. Giardia intestinalis’in inkübasyon süresi 
ne kadardır?

A) 5 ile 6 gün
B) 12 ila 9 gün 
C) 14 ile 15 gün
D) 15 ile 20 gün
E) 1 ay 

AÇIKLAMA
Giardia intestinalis’in inkübasyon süresi 12 ila 9 
gün kadardır. Çevresel şartlara dayanıklı kistler ve 
tropozoitler Giardia türlerinin yaşam döngülerinde 
başlıca formlardır.

YANIT: B

7. Aşağıdaki gıda kaynaklı protozoonlardan 
hangisi sporozoa grubunda yer almaz?

A) Cryptosporidium parvum
B) Cyclospora
C) Isospora 
D) Toxoplasma gondii
E) Entamoeba histolytica 

AÇIKLAMA
Gıda kaynaklı protozoonlardan Entamoeba his-
tolytica sporozoa grubunda yer almaz.

YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi özellikle son yıl-
larda ABD’de görülen salgınlarla önem 
kazanmış ve yeni gıda kaynaklı paraziter 
infeksiyon etkeni olarak tanımlanmıştır?

A) Cyclospora cayatenensis
B) Toxoplasma gondii
C) Cryptosporidium parvum
D) Isospora 
E) Sarcocystis bominis

AÇIKLAMA
Cyclospora cayatenensis özellikle son yıllarda 
ABD’de görülen salgınlarla önem kazanmış ve ye-
ni gıda kaynaklı paraziter infeksiyon etkeni olarak 
tanımlanmıştır.

YANIT: A

9. Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların olu-
şumunu veya ilerlemesini önlemek ama-
cıyla yapılan tıbbi girişimler anlamına ge-
len terimdir?

A) Profilaktik B) Antroponotik
C) Anafilaksi D) Sporadik
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Profilaktik hastalıkların oluşumunu veya ilerleme-
sini önlemek amacıyla yapılan tıbbi girişimler an-
lamına gelen terimdir.

YANIT: A

10. Aşağıdaki parazitlerden hangisi hücre içi 
parazit olup, tarafından oluşturulan infek-
siyona toksoplazmozis denir?

A) Balantidium coli
B) Entamoeba histolytica
C) Cyclospora
D) Toxoplasma gondii
E) Isospora

AÇIKLAMA
Toxoplasma gondii hücre içi parazit olup, tarafın-
dan oluşturulan infeksiyona toksoplazmozis denir. 
Tüm dünyada en sık rastlanan koksidian bir pa-
razittir.

YANIT: D

11. Toxoplasma gondii ookistleri etkene du-
yarlı canlılar tarafından alındığında spo-
rokistlerden çıkan sporozoitler bağırsak 
epitel hücrelerine ve lenf bezlerine penet-
re olarak aşağıdakilerden hangisine dö-
nüşür?

A) Taşizoitlere B) Tropozoitlere
C) Larvaya D) Sistiserklere
E) Hiçbirine

AÇIKLAMA
Toxoplasma gondii ookistleri etkene duyarlı can-
lılar tarafından alındığında sporokistlerden çıkan 
sporozoitler bağırsak epitel hücrelerine ve lenf 
bezlerine penetre olarak taşizoitlere dönüşür.

YANIT: A    
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12. Paraziter infeksiyonlardan hangisi hami-
le kadınlarda düşük ve ölü doğumlara se-
bep olabilir?

A) Faciola hepatica
B) Toxoplasma gondii
C) Entamoeba histolytica
D) Balantidium coli
E) Giardia intestinalis

AÇIKLAMA
Paraziter infeksiyonlardan Toxoplasma gondii ha-
mile kadınlarda düşük ve ölü doğumlara sebep 
olabilir.

YANIT: B

13. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı 
helmintlerden biri değildir?

A) Giardia intestinalis
B) Faciola hepatica
C) Anisakis simplex
D) Taenia saginata
E) Echinococcus granulosus

AÇIKLAMA
Giardia intestinalis gıda kaynaklı helmintlerden bi-
ri değildir. Gıda kaynaklı protozoonlardan biridir.

YANIT: A

14. Aşağıdaki parazitlerden hangisi Tür- 
kiye’de en çok görülen paraziter hastalık-
lardan biri olup, insanlara fekal oral yol-
la geçer?

A) Echinococcus multilocularis
B) Diphyllobothrium latum 
C) Echinococcus granulosus 
D) Fasciola spp.
E) Taenia saginata 

AÇIKLAMA
Echinococcus granulosus Türkiye’de en çok görü-
len paraziter hastalıklardan biri olup, insanlara fe-
kal oral yolla geçer. Bazı kırsal bölgelerde infek-
siyonunun görülme oranı % 30’lara ulaşmaktadır.

YANIT: C

15. Larva içeren çiğ veya yetersiz pişirilmiş 
balık eti tüketimi sonucu aşağıdaki infek-
siyonlardan hangisi şekillenir?

A) Taenia spp.
B) Anisakis simplex
C) Diphyllobothrium latum
D) Toxoplasma gondii 
E) Echinococcus granulosus

AÇIKLAMA
Larva içeren çiğ veya yetersiz pişirilmiş balık eti 
tüketimi sonucu Diphyllobothrium latum şekillenir.

YANIT: C

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. I. Parazitlerin infektif aşamalarının bulun-
duğu hayvanların kas veya yenilebilir iç 
organlarının tüketilmesiyle

 II. Dışkı ile gübrelenmiş veya kanalizasyon 
sularıyla sulanmış sebze ve meyvelerin 
tüketimi sonucu parazit ookistlerin sindi-
rim yoluyla alınmasıyla 

 III. Parazit ookistleriyle bulaşık suların tüke-
tilmesiyle 

 IV. Parazitlerin infektif aşamalarının bulun-
madığı hayvanların kas veya yenilebilir iç 
organlarının tüketilmesiyle

 Genel olarak gıda kaynaklı paraziter has-
talıklar yukarıdakilerden hangilerine göre 
şekillenir?

A) I ve IV B) II ve IV
C) Yalnız III D) Yalnız IV
E) I, II ve III

2. Protozoonlar hareket kabiliyetlerine göre 
kaç gruba ayrılır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5    
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3. Entamoeba histolytica dünyada her yıl 
yaklaşık kaç milyon insanı infekte etmek-
tedir?

A) 50
B) 60
C) 40
D) 20
E) 32

4. Özellikle küçük çocuklarda enterite yol 
açan önemli parazitlerden biri olup, in-
sanlarda görülen ishal vakalarından en 
çok sorumlu tutulan bağırsak paraziti 
hangisidir?

A) Giardia intestinalis
B) Balantidium coli
C) Toxoplasma gondii
D) Cryptosporidium parvum
E) Entamoeba histolytica 

5. Gelişmekte olan Asya, Afrika ve Latin 
Amerika ülkelerinde her yıl yaklaşık kaç 
kişi Giardia intestinalis infeksiyonuna ya-
kalanmaktadır?

A) 100 milyon
B) 500 bin
C) 150 milyon
D) 200 milyon
E) 750 bin 

6. Aşağıdakilerden hangisi Cyclospora 
cayatenensis’in insanlar için infektif for-
mudur?

A) Taşizoit
B) Ookist
C) Tropozoit
D) Larva
E) Sistiserk

7. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin infek-
siyonunda trimetoprim sulfametaksazo-
lün profilaktik olarak kullanılmaktadır?

A) Entamoeba histolytica
B) Cyclospora
C) Isospora
D) Cryptosporidium parvum
E) Balantidium coli 

8. Çiğ et tüketimi alışkanlığı olan bazı Avru-
pa ülkelerinde toplumun % kaçının sero-
pozitif olduğu bildirilmiştir?

A) 50
B) 60
C) 70
D) 85
E) 95

9. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Toxoplas-
ma gondii’nin infeksiyonlarından korun-
mada uygulanması gereken işlemlerden 
değildir?

A) Çevrenin kedi dışkısıyla bulaşmasının 
önlenmesi ve bulaşmış çevrenin temizlik 
ve dezenfeksiyonunun yapılması 

B) Evcil kedilerin çiğ etle beslenmesi
C) Etlerin merkezleri en az 60 -65 °C olacak 

şekilde pişirildikten sonra tüketilmeleri 
D) İnsanların çiğ et tüketiminden kaçınmala-

rı
E) Göl ve nehir gibi su kaynaklarından te-

min edilen suların kaynatıldıktan sonra 
içilmesi veya kullanılması 
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10. Aşağıdakilerden hangisi Taenia sagina-
ta infeksiyonunun belirtilerinden biri de-
ğildir?

A) Şiddetli karın ağrısı
B) İştahsızlık 
C) Halsizlik
D) Kilo artışı
E) İshal veya kabızlık

11. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin son 
konağı köpekler, ara konağı ise koyun, 
keçi, sığır ve devedir?

A) Echinococcus granulosus 
B) Taenia solium
C) Echinococcus multilocularis 
D) Diphyllobothrium latum 
E) Trichinella spp. 

12. Echinococcus multilocularis aşağıdaki 
coğrafi bölge veya ülkelerden hangisinde 
bulunmaz?

A) Kanada
B) ABD
C) Güney yarım kürede
D) Kuzey yarım kürede
E) Avrupa ve Asya’da 

13. Hastalık belirtisinin ortaya çıkması için 
etin bir gramında kaç Trichinella ssp. 
larvasının olması yeterlidir?

A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

14. Anisakiazis aşağıdakilerden hangisi riskli 
gıdalardan biri değildir?

A) Suşi ve saşimi
B) Füme ringa ve füme somon 
C) Kurutulmuş somon
D) Sardalya 
E) Hamsi 

15. Safra sirozu veya karaciğer kızarıklaşma-
sı olarak bilinen fasiolozis aşağıdakiler-
den hangisi tarafından oluşturulmakta-
dır?

A) Diphyllobothrium latum
B) Echinococcus granulosus
C) Fasciola hepatica
D) Trichinella nativa
E) Taenia solium
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Genel olarak gıda kaynaklı paraziter has-
talıklar I, II ve III’e göre şekillenir.

2. D Protozoonlar hareket kabiliyetlerine gö-
re 4 gruba ayrılır. Bunlar; ameboit (ge-
çici yalancı ayakları olanlar), Ciliopho-
ra (siliyalılar), Flagellalı (kamçılılar) ve 
Sporozoa (apikomplexa–hareketsiz spor 
oluşturabilenler)’dir.

3. A Entamoeba histolytica dünyada her yıl 
yaklaşık 50 milyon insanı infekte etmek-
tedir. Bu enfekte olmuş kişilerinde % 1’in-
de ölüme sebep olmaktadır.

4. A Özellikle küçük çocuklarda enterite yol 
açan önemli parazitlerden biri olup, in-
sanlarda görülen ishal vakalarından en 
çok sorumlu tutulan bağırsak paraziti Gi-
ardia intestinalis’dir.

5. D Gelişmekte olan Asya, Afrika ve Latin 
Amerika ülkelerinde her yıl yaklaşık 200 
milyon kişi Giardia intestinalis infeksiyo-
nuna yakalanmaktadır.

6. B Ookist, Cyclospora cayatenensis’in in-
sanlar için infektif formudur.

7. C Isospora infeksiyonunda trimetoprim sul-
fametaksazolün profilaktik olarak kulla-
nılmaktadır. Trimetoprim sulfametaksa-
zolün profilaktik olarak kullanılmasıyla 
hastalığın görülme sıklığında önemli de-
recede düşüş olmuştur.

8. D Çiğ et tüketimi alışkanlığı olan bazı Avru-
pa ülkelerinde toplumun % 85’inin sero-
pozitif olduğu bildirilmiştir.

9. B Evcil kedilerin çiğ etle beslenmesi  
Toxoplasma gondii’nin infeksiyonların-
dan korunmada uygulanması gereken iş-
lemlerden değildir. Evcil kedilerin pişmiş 
hayvansal gıdalarla beslenmesi uygulan-
ması gereken işlemlerdendir. Ayrıca gı-
dalar dondurularak muhafaza edilmelidir.

10. D Kilo artışı Taenia saginata infeksiyonu-
nun belirtilerinden biri değildir. Kilo kay-
bı belirtilerden biridir.

11. A Echinococcus granulosus’un son kona-
ğı köpekler, ara konağı ise koyun, keçi, 
sığır ve devedir. İnsanlar rastlantısal ara 
konaktır.

12.  C Echinococcus multilocularis Güney ya-
rım kürede bulunmaz. Echinococcus 
multilocularis sadece kuzey yarım küre-
deki ülkelerde görülür.

13. A Hastalık belirtisinin ortaya çıkması için 
etin bir gramında 100 Trichinella ssp. lar-
vasının olması yeterlidir. Binden fazla lar-
vanın bulunması durumunda akut ve ağır 
bir hastalık tablosu şekillenir.

14. E Anisakiazis hamsi riskli gıdalardan biri 
değildir.

15. C Safra sirozu veya karaciğer kızarıklaş-
ması olarak bilinen fasiolozis Fasciola 
hepatica tarafından oluşturulmaktadır.  
Sığır ve koyunlarda büyük ekonomik ka-
yıplara sebep olan önemli bir hastalıktır.
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ÜNİTE

KİMYASAL GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKELERİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; kimyasal tehlikelerin gıda güvenliği 
ve halk sağlığı yönünden önemi, gıdalarda bulunan önemli mikotok-
sinler ve bunların zararlı etkileri, antropojenik kimyasal bulaşma kay-
nakları ile kontaminantların gıdalardaki varlığı ile kimyasal kalıntı ve 
kontaminantlar anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 1

Gıdaların hazırlanması ve depolanması sırasında oluşan kimyasal tepkimeler, organoleptik ve mik-
robiyolojik bozulmalar sonucunda çeşitli toksik ürünler ve metabolitler şekillenebilir. Kimyasal madde-
lere akut veya kronik olarak maruz kalındığında toksik, alerjik, mutajen, teratojen ve kanserojen etkiler 
ortaya çıkabilir.

Poliklorlu bifeniller (PCB), benzopirenler, nitrozaminler doğada kısmi veya kalıcı kirliliğe neden olan 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik yıkımlamaya dayanıklı oldukları için ortaya çıktıkları andan itibaren doğada 
gittikçe artan birikime neden olur. Bunun sonucu olarak da bitki ve yemlerle veya bunları tüketen canlı-
ların diğerlerini tüketmeleri yoluyla canlıdan canlıya geçerek en çok gıda zincirinin üst halkasındakiler-
de birikir. Bu duruma biyolojik birikim denir. Ağır metaller, organik klorlu insektisitler ve PCB biyolojik bi-
rikim özelliği olan başlıca maddelerdir.

Bazı tek hücreli mantar türleri, uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen tarımsal ürünler ile hay-
vansal gıdalarda insanlar ve hayvanlar için toksik etkili olan metabolizma ürünleri veya eksojen metabo-
litler oluşturur. Mikotoksin denilen bu eksojen metabolitler, mantar anlamına gelen “myco” ve zehir teri-
mi karşılığı olan “toxin” kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiştir. 

Mikotoksin içeren gıdaları tüketenler ile bu gıdalara temas eden veya solunum yoluyla mikotoksine 
maruz kalan insan ve hayvanlarda mikotoksikozis denilen mantar zehirlenmesi ortaya çıkar. 

Mikotoksinlerin en önemli özelliklerinden biri toksin içeren yemleri tüketen hayvanlardan elde edilen 
et, süt ve yumurta gibi gıdaların tüketimi ile toksinlerin hayvanlardan insanlara nakledilmesidir. Bu ola-
ya carry over denir.

Gıdaların mikroflorasında dominant olan ve toksin oluşturan en önemli mantarlar Aspergillus, Peni-
cillium ve Fusarium soyuna ait türlerdir. En önemli mikotoksinler ise aflatoksin, okratoksin A, patulin, tri-
kotesenler (T-2 toksin), zeralenon (F-2 toksin), sitrinin, fumonisin ve deoksinivalenol’dür.

Ergot alkaloitleri, Claviceps purpurea isimli mantarın metabolik ürünleridir. Ergot alkaloitleri, C. pur-
purea ile infekte tahılların tüketimi sonucunda ortaya çıkan ve ergotismus veya çavdar mahmuzu zehir-
lenmesi olarak bilinen bir hastalığa neden olur.

Kontamine meradaki otlar veya çavdar, yulaf gibi hububatlar ile bunlardan hazırlanmış unların insan 
veya hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucu oluşur.

Aflatoksinler, başta Aspergillus flavus ve A. parasiticus olmak üzere diğer bazı Aspergillus, Penicil-
lium ve Rhizopus cinsi mantar türleri tarafından oluşturulan toksik metabolitlerdir. B1, B2, G1, G2, M1 ve 
M2 olmak üzere altı çeşit aflatoksin vardır. 

Aflatoksin B1, küflenmiş tarım ürünlerinde, yem ve hazır gıdalarda sıklıkla karşılaşılan toksindir. Küf-
lü yemlerin içinde bulunan B1 ve B2 toksinlerini tüketen sağmal hayvanlar bu toksinleri vücutlarında Af-
latoksin M1, M2 ve türevlerine dönüştürerek sütleri ile atar. Aflatoksin M1 ve M2’nin oluşum oranları yak-
laşık % 1.5 düzeyinde olup, toksisitesi orjin aldıkları B1 ve B2’den daha az olmasına karşın bu toksinler 
inek sütünü yaygın olarak tüketen çocuklarda önemli sorunlara neden olabilir.

Aspergillus türleri başta yer fıstığı, fındık, ceviz, mısır, pamuk tohumu gibi yağlı tohumlu bitkisel 
ürünler olmak üzere buğday, pirinç, soya, baharat, süt, peynir gibi gıdalarda çoğalarak toksik metabo-
litler oluşturur.

6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Aflatoksinler, hepatotoksik mikotoksinlerden olup değişik derecelerde karaciğer hasarı meydana ge-
tirir. İnsanlarda nadiren görülen akut zehirlenme vakaları karaciğerde nekroz ve kanama ile daha sık 
olarak görülen kronik zehirlenmeler ise siroz ile sonuçlanır. Aflatoksinler, en güçlü mutajenik ve karsino-
jenik etki gösteren toksinlerin başında gelir. Ayrıca teratojenik ve immunsupresif etkileri de vardır. Özel-
likle aflatoksin B1 en kuvvetli karaciğer karsinojenidir ve mide ile kolon kanserine yol açabilir.

Okratoksinler, en az yedi çeşit Aspergillus ve altı çeşit Penicillium türü mantar tarafından sentezlenir. 
Bunların arasında A. ochraceus ve P. viridicatum yüksek düzeyde okratoksin sentezleme özelliklerinden 
dolayı önem taşır. En toksik okratoksin türü okratoksin A olup nefrotoksik etkiye sahiptir.

Okratoksin yağda çözünme özelliğine sahip olduğundan toksin içeren yemle beslenen domuzların 
yağ dokusunda yoğun olarak bulunur. Bu hayvanların etlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi ile insan-
larda nefropati görülür. Bu nedenle okratoksin A insanlarda böbrek hastalıklarına neden olan “Balkan 
Endemik Nefropati” hastalığı ile ilişkilendirilir.

Trikotesenler, başlıca Fusarium türleri tarafından oluşturulur. Tahıllarda oluşturdukları, insan ve hay-
vanlarda mikotoksikozise neden olan en önemli toksinleri; T-2 toksin, deoksinivalenol (DON), nivalenol 
(NIV), HT-2 toksin ve diasetoksiskirfenoldür (DAS).

Trikotesen türevi mikotoksinler, daha çok sindirim ve dolaşım sistemleri ile pıhtılaşma mekanizma-
larının bozulmasından kaynaklanan klinik bulgular oluşturur. Doğrudan deriyle temas ettikleri durumlar-
da dermatitis ve nekroza neden olur. Trikotesen mikotoksinler arasında en sıklıkla görüleni deoksiniva-
lenoldür (DON, vomitoksin).

Pestisit terimi, “pest” adı verilen böcek, kemirici hayvan, yabani ot, mantar, toprak kurtları gibi zarar-
lıları yok etmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelere denir. Etki ettikleri hedef organizma esas alı-
narak yapılan sınıflandırmaya göre pestisitler; insektisit, fungusit ve herbisit olarak sınıflandırılır. Pesti-
sit olarak herbisitler ve fungusitler sıklıkla kullanılır.

Pestisit kalıntıları kanserojen, mutajen, teratojen olarak çoğunlukla kronik etki gösterir. 
İnsektisitler; organik klorlu bileşikler, organik fosforlu bileşikler, karbamatlar, piretroitler ve benzilü-

reazlar olarak sınıflandırılabilir. İnsektisitler arasında kolay tahrip olmaması ve ortamda birikmesi nede-
niyle özellikle DDT, BHC, aldrin, lindan, klordan, heptaklor, hekzaklorobenzen vb. organik klorlu bileşik-
ler önem taşır. 

Organik klorlu bileşikler yağda çözünebildikleri için gıdalarla alındıktan sonra insanların ve hayvan-
ların yağ dokularında birikir. Bu nedenle yağdan zengin olan hayvansal ürünler insanlar için önemli bir 
bulaşma kaynağıdır. Gıdalarla alınan pestisitlerin çoğunu organik klorlu bileşikler oluşturur. DDT ve ben-
zeri organik klorlu pestisitlerin kullanımı tüm dünyada yasaklanmıştır.

Mantar hastalıkları ile mücadelede kullanılan çok sayıda fungusit ilaç (tiram, kaptan, gliyodin, klora-
lin, dodin vb.) bulunur. Bunların arasında organik civalı bileşikler tohum ilaçlaması amacıyla tüm dünya-
da yaygın olarak kullanılır.

Benzenhekzaklorit (BHC) dışındaki fungusit ve herbisitler, suda çözünebildiklerinden sıcakkanlılar-
da genel olarak kolay rezorbe edilerek böbrek yoluyla atılır. BHC, lipofilik özellikte olup sıcakkanlıların 
yağ dokusunda birikim gösterir. Diğer taraftan herbisitlerin en önemli emilim yolu deri olduğundan, bun-
ların yaygın toksik etkisi temas yoluyla oluşan dermatittir.

Gıdalardaki pestisit kalıntılarının sağlığa zararlı etkileri vücuda alınan pestisit miktarına göre akut 
veya kronik olabilir. Gıdalarda bulunan pestisit kalıntılarının düşük düzeyde uzun süre alınması sonucu 
görülen en önemli kronik etkiler; karsinojenik, mutajenik ve teratojenik etkilerdir. Ayrıca, immunsupres-
yon, alerjenite, ösrojenite, nörotoksisite de görülebilir.

Endüstriyel kaynaklar; polivinil klorür ve plastik maddeler gibi klorlu kimyasal maddelerin üretimini 
ve kağıt endüstrisini içerir. Termal kaynaklar; katı ve sıvı atıklar için yakma fırınları, dönüşüm alanları, 
otomobil egzozları ve ısıtma sistemleridir. Rezervuar kaynaklar; kanalizasyon suları, kompost ve kon-
tamine topraklardır. 

Çevrede ve gıdalarda oluşan dioksin kirlilikleri; fenoksi asetik asit grubu herbisitler, klorlu hidrokar-
bon ve klorofenol grubu pestisitler ile poliklorlu bifenillerin parçalanma ürünlerinden kaynaklanır. Ayrı-
ca, fenoksi asetik asit türevi pestisit çeşitleri uygulanmış bitkisel atıkların yakılması sonucunda da di-
oksinler açığa çıkar. Öyle ki endüstrileşmiş ülkelerde dioksinin esas kaynağını yakma işlemi oluşturur.

Dioksinler gıda zinciri boyunca, gelişmiş canlılara doğru gittikçe artan miktarlarda birikim gösterir. 
Böylece en fazla kalıntı birikimi gelişmiş canlıların vücudunda meydana gelir. Özellikle TCDD canlıların 
vücudunda yoğunlaşma özelliğine sahiptir. Dioksinler, suda çözünmeyen lipofilik maddeler olduğundan 
hayvansal dokularda birikme eğilimi göstererek karaciğer ve yağ dokusunda kolayca depolanır ve güç-
lükle vücuttan atılır. Süt ve süt ürünleri, et, balık ve yumurta gibi yağlı gıdalar riskli ürünler olup sebze-
meyve, tahıl ve içme suları da dioksin kontaminasyonuna neden olabilir.
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Gıdalarda çok düşük miktarlarda bulunsalar bile dioksinlerin insanlar üzerindeki zararlı etkileri ciddi 
boyutlardadır. Özellikle çocuklar dioksin ve furanlara daha duyarlıdır. Dioksinler, bağışıklık sistemini za-
yıflatır. Sinir sistemine ve üreme sistemine zarar verebilir.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), organik maddelerin düşük sıcaklık eksik yanması sonucun-
da piroliz ürünleri olarak açığa çıkan kontaminantlardır. Bu nedenle PAH’lar, gıdaların işlenmesi ve pişi-
rilmesi sırasında meydana gelen kimyasal kirlilikler olarak değerlendirmeye alınır.

PAH’lar, yüksek lipofilik özellikte, yüksek erime noktası ve düşük buhar basıncına sahip kanseroje-
nik ve mutajenik etkili maddelerdir. PAH yüksek sıcaklık derecelerinde uzun süre kavurma, et ve balık 
ürünlerinin dumanlanması, etlerin mangalda pişirilmesi sırasında meydana gelir.

Üzerinde en çok çalışılan ve en önemli PAH bileşiği BaP’tır. Dumana ve kömür ateşine maruz kalan 
özellikle yağlı yiyecekler BaP açısından risk oluşturur.

PAH türevi bileşikler, birçok bitkisel gıdanın yapısında bakteriyel veya enzimatik faliyetlerle şekille-
nerek kömür katranı, sigara dumanı ve bazı petrol ürünleri ile kızartma yağlarında yaygın olarak bulu-
nur. Bu nedenle PAH’lar günümüzde mikroflimik özellikteki çevresel kirletici olarak kabul edilir.

Memeli hayvanların dokuları az miktarda kadmiyum içerir. Bu canlılar düşük kalsiyum içeren diyetle 
beslenirse dokularındaki kadmiyum miktarı artar. Kadmiyum birikimi özellikle karaciğer, böbrek ve üre-
me organlarında meydana gelir.

Kadmiyuma ilişkin insanlarda en iyi bilinen hastalık itai-itai (ouch-ouch) hastalığıdır. Kadmiyum ze-
hirlenmeleri, kadmiyumun kronik olarak alımı sonucunda meydana gelir. İnsanlarda gıda ile alınan kad-
miyumun büyük bölümü böbreklerde birikerek fonksiyon bozukluğuna neden olur. Buna bağlı olarak kal-
siyum metabolizmasında meydana gelen bozukluklar, kemiklerde patolojik değişikliklere neden olur.

Metil civa oldukça yüksek toksisiteye sahip bir maddedir. Metil civa zehirlemesinin erken belirtileri; 
yorgunluk, deri üzerinde karıncalanma ve yanma gibi duyusal anomaliler ile dilde ve ekstremite duyula-
rında bozukluk ve baş ağrısıdır. 

Kurşun, kontamine gıda ve hava aracılığı ile çevreye ve insanlara bulaşır. Havaya karışan kurşunun 
% 86’sı otomobil egzoz gazlarından kaynaklanır. Kurşun özellikle yaşlı kasaplık hayvanların böbrek ve 
karaciğer gibi yenilebilen iç organlarında birikim gösterdiğinden bu gıdaların tüketimi risklidir.

Vücuttan atılamayan kurşunun önemli bir kısmı kemik dokuda birikir. Kurşun, plasenta bariyerini ve 
çocuklarda kan-beyin bariyerini aşabilir. Organik kurşun bileşikleri inorganik kurşun bileşiklerine göre 
daha toksiktir.

Antibiyotik kullanımına ilişkin olumsuz etkiler başlıca iki grupta toplanabilir. Birincisi halk sağlığına 
ilişkin tehlikeler (toksik, alerjik, mikrobiyel direnç gelişimi, normal bağırsak florasının bozulması) ve ikin-
cisi de gıda teknolojisine ilişkin sorunlardır (fermentasyon teknolojisi). Örneğin yüksek miktarda penisilin 
kalıntısı içeren kırmızı eti tüketen duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara bağlı ölüm görülebilir.

Hayvanlar kesime sevkedilmeden önce veya sonra çeşitli dokuları ve sütlerindeki yapılan hormon 
analizlerine ait kalıntı miktarları; uygulanan hormonal maddenin özelliği, miktarı, uygulama şekli ve yeri 
ile yasal bekleme süresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Yasal bekleme süresi, gıda güvenliğinin sağlan-
ması ve halk sağlığının korunması amacıyla anabolik ajanın uygulanmasıyla hayvanın kesimi arasında 
geçen süre olup hormon çeşidine göre farklılık gösterir.

Nitrozaminlerin en önemlileri dimetilnitrozamin, dietilnitrozamin, nitrozoprolidin ve nitrozopiperidin’dir. 
Bu maddeler ön karsinojenlerdir. Gıdalarla alınan nitrat, mide-bağırsak kanalında amonyağa kadar in-
dirgenir. Özellikle midenin asit ortamında nitrattan oluşan nitrit, ikincil aminler ve N-amidlerle tepkimeye 
girerek nitrozaminleri şekillendirir. Hidroksilaminler, nitrozaminlerin ön maddeleridir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Kimyasal maddelere akut veya kronik ola-
rak maruz kalındığında aşağıdaki hangi 
etkiler ortaya çıkabilir?

A) Toksik ve alerjik  B) Mutajen
C) Teratojen D) Kanserojen 
E) Hepsi

AÇIKLAMA
Kimyasal maddelere akut veya kronik olarak ma-
ruz kalındığında hepsi (toksik, alerjik, mutajen, te-
ratojen ve kanserojen) etkiler ortaya çıkabilir.

YANIT: E

2. Aşağıdakilerden hangisi canlıdan canlıya 
geçerek gıda zincirinin üst halkasındaki-
lerde birikir?

A) Yapay gübreler
B) Hayvan gübresi 
C) Bazı tarım ilaçları
D) Poliklorlu bifeniller (PCB)
E) Organik madde atıkları 

AÇIKLAMA
Poliklorlu bifeniller (PCB) canlıdan canlıya geçe-
rek gıda zincirinin üst halkasındakilerde birikir. Bu 
duruma biyolojik birikim denir.

YANIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa, Rusya 
ve Japonya da binlerce insanın ölümüne 
sebep olan önemli mikotoksin salgınların-
dan biri değildir?

A) Ergotizm
B) Toksik lökopeni
C) Sarı pirinç zehirlenmesi 
D) Aflatoksikozis
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Aflatoksikozis Avrupa, Rusya ve Japonya da bin-
lerce insanın ölümüne sebep olan önemli miko-
toksin salgınlarından biri değildir. İngiltere de 100 
hindi palazının ölümüne neden olan bir mikotok-
sin salgınıdır.

YANIT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi enfekte tahılların 
tüketimi sonucu ortaya çıkan ergotismus 
veya çavdar mahmuzu adı verilen hastalı-
ğın etkeni mantardır?

A) Penicillium viridicatum
B) Fusarium poae
C) Fusarium verticilloides
D) Claviceps purpurea 
E) Aspergillus flavus

AÇIKLAMA
Claviceps purpurea, enfekte tahılların tüketimi so-
nucu ortaya çıkan ergotismus veya çavdarmah-
muzu adı verilen hastalığın etkeni mantardır.

YANIT: D

5. Aflatoksinler sütte bulunan miktarından 
sırasıyla peynirde ve süt tozunda kaç kat 
daha fazla olabilir?

A) Peynirde beş kat süt tozunda altı kat
B) Peynirde beş kat süt tozunda yedi kat
C) Peynirde üç kat süt tozunda altı kat
D) Peynirde dört kat süt tozunda beş kat
E) Peynirde yedi kat süt tozunda dört kat

AÇIKLAMA
Aflatoksinler sütte bulunan miktarından sırasıyla 
peynirde beş kat süt tozunda yedi kat daha fazla 
olabilir. İnek sütünü yaygın olarak kullanan çocuk-
larda önemli sorunlara sebep olabilir.

YANIT: B

6. Aspergillus türleri aşağıdaki gıdalardan 
hangisinde çoğalarak toksik metabolitler 
üretemez?

A) Yer fıstığı, fındık, ceviz, gibi yağlı tohum-
lu bitkisel ürünlerde

B) Pirinçte
C) Yumurtada
D) Süt ve peynirde
E) Buğday, soya ve baharatta 

AÇIKLAMA
Aspergillus türleri yumurtada çoğalarak toksik me-
tabolitler üretemez.

YANIT: C
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7. Bitkisel ürünlerin aflatoksijenik mantarlar 
ile kontaminasyonunun çoğu hasat önce-
ki dönemde hangi mantar türü ile bulaş-
ma sonucu meydana gelir?

A) Aspergillus parasiticus
B) Fusarium verticilloides
C) Aspergillus clavatus
D) Aspergillus flavus
E) Claviceps purpurea 

AÇIKLAMA
Bitkisel ürünlerin aflatoksijenik mantarlar ile kon-
taminasyonunun çoğu hasat önceki dönemde As-
pergillus flavus türü ile bulaşma sonucu meyda-
na gelir.

YANIT: D

8. Kronik olarak aflatoksin tüketimine maruz 
kalan hayvanlarda aşağıdakilerden hangi-
leri önemli miktarda düşüş gösterir?

A) Yem tüketiminde ve yemden yararlanma 
oranında

B) Büyüme hızı ve canlı ağırlık kazanma 
oranında

C) Yumurta verimi ve yumurtadan civciv çık-
ma oranında

D) Sağmal hayvanların süt veriminde 
E) Hepsi  

AÇIKLAMA
Kronik olarak aflatoksin tüketimine maruz kalan 
hayvanlarda hepsi önemli miktarda düşüş göste-
rir.

YANIT: E

9. Aşağıdakilerden hangisi en az yedi çeşit 
Aspergillus ve altı çeşit Penicillium türü 
mantar tarafından sentezlenmektedir?

A) Ergot alkoloitleri 
B) Afla toksinler
C) Okratoksin A
D) Patulin
E) Trikotesenler

AÇIKLAMA
Okratoksin A en az yedi çeşit Aspergillus ve al-
tı çeşit Penicillium türü mantar tarafından sentez-
lenmektedir.

YANIT: C

10. Okratoksinlere, özellikle aşağıdaki hay-
vanlardan hangileri duyarlıdır?

A) Koyun ve keçiler
B) Sığır ve atlar
C) Tavuk ve domuzlar
D) Kedi ve köpekler
E) Tavşan ve tilkiler

AÇIKLAMA
Okratoksinlere,  özellikle tavuk ve domuzlar du-
yarlıdır.

YANIT: C

11. Başta Penicillium expansum olmak üzere 
birçok penicillium türü ile Aspergillus cla-
vatus C. patulin aşağıdakilerden hangisi-
ni sentezler?

A) Aflatoksin M1
B) Okratoksin A
C) Patulin
D) Ergot alkaloitleri
E) Fumonisin B1 

AÇIKLAMA
Başta Penicillium expansum olmak üzere birçok 
penicillium türü ile Aspergillus clavatus Patulin 
sentezler.

YANIT: C

12. Trikotesen mikotoksinleri içerisinde en 
sık rastlanan hangisidir?

A) T-2 toksin
B) Nivalenol (NIV)
C) Deoksinivalenol (DON)
D) HT -2 toksin
E) Diasetoksiskirfenol (DAS)

AÇIKLAMA
Trikotesen mikotoksinleri içerisinde en sık rastla-
nan Deoksinivalenol (DON)’dür.

YANIT: C
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13. Aşağıdakilerden hangisi küflenmiş mısır 
ve mısır içeren karma yemlerde sıklıkla 
görülür?

A) Fumosin A1 B) Fumosin A2
C) Fumosin B1 D) Fumosin B4
E) Fumosin C1 

AÇIKLAMA
Fumosin B1 küflenmiş mısır ve mısır içeren karma 
yemlerde sıklıkla görülür. Toksin insanlarda özefa-
gus (yemek borusu ) kanserine sebep olur.

YANIT: C

14. Böcek, kemirici hayvan, yabani ot, man-
tar ve toprak kurtları gibi zararlıları yok et-
mek amacıyla kullanılan kimyasal madde-
lere ne denir?

A) İnsektisit B) Pestisitler
C) Fungusit D) Herbisit
E) Rodentisit

AÇIKLAMA
Böcek, kemirici hayvan, yabani ot, mantar ve top-
rak kurtları gibi zararlıları yok etmek amacıyla kul-
lanılan kimyasal maddelere pestisitler denir. Pes-
titisler insektisitl, fungusit ve herbisit olarak sınıf-
landırılır.

YANIT: B

15. Aşağıdakilerden hangisi gıda amaçlı ye-
tiştirilen hayvanlarda antibiyotik kullanı-
mının olumsuzluklarından değildir?

A) İnsan ve hayvanlarda patojen bakteriler 
direnç kazanır

B) Etlik piliçlerde gelişme yavaşlar
C) Fermente süt ürünleri teknolojisinde ha-

talar meydana gelir
D) Antibiyotik içeren gıdaların tüketimi in-

sanlarda alerjiye sebep olur
E) Antibiyotikli gıdaların kullanımı bağırsak 

florasının bozulmasına sebep olur

AÇIKLAMA
Etlik piliçlerde gelişme yavaşlar,  gıda amaç-
lı yetiştirilen hayvanlarda antibiyotik kullanımının 
olumsuzluklarından değildir. Etlik piliçlerde antibi-
yotik kullanımı gelişmelerini yavaşlatmaz.

YANIT: B

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdaki kimyasallardan hangisi doğa-
da kolayca yıkımlanarak geçici kirliliğe 
neden olur?

A) Bazı tarım ilaçları
B) Poliklorlu bifeniller (PCB)
C) Benzopirenler
D) Nitrozaminler
E) Hiçbiri 

2. Toksijenik 350 mantar türünden kaç tane-
sinin mikotoksin sentezlediği belirlenmiş-
tir?

A) 175 B) 234 C) 12
D) 20 E) 300

3. Özellikle bol yağışlı, rutubetli ve sıcak ge-
çen mevsimlere sahip kuzey Amerika, do-
ğu ve güneydoğu Asya, Avrupa ve Akde-
niz ülkelerinde aşağıdakilerden hangisi-
nin küflenmelerine sık rastlanır?

A) Aspergillus flavus
B) Claviceps purpurea
C) Fusarium verticilloides
D) Aspergillus clavatus 
E) Hiçbiri

4. Aşağıdaki toksinlerden hangisi yağda çö-
zünme özelliğine sahip olduğundan do-
layı domuz yağ dokusunda yoğun olarak 
bulunur?

A) T -2 toksin B) Aflatoksin
C) Fumonisin B1  D) Patulin
E) Okratoksin A     
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5. Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik ve 
nörotoksik (sinir sistemi için toksik) etki-
ye sahip bir mikotoksindir?

A) Alfatoksin B1 B) Alfatoksin M2
C) Patulin D) Okratoksin A
E) Fumonisin B1 

6. Aşağıdaki toksinlerden hangisi sindirim 
ve dolaşım sistemleri ile pıhtılaşma me-
kanizmalarının bozulmasından kaynakla-
nan klinik bulgular oluşturur?

A) Zeralenon (F - 2 Toksini)
B) Okratoksin A 
C) Aflatoksin 
D) Trikotesenler
E) Patulin 

7. Aşağıdaki toksinlerden hangisi anoreksi 
ve emezise sebep olur?

A) Okratoksin A
B) Deoksinivalenol (DON)
C) HT -2 toksin
D) Diasetoksiskirfenol (DAS)
E) Aflatoksin B2 

8. Yoğunluğu kaç kg/dm3’den çok olan me-
tallere ağır metaller denir?

A) 2.5 - 3.0 B) 3.5 - 4.0
C) 4.0 - 4.6 D) 1.0 - 3.0
E) 4.5 - 5.0

9. Aşağıdakilerden hangisi antropojenik 
kimyasal kontaminatlar arasında yer al-
maz?

A) Antibiyotikler
B) İnsektisitler
C) Hormonlar
D) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
E) Aflatoksinler 

10. Poliklorlu  bifeniller ile ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) Balıklar önemli PCB (Poliklorlu  bifeniller) 
kaynağıdır

B) PCB’ler suda yüksek çözünürlük gösterir
C) Doğada uzun süre parçalanmadan kal-

dıkları için çoğu ülkede kullanımları sınır-
landırılmış veya yasaklanmıştır

D) PCB’lerin yağda çözünme oranları yük-
sek olduğu için, PCB kontaminasyonu-
nu en sıklıkla görüldüğü ürünler yağdan 
zengin olan hayvansal gıdalardır

E) Çevresel atıklardan gıda zincirine bulaşır

11. TCDD dioksininin kontaminasyonu yö-
nünden aşağıdaki gıdaların hangileri risk-
li ürünler grubunda yer alırlar?

A) Süt ve süt ürünleri
B) Et
C) Balık
D) Yumurta
E) Hepsi 

12. Aşağıdakilerden hangileri önemli (PAH) 
Polisiklik aromatik hidrokarbonlardandır-
lar?
A) Naftalin ve fenantren
B) Krizen ve 3.4-benzofenatren
C) Piren ve benzo(a)piren
D) Antrasen ve metilantrasen
E) Hepsi

13. Fazla kızartılmış ve tütsülenmiş gıda tü-
ketenlerde hangi kanser vakasıyla karşı-
laşılır?

A) Karaciğeri kanser ile
B) Akciğer kanseri ile
C) Skrotum kanseri ile
D) Mide - bağırsak kanseri ile
E) Hiçbiri     
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14. Havaya karışan kuşunun % kaçı otomobil 
egzoz gazlarından kaynaklanır?

A) 86’sı B) 78’i C) 67’si
D) 59’u E) 51’i

15. Kurşun aşağıdakilerden hangisinde stabi-
lizatör olarak kullanılmaz?

A) Araba akülerinde
B) Kalayda
C) Plastiklerde ve renk pigmentlerinde
D) Porselen sırlamada
E) Cam üretiminde

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Bazı tarım ilaçları doğada kolayca yıkım-
lanarak geçici kirliliğe neden olur. Bazı 
tarım ilaçları, yapay gübreler ve organik 
madde atıkları doğada kolayca yıkımla-
narak geçici kirliliğe neden olur. Poliklor-
lu bifeniller (PCB), benzopirenler ve nitro-
zaminler fiziksel kimyasal ve biyolojik yı-
kımlamaya dayanıklı oldukları için doğa-
da birikmeye başlarlar.

2. E Toksijenik 350 mantar türünden 300 ta-
nesinin mikotoksin sentezlediği belirlen-
miştir.

3. B Özellikle bol yağışlı, rutubetli ve sıcak 
geçen mevsimlere sahip kuzey Amerika, 
doğu ve güneydoğu Asya, Avrupa ve Ak-
deniz ülkelerinde Claviceps purpurea’nın 
küflenmelerine sık rastlanır.

4. E Oksitoksin A yağda çözünme özelliğine 
sahip olduğundan dolayı domuz yağ do-
kusunda yoğun olarak bulunur.

5. C Patulin karsinojenik ve nörotoksik (sinir 
sistemi için toksik) etkiye sahip bir miko-
toksindir.

6. D Trikotesenler sindirim ve dolaşım sistem-
leri ile pıhtılaşma mekanizmalarının bo-
zulmasından kaynaklanan klinik bulgular 
oluşturur.

7. B Deoksinivalenol (DON) anoreksi ve eme-
zise sebep olur. Deoksinivalenol (DON) 
içeren buğday, mısır, arpa, yulaf gibi ta-
hılların tüketimi sonucu intoksikasyonlar 
oluşur.

8. E Yoğunluğu 4.5 - 5.0 kg/dm3’den çok olan 
metallere ağır metaller denir. Ağır metal-
ler esansiyel ve aynı zamanda toksik me-
talleri içerir. Arsenik metal olmadığı hal-
de yoğunluğu 5.7 kg/dm3 olması sebebiy-
le ağır metaller sınıfında yer alır.

9. A Antibiyotikler, antropojenik kimyasal kon-
taminatlar arasında yer almaz.

10. B Poliklorlu  bifeniller ile ilgili PCB’ler suda 
yüksek çözünürlük gösterir bilgisi yanlış-
tır. PCB’ler suda düşük çözünürlük, dü-
şük yanıcılık ve çok iyi ısı yalıtım özellik-
lerine sahiptir.

11. E TCDD dioksininin kontaminasyonu yö-
nünden hepsi ( süt ve süt ürünleri, et, ba-
lık ve yumurta) riskli ürünler grubunda 
yer alırlar.

12. E Hepsi önemli (PAH) Polisiklik aromatik 
hidrokarbonlardandırlar.

13. D Fazla kızartılmış ve tütsülenmiş gıda tü-
ketenlerde mide -bağırsak kanseri ile 
karşılaşılır. Baca temizleyicilerinde skro-
tum, sigara içenlerde, asfaltlama işleri ve 
katranla çalışanlarda akciğer kanseri gö-
rülür.

14. A Havaya karışan kuşunun % 86’sı otomo-
bil egzoz gazlarından kaynaklanır. Kur-
şun özellikle yaşlı hayvanların böbrek ve 
karaciğer gibi yenilebilir iç organlarında 
biriktiğinden bu gıdaların tüketimi riskli-
dir.

15. E Kurşun cam üretiminde stabilizatör ola-
rak kullanılmaz. Cam yapımında kullanı-
lır.    
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ARA DENEME SINAVI - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal olan gı-
da güvenliği tehlikelerinden biri değildir?

A) Molluskan toksinleri 
B) Bitki toksinleri 
C) Biyojen aminler
D) Metal
E) Kalıntı ve bulaşanlar

2. Clostridium botulinum aşağıdaki hangisi 
ile ilişkilendirilmektedir?

A) Deniz ürünleri 
B) Tavuk eti 
C) Domuz eti 
D) Konserve gıdalar
E) Yumurta ve yumurta bazlı gıdalarla 

3. Vankomisine dirençli olan patojen bakteri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Campylobacter spp.
B) Enterococcus (VRE)
C) Listeria monocytogenes
D) E. coli O157: H7
E) Staphylococcus aureus  

4. Aşağıdakilerden hangisi Creutzfeldt - ja-
kob hastalığı (CJD)’nın formlarından biri 
değildir?

A) sCJD (sporadik)
B) iCJD (iatrojenik)
C) fCJD (familial)
D) FFI (fatal familial insomnia)
E) vCJD (varyant)

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak 
İngiltere’de görülen BSE’li sığır eti ve 
ürünlerinin tüketimiyle ilişkilendirilen 
BSE’nin insanlarda görülen formudur?

A) Scrapie
B) vCJD (varyant) 
C) Kuru
D) fCJD (familial) 
E) Hiçbiri 

6. Alerjen özelliğe sahip yaklaşık kaç adet 
gıda bulunmaktadır?

A) 110  B) 150 C) 160
D) 170 E) 180

7. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganiz-
maların canlılıklarını sürdürme ve çoğal-
malarında etkili olan iç faktörlerden biri 
değildir?

A) Besin içeriği 
B) Nem içeriği 
C) pH değeri 
D) Redoks potansiyeli değeri 
E) Bağıl nem 

8. Gıdalardaki su aktivite değeri (aw) hangi 
sayılar arasında değişmektedir?

A) 0-3 B) 0-1 C) 1-2
D) 1-3 E) 0-2

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

52

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

9. Aşağıdaki gıdalardan hangisi alkali özel-
liktedir?

A) Yumurta akı  B) Sebzeler 
C) Limon  D) Süt
E) Meyveler 

10. Gıdalarda bulunan antimikrobiyel mad-
delerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bazı mikroorganizmalar gıdalarda anti-
mikrobiyel maddeler üretir

B) Gıdaların doğal yapısında bulunur
C) Gıdalarda acımsı lezzete sebep olur
D) Laktoferrin gıdalarda bulunan antimikro-

biyel bir maddedir
E) Antimikrobiyel maddeler gıdalara üretim 

esnasında eklenebilir

11. Patojen bakterilerin sebep olduğu gıda in-
feksiyonu ve zehirlenmelerinin önemli bö-
lümün kaynağı aşağıdakilerden hangileri-
dir?

 A) Et ve et ürünleri 
B) Süt ve süt ürünleri 
C) Yumurta ve ürünleri 
D) Su ürünleri 
E) Hepsi 

12. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynak-
lı Salmonella infeksiyonunun belirtilerin-
den biri değildir?

A) Diyare
B) Karın krampı
C) Ateş (>38 °C)
D) Eklem ağrısı
E) Kusma ve genel durum bozukluğu

13. Escherichia coli O157: H7 infeksiyonla-
rının en önemli kaynağı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Çiğ süt
B) Yumurta ve ürünleri  
C) Balıketi
D) Çiğ veya iyi pişirilmemiş kontamine sığır 

eti   
E) İyi pişmemiş tavuk eti

14. Aşağıdakilerden hangisi Sihigella ile in-
fekte insanlar tarafından bulaştırılan ve 
infeksiyona sebep olan başlıca gıdalar-
dan biri değildir?

A) Uzun süre ortam sıcaklığında tutulan bu-
laşık salata gibi çiğ gıdalar

B) Meyveler
C) Tavuk eti
D) Kabuklu deniz ürünleri 
E) Sığır eti 

15. Aşağıdakilerden hangisi viral gıda infek-
siyonlarına sebep olan etkenler arasında 
yaygın olarak bulunmaktadır?

A) Norovirüs
B) Hepatit E virüsü 
C) Rotavirüs
D) Astrovirüs
E) Poliovirüs 

16. Aşağıdaki virüslerden hangisi fekal –oral 
yolla bulaşmaz?

A) Poliovirüs
B) Norovirüs
C) Rotavirüs
D) Hepatit E virüsü 
E) Tick - borne ensefalitis virüsü 
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17. Aşağıdakilerden hangisi viral infeksiyon-
lar yönünden risk grubu gıdaların başın-
da gelmektedir?

A) Virüsle kontamine sularda yetiştirilen 
sebzeler 

 B) Virüsle kontamine sularda yetiştirilen Kü-
çük taneli meyveler 

C) Tüketime hazır gıdalar 
D) Çift kabuklu deniz ürünleri (midye istirid-

ye vs.)
E) Virüsle infekte gıda çalışanları 

18. Hepatit E infeksiyonları aşağıdaki kişiler-
den hangisinde ölümcül olabilir?

A) Beş yaşın altındaki çocuklarda
B) Genç yetişkinlerde
C) Hamile kadınlarda
D) Yaşlı kadınlarda 
E) Yaşlı erkeklerde

19. Adenovirüs ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Adenovirüs çift zincirli DNA’ya sahip ısı 
işlemine duyarlı olan ve normal pişirme 
sıcaklıklarında etkisiz hale gelen bir vi-
rüstür

B) Memeli ve kanatlı hayvanları infekte 
eden Adenovirüs’ün A’dan F’ye kadar 
olan altı alt grubu içesinde 55’ten fazla 
serotipi vardır.

C) Adenovirüs F alt grubunun 40, 41 ve 
daha az olarak da 31 numaralı serotip-
leri özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda 
akut gastroenterite sebep olur

D) Adenovirüs infeksiyonlarına yılın ilkbahar 
aylarında rastlanır

E)  İnfeksiyon enterik olmayan tipler için so-
lunum veya direkt temasla, enterik tipler 
için fekal-oral yolla insanlara bulaşır?

20. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı 
protozoonlardan biri değildir?

A) Entamoeba histolytica
B) Diphyllobothrium latum 
C) Cryptosporidium parvum 
D) Giardia intestinalis
E) Balantidium coli 

1. D
2. D
3. B
4. D
5. B

6. E
7. E
8. B
9. A

10. C

11. E
12. D
13. D
14. E
15. A

16. E
17. D
18. C
19. D
20. B

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi su ürünlerinden 
insanlara bulaşan gıda güvenliği tehlike-
leri arasında yer almaz?

A) Trichinella spiralis
B) Anisakis spp.
C) Diphyllobotrium latum 
D) Vibrio parahaemolyticus
E) Clostridium botulinum tip E 

2. Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerin 
bakterilerde etkilediği temel hedeflerden 
biri değildir?

A) Hücre duvarı biyosentezi inhibisyonu 
B) Protein sentezi inhibisyonu
C) Yağ sentezi inhibisyonu 
D) Sitoplazmik membran fonksiyonu inhibis-

yonu 
E) Nükleik asit sentezi ve onarımı inhibisyo-

nu 

3. Aşağıdakilerden hangisi gıda alerjenlerin-
de solunum siteminde görülen başlıca be-
lirtilerden biridir?

A) Larenks ödemi
B) İshal
C) Anafilaktik şok
D) Hipotansiyon
E) Rinit

4. Aşağıdakilerden hangisi alerjenlerin vü-
cuda alınması sonucu salgılanan yangı 
etkili histamin ve prostoglandinlerin ne-
den olduğu durumlardan biri değildir?

A) Üst solunum yollarında şişkinlik oluşması 
B) Solunum güçlüğünün oluşması 
C) Kan basıncının yükselmesi ve beyin ka-

namasının oluşması 
D) Kan basıncının düşmesine ve dolaşım 

kollapsının oluşması
E) Bazı olaylarda vaslüler şok sonucu koma 

veya ölüm durumunun oluşması 

5. Aşağıdaki besin maddelerinden hangisini 
mikroorganizmalar gelişme ve çoğalma-
ları için birincil enerji ve karbon kaynağı 
olarak kullanırlar?

A) Yağları
B) Karbonhidratları
C) Proteinleri
D) Vitaminleri
E) Mineral maddeleri 

6. Gıda kaynaklı Listerioz olgularının ortaya 
çıkmasına aşağıdaki gıdalardan hangisi-
nin tüketimi neden olmaz?

A) Kontamine sebze ürünleri
B) Sterilize süt 
C) Çiğ sütten yapılmış peynir ve tereyağı 
D) Domuz eti ürünleri
E) Hindi eti ve sosis 

7. Mayaların gelişebildiği en yüksek pH de-
ğeri hangisidir?

A) 9.0 B) 11.0 C) 8.5
D) 6.6 E) 9.3

8. Sütün Eh değeri aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) +500
B) +225
C) -200
D) +330 ile +340
E) -20 ile -440
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9. Aşağıdakilerden hangisi duman içerisin-
de bulunan antibakteriyel maddelerden 
biridir?

A) Nitrit
B) Nisin
C) Hidrojen peroksit
D) Alkol
E) Formaldehit

10. Clostridium botulinum gibi bazı patojen 
bakteriler sindirim sistemine olan etkile-
rinin yanında aşağıdakilerden hangilerine 
neden olabilir?

A) Felç 
B) Septisemi
C) Düşük 
D) Ölüm
E) Hepsi 

11. Aşağıdakilerden hangileri sırasıyla gıda-
larda ve bağırsakta toksin oluşturmakta-
dır?

A) C.jejuni – C.perfringens
B) S.aureus – C.perfringens
C) S.aureus – C.jejuni
D) B. cereus – V.parahaemolyticus
E) S.enteritidis – Y.enterocolitica

12. Yersinia enterocolitica hangi sıcaklık ara-
lığında hareketsizdir?

A) 22 - 25 °C
B) 35 - 37 °C
C) 28 - 30 °C
D) -1.3 - 42 °C
E) 16 - 20 °C 

13. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde vi-
rüslerin gıdalardan saptanmasında kulla-
nılan tekniklerden biri değildir?

A) RNA/DNA probları
B) RT - PCR
C) NASBA
D) Mikroarray
E) Hücre kültürü 

14. Son yıllarda tüm dünyada artan norovirüs 
salgınlarından en sık sorumlu tutulan ge-
nogrup hangisidir?

A) GG1
B) GGII
C) GGIII
D) GGIV
E) GGV

15. Kuş gribi tipleri içersinde yüksek patoje-
niteye sahip, dünyanın bir çok yerinde in-
san ve kanatlı hayvanlarda infeksiyona 
sebep olan en önemlisi hangisidir?

A) H5N1 
B) H3N1
C) H2N2
D) H5N5
E) H6N9 

16. Aşağıdaki gıda kaynaklı protozoonlardan 
hangisi bağırsaklarda ülser oluşturur ve 
dizanteriye sebep olur?

A) Cryptosporidium parvum
B) Toxoplasma gondii
C) Balantidium coli
D) Entamoeba histolytica
E) Mikroarray
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17. Aşağıdaki gıda kaynaklı protozoonlardan 
hangisi flagellelılar (kamçılılar) grubunda 
yer almaktadır?

A) Cryptosporidium parvum
B) Entamoeba histolytica
C) Giardia intestinalis
D) Toxoplasma gondii
E) Balantidium coli 

18. Aşağıdakilerden hangisinin infeksiyon-
larından korunmada endemik bölgelerde 
yetiştirilen ve üretilen gıdaların tüketimin-
den kaçınılmalıdır?

A) Anisakis simplex
B) Sarcocystis
C) Cyclospora
D) Toxoplasma gondii
E) Cryptosporidium parvum 

19. Aşağıdakilerden hangisi en önemli miko-
toksinlerden biri değildir?

A) Aflatoksin ve fumonisin
B) Okratoksin A ve sitrinin
C) Patulin ve zeralenon (F-2 toksin)
D) Trikotesenler (T-2 oksin) ve deoksiniva-

lenol 
E) Pestisitler

20. Kronik aflatoksin zehirlenmeleri aşağıda-
kilerden hangisi ile sonuçlanır?

A) Karaciğerde kanama
B) Karaciğerde nekroz
C) Akciğerde nekroz
D) Siroz
E) Hiçbiri 

1. A
2. C
3. E
4. C
5. B

6. B
7. C
8. D
9. E

10. E

11. B
12. B
13. E
14. D
15. A

16. D
17. C
18. C
19. E
20. D

YANITLAR
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; gıda güvenliğinin sağlanmasında sis-
tematik yaklaşım, gıda güvenliği sistemi ön gereksinim programları, 
HACCP prensipleri ve kurulum aşamaları ve gıda güvenliği yönetim 
sistemleri anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

Gıda güvenliği gıdaların tüketildiğinde gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve 
kimyasal faktörleri önleyecek şekilde işlenmesi, hazırlanması, muhafazası ve tüketiciye sunulmasını ta-
nımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Gıdalar insan sağlığına zarar veren tehlikeler yönünden güve-
nilir olmalı ve raf ömrü boyunca güvenilir kalmalıdır.

Gıda güvenliğini sağlamada ilk koşul üretim yapılan işletmenin bir bütün olarak güvenli ve kalite-
li üretime uygun olmasıdır. Ön gereksinim programları İyi Üretim Uygulamaları(GMP) ve İyi Hijyen Uy-
gulamaları (GHP) olarak adlandırılan kuralları kapsar. Ön gereksinim koşullarını sağlayan işletmelerde 
gıda güvenliği sistemi (HACCP) kurulabilir. Gıda güvenliği sisteminin amacı gıda üretimi sırasında or-
taya çıkabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı spesifik önlemler almak ve üretimi kont-
rol altında tutmaktır.

Ön gereksinim programları kaliteli ve güvenilir gıda üretimi için işletmelerin sahip olması ve uygulama-
sı gereken temel gereksinimleri tanımlayan kurallar toplamıdır. Ön gereksinim programları, bilimsel ge-
lişmelerin bize sunduğu bilgilere göre en iyi uygulamaları ifade eden “İyi Uygulama” kodlarından oluşur. 

Bu kodlar şunlardır;
 ➣ İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
 ➣ İyi Hijyen Uygulamaları (GHP)
 ➣ İyi Tarım Uygulamaları (GAP)
 ➣ İyi Veteriner Hekimlik Uygulamaları (GVP)
 ➣ İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP)
 ➣ İyi Ticaret Uygulamaları (GTP)

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile güçlendirilmiştir. GMP’ler gıda güvenliğinin sağlanması için 
gerekli ancak yeterli değildir.

Ön gereksinim programları aşağıdaki konuları kapsamalıdır;
 ➣ Tesis ve ekipman özellikleri
 ➣ Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri
 ➣ Zararlıların kontrolü
 ➣ Personel eğitimi ve hijyeni
 ➣ Tedarikçi ve hammadde kontrolü
 ➣ Üretim kontrolü
 ➣ Depolama ve dağıtım koşulları

Gıda üretimi yapılacak tesis ile ilgili ön gereksinim koşulları; genel olarak işletme binaları mikroorga-
nizmaların, fare, kuş ve böcek gibi zararlıların girişini ve çoğalmasını kontrol etmeye ve çapraz bulaş-
mayı önlemeye uygun tasarlanmalıdır.

İşletmenin bahçesi ve girişindeki alan, zararlıların işletmeye girmesini önlemek amacıyla asfalt ya 
da beton kaplama olmalıdır.

7GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Binadaki odalar/bölmeler planlanırken, üretim trafiği çiğ hammaddeden son ürüne kadar çapraz bu-
laşmayı önlemeye yönelik tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

Personelin ellerini yıkadığı lavabolarda her zaman sıvı sabun olmalı, fotoselli ya da ayakla çalışan 
musluklar kullanılmalı, eller yıkandıktan sonra kurulamak için kağıt havlu veya el kurutma makineleri bu-
lunmalıdır.

Hava yoluyla mikrobiyel bulaşmayı asgariye indirmek için, hava akımı temiz alanlardan kirli alanla-
ra doğru olacak şekilde olmalıdır. Tüketime hazır gıda üretimi yapan işletmelerde mutlaka havalandır-
ma sistemi olmalıdır.

Pencereler yoluyla havalandırma, bulaşmaya yol açacağından tercih edilmemelidir. Pencereler var-
sa, mutlaka sineklik olmalı ve eşik olmamalıdır.

İşletmelerde kullanılan su içme suyu kalitesinde olmalıdır. Üretimin niteliğine uygun olarak yeterli 
miktarda su sağlanmalı, işletme içinde uygun yerlere dağıtılmalıdır.

İşletmelerin üretim sırasında ve sonunda uygulanması gereken temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri-
ni yazılı talimatlar haline getirmesi, bu işlemlerden sorumlu personelin eğitilmesi, temizlik ve dezenfek-
siyon için gerekli ekipman ve sarf malzemelerini temin etmesi gerekir.

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gıda ile temas eden tüm ekipman yüzeylerini, zemini ve duvar-
ları kapsamalıdır.

Dezenfeksiyon işleminin temel amacı, temizlikten sonra yüzeylerde kalan mikroorganizmaların yı-
kımlanmasıdır. Bu mikroorganizmalar patojen veya bozulma yapıcı bakteriler, bakteri sporları, maya, küf 
ve küf sporları, virüsler ve protozoalar olabilir.

Dezenfektan olarak kullanılan kimyasal maddeler oldukça çeşitlidir. Başlıcaları, klor-bazlı dezenfek-
tanlar (hipoklorit, klordioksit, kloramin), kuarterner amonyum bileşikleri (QAC; benzalkonyum klorür, se-
tilpiridinyum klorit vb.), iyodoforlar (organik iyot bileşikleri; povidon vb.), aldehitler (gluteraldehit vb.), fe-
nolik bileşikler ve perasetik asittir. Dezenfeksiyon işleminde kullanılacak olan preparatlar gıda sektörün-
de kullanım için ruhsatlandırılmış olmalıdır.

Bir gıda işletmesinde, temizlik ve dezenfeksiyon işleminde takip edilmesi gereken işlem sırası; ön 
hazırlık aşaması, temizlik aşaması ve dezenfeksiyon aşamasıdır. 

Ön hazırlık aşamasında önce temizliği yapılacak bölgedeki iri gıda parçaları, katkı maddesi kutu-
ları, artan ambalaj malzemeleri gibi çalışmayı zorlaştıracak malzemeler uzaklaştırılmalıdır. Ekipmanla-
rın sökülmesi gereken aksamlarının sökülerek paslanmaz çelik bir küvette ıslatılması ile temizlik ve de-
zenfeksiyon işlemlerine burada devam edilmelidir. Ilık veya soğuk su ile yüzeylerdeki kurumuş-sertleş-
miş kirlerin yumuşatılması, yüzeyin ıslatılması, gevşek olarak bağlı kirlerin uzaklaştırılması için ön du-
rulama işlemi yapılır.

Temizlik aşamasında alkali deterjan uygulaması organik kirlerin uzaklaştırılması için gereklidir. Da-
ha sonra durulama işlemi yapılır. Bunu takiben asit deterjan uygulaması mineral kirlerin temizlenmesi 
için gereklidir. Suyun sertlik derecesine, kirin türüne, ısıl işlem olup olmamasına göre her gün ya da haf-
tanın belirli günleri yapılabilir. Daha sonra tekrar bir durulama işlemi yapılır. 

Dezenfektan solüsyon uygulamasında dezenfektan solüsyonlar düşük basınçta uygulanmalı ve ye-
terli süre tanınmalıdır.

Çiğ gıda hammaddesi temiz, güvenilir ve işlemeye uygun olmalıdır. İşletme hammaddelerin tedarik 
edilmesinde gıda güvenliği ve kalitesi bakımından gerekli teknik şartnameler geliştirmeli ve satın alma 
işlemleri buna göre yapmalıdır.

Üretici garantili mal alma, gıda güvenliği yönetim sistemine sahip firmalardan mal alma, hızlı kalın-
tı testleri (inhibitör maddeler için) uygulama, tedarikçi firmadan belge isteme gibi yollar mevcuttur. Ham-
maddenin işletmeye kabulü ve işleninceye kadar muhafazası ile ilgili işlemler yazılı talimatlar haline ge-
tirilmelidir.

Bir gıda işletmesinde mikrobiyolojik problemler genellikle personelin ihmali ya da bilgi yetersizliğin-
den de kaynaklanır. Bunun önüne geçilmesi için gıda işletmesinin personeline düzenli eğitim olanakla-
rı sunabilmesi gerekir. Personel eğitiminde temel amaç, gıda güvenliği ve kalitesi konularında persone-
le doğru bilgi ve becerinin kazandırılması olmalıdır.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) “Tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları” 
anlamına gelen, en etkin gıda güvenliği sisteminin adıdır. Tanım olarak, hammadde temininden başla-
yarak gıdaların işlenmesi, ambalajlanması, muhafazası, nakliyesi, satışı ve servisi sırasında ortaya çı-
kabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin eliminasyonu ya da minimizasyonu esasına dayalı 
bir koruma-kontrol sistemidir.



59

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

Bir işletmede HACCP sistemi kurulmadan önce “ön gereksinim koşullarının” sağlanması gerekir. 
Gıda Güvenliği sisteminin başarısı ön gereksinim koşullarının varlığına bağlıdır. İşletmenin “Ön gerek-
sinim koşulları” yönünden değerlendirilmesinde bu amaç için hazırlanmış kontrol listeleri kullanılabilir.

HACCP programının 7 prensibi vardır. HACCP programının oluşturulması demek, bu prensiplerin, 
ilgili gıdanın üretimine adapte edilmesi demektir. 

Bu prensipler şunlardır;
 ➣ Tehlike analizlerinin yapılması
 ➣ Kritik kontrol noktalarının (KKN, CCP) belirlenmesi
 ➣ Kritik limitlerin belirlenmesi
 ➣ İzleme programının oluşturulması
 ➣ Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
 ➣ Kayıt tutma
 ➣ Doğrulama

HACCP sisteminin kurulumunda karmaşaya yol açmamak ve standart bir yol izlemek amacıyla, ön 
hazırlık ve prensipler birleştirilerek, 12 aşamada HACCP sisteminin kurulumu tanımlanmıştır. 

Bu aşamalar sırasıyla aşağıdaki gibidir.
 ➣ HACCP ekibinin oluşturulması
 ➣ Ürünün tanımlanması
 ➣ Kullanım şeklinin belirlenmesi
 ➣ Akış şemasının hazırlanması
 ➣ Akış şemasının doğrulanması
 ➣ Tehlike analizinin yapılması
 ➣ CCP’lerin belirlenmesi
 ➣ Kiritik limitlerin belirlenmesi
 ➣ İzleme sisteminin kurulması
 ➣ Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
 ➣ Kayıt tutma prosedürlerinin belirlenmesi
 ➣ Doğrulama prosedürlerinin belirlenmesi

Bir gıda işletmesinin gıda güvenliğini sağlamaya yönelik ilke, prosedür ve faaliyetlerini yönetmeye 
ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik, etkinliği kanıtlanmış çerçeve programlarına genel olarak Gıda Gü-
venliği Yönetim Sistemi (GGYS) denir. 

GGYS sistemine sahip olmak isteyen firmalar, amaçlarına uygun GGYS belgesini almak için ilgi-
li belgelendirme kuruluşlarına başvurmak ve standardın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Alınan 
belgelerin geçerlilik süreleri sonunda firmanın yenileme işlemi için tekrar başvuruda bulunması gerekir.

GGYS sistemleri; 
 ➣ ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 ➣ FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemleri Sertifikasyonu (Food Safety Systems Certification)
 ➣ SQF Güvenli Gıda Kalite Standartları (Safe Food Quality Standards)
 ➣ BRC Küresel Gıda Güvenliği Standardı (BRC Global Standard for Food Safety)
 ➣ IFS Uluslararası Gıda Standardı (BRC Global Standart for Food Safety)
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi gıdaların tüketil-
diğinde tüketicilere zarar vermemesi ola-
rak tanımlanır?

A) Gıda hijyeni
B) Gıda sanitasyonu
C) Gıda güvenliği
D) Gıda temizliği 
E) Gıda pastörizasyonu 

AÇIKLAMA
Gıda güvenliği, gıdaların tüketildiğinde tüketicilere 
zarar vermemesi olarak tanımlanır.

YANIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi ön gereksinim 
programları içerisinde yer almaz?

A) Kritik öneme sahip tehlikelere öncelik ve-
rilmesi

B) El yıkama ünitelerinde kağıt havlu ya da 
hava kurutma sisteminin olması

C) Gıda ile temas eden personelin çalışır-
ken eldiven, saç/ sakal bonesi takması

D) Kirli ekipmanların önce temizliğinin sonra 
dezenfeksiyonunun yapılması

E) İşletmenin zararlılar yönünden düzenli 
kontrol edilip ilaçlanması 

AÇIKLAMA
Kritik öneme sahip tehlikelere öncelik verilmesi ön 
gereksinim programları içerisinde yer almaz.

YANIT: A

3. Tüketime hazır gıda üreten işletmelerde 
aşağıdaki sistemlerden hangisi mutlaka 
olmalıdır?

A) Kalorifer sistemi
B) Aydınlatma sistemi
C) Havalandırma sistemi  
D) Su arıtma sistemi 
E) Paketleme sistemi

AÇIKLAMA
Tüketime hazır gıda üreten işletmelerde havalan-
dırma sistemi mutlaka olmalıdır. Havalandırma 
sisteminin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi alkali (yağ sökü-
cüler) değildir?

A) Sodyum hidroksit
B) Sodyum metasilikat
C) Sülfirik asit
D) Potasyum hidroksit
E) Trisodyum fosfat

AÇIKLAMA
Sülfirik asit, alkali (yağ sökücüler) değildir. Sülfirik 
asit (kireç sökücülerden biridir.

YANIT: C

5. Aşağıdakilerden hangisi oksitleyici mad-
delerden (ağartıcılar) biridir?

A) Nitrik asit
B) Hipoklorit
C) Trisodyum fosfat
D) Fosfat tuzları
E) Propilen 

AÇIKLAMA
Hipoklorit (çamaşır suyu) oksitleyici maddelerden 
(ağartıcılar) biridir.

YANIT: B

6. Aşağıdakilerden hangisinin temel ama-
cı temizlendikten sonra yüzeylerde kalan 
mikroorganizmaların yıkımlanmasıdır?

A) Dezenfeksiyon işleminin
B) Sterilizasyon işleminin
C) Sanitasyon işleminin
D) Pastörizasyon işleminin
E) Hiçbirinin 

AÇIKLAMA
Dezenfeksiyon işleminin temel amacı temizlendik-
ten sonra yüzeylerde kalan mikroorganizmaların 
yıkımlanmasıdır.

YANIT: A
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7. Hammadde temin edilmesi sırasında çiğ 
gıdanın hangi kimyasal tehlikelerle bula-
şık olması sonradan yok edilemez?

A) Toksik madde
B) Antibiyotik
C) Pestisit
D) Diğer ilaç kalıntıları
E) Hepsi

AÇIKLAMA
Hammadde temin edilmesi sırasında çiğ gıdanın 
hepsi (toksik madde, antibiyotik, pestisit ve diğer 
ilaç kalıntıları) kimyasal tehlikelerle bulaşık olması 
sonradan yok edilemez.

YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi gıda da buluna-
bilecek mikroorganizmaların öldürülmesi 
amacıyla kullanılmaz?

A) Fermentasyon 
B) Pastörizasyon
C) Sterilizasyon
D) Işınlama 
E) Hidrostatik basınç uygulaması 

AÇIKLAMA
Fermentasyon gıda da bulunabilecek mikroorga-
nizmaların öldürülmesi amacıyla kullanılmaz. Mik-
roorganizmaların üremesini önlemek amacıyla 
kullanılır.

YANIT: A

9. Aşağıdakilerden hangisi tehlike analizleri 
ve kritik kontrol noktaları anlamına gelen, 
en etkin kontrol sisteminin adıdır?

A) ISO 22000: 2005
B) FSSC 22000
C) HACCP
D) SQF
E) BRC

AÇIKLAMA
HACCP; tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları 
anlamına gelen, en etkin kontrol sisteminin adıdır.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi HACCP planı 
oluşturulmadan önce yapılması gereken 
ön hazırlıklar arasında yer almaz?

A) Hammadde ve tedarikçi özelliklerinin be-
lirlenmesi

B) Kritik öneme sahip tehlikelere öncelik ve-
rilmesi

C) HACCP ekibinin oluşturulması
D) Gerekli ölçüm aletlerinin alınması ve ka-

libre edilmesi
E) Üretim akış şemalarının oluşturulması ve 

doğrulanması

AÇIKLAMA
Gerekli ölçüm aletlerinin alınması ve kalibre edil-
mesi, HACCP planı oluşturulmadan önce yapılma-
sı gereken ön hazırlıklar arasında yer almaz.

YANIT: D

11. HACCP programının kaç prensibi vardır?

A) 7 B) 8 C) 6
D) 5 E) 9

AÇIKLAMA
HACCP programının 7 prensibi vardır. Bunlar; teh-
like analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktaları-
nın belirlenmesi, kritik limitlerin belirlenmesi, izle-
me programının oluşturulması, düzeltici faaliyetle-
rin belirlenmesi, kayıt tutma ve doğrulamadır.

YANIT: A

12. Biyolojik tehlikelerden şiddeti en yüksek 
olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Campylobacter jejuni
B) Salmonella
C) Brucella
D) Hepatit A
E) Clostridium botulinum

AÇIKLAMA
Biyolojik tehlikelerden şiddeti en yüksek olan 
Clostridium botulinum’dur.

YANIT: E
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13. Tehlike analizi sonucu belirlenen tehlike-
lerin elimine veya minimize edilebileceği 
ya da oluşumunun engellenebileceği iş-
lem noktalarına ne ad verilir?

A) Kritik kontrol noktası 
B) Kritik limit
C) Düzeltici faktör
D) Doğrulama 
E) Hiçbiri 

AÇIKLAMA
Tehlike analizi sonucu belirlenen tehlikelerin elimi-
ne veya minimize edilebileceği ya da oluşumunun 
engellenebileceği işlem noktalarına kritik kontrol 
noktası adı verilir. CCP ile gösterilir.

YANIT: A

14. Gıda güvenliği sistemleri ile ilgili aşağıda-
ki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Belgelendirilmeleri gerekir
B) Etkinlikleri kanıtlanmış sistemlerdir
C) HACCP ve ön gereksinim programlarını 

temel alırlar
D) Gıda işletmeleri için yasal olarak zorunlu-

dur
E) Rekabet gücünü olumlu yönde etkiler

AÇIKLAMA
Gıda güvenliği sistemleri ile ilgili gıda işletmeleri 
için yasal olarak zorunludur bilgisi yanlıştır. Gıda 
işletmeleri için yasal olarak zorunlu değildir.

YANIT: D

15. Aşağıdakilerden hangisi perakendecilere 
yönelik olarak hazırlanmış bir gıda güven-
liği yönetim sistemidir?

A) FSSC 22000 B) ISO 22000
C) IFS D) BRC
E) SQF

AÇIKLAMA
IFS (uluslararası gıda standardı) perakendecilere 
yönelik olarak hazırlanmış bir gıda güvenliği yö-
netim sistemidir. Özellikle Almanya ve Fransa’da 
aranan bir standarttır.

YANIT: C

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi gıda zincirinde 
yer alan tüm işletmeleri ilgilendiren ön ge-
reksinim unsurlarından değildir?

A) İyi tarım uygulamaları(GAP)
B) İyi hijyen uygulamaları (GHP)
C) İyi dağıtım uygulamaları(GDP)
D) İyi üretim uygulamaları (GMP) 
E) Hiçbiri 

2. Özellikle aşağıdakilerden hangisi gıda iş-
letmelerini bir bütün olarak ele alır?

A) İyi hijyen uygulamaları (GHP)
B) İyi tarım uygulamaları (GAP)
C) İyi üretim uygulamaları (GMP)
D) İyi veteriner hekimlik uygulamaları (GVP) 
E) İyi dağıtım uygulamaları (GDP)

3. Aşağıdakilerden hangileri mikroorganiz-
maların kaynağı ve taşıyıcılarıdır?

A) Fare, sıçan gibi kemiriciler
B) Kuşlar
C) Sinekler
D) Diğer böcekler
E) Hepsi 

4. Aşağıdakilerden hangileri ticari deterjan 
preparatlarının formülasyonunda kullanı-
lan etken maddelerdir?

A) EDTA
B) Katyonik aktif madde
C) Sodyum hidroksit
D) Çamaşır suyu
E) Hepsi  

5. Temizlik aşamasında uygulanan alkali de-
terjan işleminden sonraki işlem hangisi-
dir?

A) Ön durulama
B) Durulama 
C) Asit deterjan uygulaması
D) Dezenfeksiyon aşaması
E) Sökme     
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6. Gerek temizlik gerekse dezenfeksiyon 
aşamalarında elde edilecek sonuç aşağı-
dakilerden hangilerine bağlıdır?

A) Deterjan ve dezenfektan preparat formü-
lasyonun işletmeye uygunluğuna 

B) Solusyon konsntrasyonlarının doğru ol-
masına

C) Suyun sıcaklığına ve setliğine 
D) Uygulandıktan sonra geçen süreye ve 

uygulama şekline
E) Hepsine 

7. Gıda ile temas eden personelin uyması 
gereken temel hijyenik kurallarla ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Çalışılan işe uygun temiz iş kıyafeti giyil-
melidir

B) Üretim alanında yiyip içmek, çiklet çiğne-
mek gibi faaliyetlere izin verilmelidir

C) Yüzük, künye, saat gibi takılar kullanıl-
mamalı, gerekli yerlerde eldiven, ağız/ 
burun maskesi ve saç/sakal bonesi kul-
lanılmalıdır

D) Personel hasta ya da taşıyıcı olmamalı-
dır. Ellerinde, yüzünde açık yara olma-
malı, mevzuatta belirtilen sürelerde dü-
zenli portör muayeneleri yapılmalıdır

E) İş ve işçi güvenliği ile ilgili kurallara uy-
gun çalışmalıdır

8. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliği-
ni tehdit eden tehlikeler bakımından son 
ürün kontrolünü değil, üretimin kontrolü-
nü esas alan bir sistemdir?

A) BRC B) IFS
C) FSSC 22000 D) HACCP
E) SQF

9. Aşağıdaki konulardan hangisinde bilgi 
sahibi olan kişi  HACCP ekibinde yer al-
maz?

A) Gıda güvenli
B) Gıda kaynaklı hastalıklar
C) Mikrobiyoloji ve toksikoloji
D) Epidemiyoloji ve gıda teknolojileri
E) Jeoloji

10. HACCP kayıtları içerisinde aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?

A) pH değişim çizelgesi
B) Kesimhane planı
D) Düzeltici faaliyet onay belgesi
C) Isıl işlem esnasında salam merkezi sı-

caklık kayıtlarının otomasyon çıktısı
E) Soğuk hava deposu sıcaklık kayıtları 

11. Aşağıdaki biyolojik tehlikelerden hangisi-
nin şiddeti az tehlikelidir?

A) Salmonella typhi
B) Clostridium botulinum
C) Bacillus cereus
D) L.monocytogenes
E) Vibrio chlerae 

12. Aşağıdakilerden hangisi orta derecede 
tehlikeli biyolojik tehlikelerden biri değil-
dir?

A) Salmonella
B) Campylobacter jejuni
C) Hepatit A 
D) Vibrio chlerae 
E) Brucella

13. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kritik limit 
olarak kabul edilemez?

A) Muhafaza sıcaklığının 2 °C olması 
B) Sosislere pişinceye kadar ısıl işlem uygu-

lanması
C) Su aktivitesinin dört gün içerisinde < 0.87 

değerine düşürülmesi
D) Ön soğutma suyunda serbest klor sevi-

yesinin 0.5 ppm olması
E) Sütün 72 °C’de 15 saniye pastörize edil-

mesi 

14.  Aşağıdakilerden hangisi en yaygın düzel-
tici faaliyetlerden biri değildir?

A) Yeniden işleme
B) Isıtma süresinin uzatılması
C) Su miktarının artırılması 
D) Asitliğin düşürülmesi 
E) Ürünün imha edilmesi     
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15. Aşağıdaki gıda güvenliği sistemlerinden 
hangisine kayıtlar her parti üretim için ay-
rı tutulmalıdır?

A) HACCP
B) ISI 22000: 2005
C) FSSC 22000
D) SQF
E) BRC     

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A İyi tarım uygulamaları(GAP), gıda zinci-
rinde yer alan tüm işletmeleri ilgilendi-
ren ön gereksinim unsurlarından değildir. 
GAP, GVP ve GTP dışındakiler gıda zin-
cirinde yer alan tüm işletmeleri ilgilendi-
ren ör gereksinim unsurlarıdırlar.

2. C Özellikle iyi üretim uygulamaları(GMP) 
gıda işletmelerini bir bütün olarak ele alır. 
Bu sebeple de ön gereksinim programla-
rı dendiğinde çoğu zaman GMP anlaşılır.

3. E Hepsi (fare, sıçan gibi kemiriciler, kuşlar, 
sinekler ve diğer böcekler) mikroorganiz-
maların kaynağı ve taşıyıcılarıdır. Bu ne-
denle düzenli pest kontrolü yapılmalı ge-
rekli tedbirler alınmalıdır.

4. E Hepsi  ticari deterjan preparatlarının for-
mülasyonunda kullanılan etken madde-
lerdir.

5. B Temizlik aşamasında uygulanan alka-
li deterjan işleminden sonraki uygulama 
durulamadır. Durulama işleminden son-
ra asit deterjan uygulaması yapılır, tekrar 
durulama işlemi gerçekleştirilir.

6. E Gerek temizlik gerekse dezenfeksiyon 
aşamalarında elde edilecek sonuç hep-
sine bağlıdır.

7. B Gıda ile temas eden personelin uyma-
sı gereken temel hijyenik kurallarla ilgili 
olarak üretim alanında yiyip içmek, çiklet 
çiğnemek gibi faaliyetlere izin verilmelidir 
ifadesi yanlıştır. Üretim alanında yiyip iç-
mek, çiklet çiğnemek gibi faaliyetlere izin 
verilmemelidir.

8. D HACCP, gıda güvenliğini tehdit eden 
tehlikeler bakımından son ürün kontro-
lünü değil, üretimin kontrolünü esas alan 
bir sistemdir. Hammaddenin temininden 
başlayarak üretim her aşamasında fizik-
sel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin eli-
minasyonunu veya minimizasyonu esa-
sına dayalı koruma kontrol sistemidir.

9. E jeoloji konusunda bilgi sahibi olan kişi  
HACCP ekibinde yer almaz. Diğer sayı-
lanlar HACCP ekibinin oluşturulmasında 
yer alması gerekir ayrıca işletmenin sa-
tın alma, üretim ve pazarlama birimleri-
nin yöneticileri de yer almalıdır.

10. B HACCP kayıtları içerisinde kesimhane 
planı yer almaz.

11. C Biyolojik tehlikelerden Bacillus cereus’un 
şiddeti az tehlikelidir.

12. D Vibrio chlerae orta derecede tehlikeli bi-
yolojik tehlikelerden biri değildir. Çok teh-
likeli biyolojik tehlikelerden biridir.

13. B Sosislere pişinceye kadar ısıl işlem uygu-
lanması kritik limit olarak kabul edilemez.

14. C Su miktarının artırılması en yaygın düzel-
tici faaliyetlerden biri değildir.

15. A HACCP sisteminde kayıtlar her parti üre-
tim için ayrı tutulmalıdır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; gıda kaynaklı hastalıkların izlenme-
si ve taranmasının önemi, gıda kaynaklı hastalıkların değişen epide-
miyolojisinin analizleri, yeni veya yeniden önem kazanan patojenlerin 
epidemiyolojisinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklı patojenlerin taki-
binde kullanılan yöntemler anlatılmıştır. 

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

Gıda kaynaklı hastalıkların epidemiyolojisinde özellikle son yıllarda önemli değişikliklerin olduğu gö-
rülmektedir. Bu değişikliklerin nedenleri arasında gıda üretim teknolojisindeki değişimler, gıda tüketim 
alışkanlıklarının değişmesi, uluslararası ticaret ve seyahatin artması, sosyo-ekonomik koşullar, toplum-
larda demografik yapının değişmesi, ekolojik değişimler, yeni veya yeniden önem kazanan mikroorga-
nizmalar ve mikrobiyel adaptasyon gibi birçok faktör bulunmaktadır.

Küresel düzeyde canlı hayvan, gıda hammaddesi ve gıda ticaretinin ulaştığı hacim ile turizmin art-
ması gıda kaynaklı hastalıkların epidemiyolojisine yeni bir boyut kazandırmıştır. Buna bağlı olarak bazı 
ülke veya toplumlarda rastlanmayan hastalıklar kolayca bir ülkeden diğerine geçerek küreselleşmiştir.

Özellikle gıda kaynaklı yeni veya yeniden önem kazanan patojenlerin virülens özellikleri, ısı, asit, oz-
motik basınç, tuz, antimikrobiyeller, okside ediciler gibi stres faktörlerine adaptasyonu ve yaygın olarak 
kullanılan antibiyotiklere karşı geliştirdikleri ve aynı veya farklı türlere aktardıkları çoklu direnç özellikle-
ri epidemiyolojik yönden küresel öneme sahip gelişmelerdir.

İnsanlarda görülen infeksiyöz hastalıkların yaklaşık % 60’ı zoonotik hastalık olup bunların % 75’i 
yeni veya yeniden önem kazanan zoonotik hastalıklardır. Daha da önemlisi tüm dünyada görülen gıda 
kaynaklı hastalıkların yaklaşık % 90’ı hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır.

Son yıllarda değişik ülkelerde ortaya çıkan ve etkileri görüldükleri ülke sınırlarını aşarak birçok yere 
yayılan Batı Nil virüsü, Ebola hemorajik ateşi, SARS, BSE, yüksek patojeniteli kuş gribi virüsü (H5N1), do-
muz gribi virüsü (H1N1) infeksiyonları toplumsal endişeye ve ciddi ekonomik kayıplara neden olmuştur. 

Yeni veya yeniden önem kazanan infeksiyöz hastalıklar yalnızca insan sağlığını, gıda arzı ve gü-
venliğini, ülkelerin ekonomilerini tehdit etmekle kalmamakta, aynı zamanda sağlıklı çevre ve fonksiyonel 
ekosistem altyapısını koruyan fauna, flora ve biyolojik çeşitliliği de olumsuz etkilemektedir.

Gıda kaynaklı hastalıkların bir kısmının bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına 
neden olduktan birkaç gün sonra kendiliğinden iyileşmesi bu hastalıkların önemini azaltmamalı ve teş-
his, takip ve kayıt altına alınmasından kaçınılmamalıdır.

İzleme (monitoring), “rutin ölçüm ve analizler yapılarak, çevredeki veya popülasyonların sağlık du-
rumlarındaki değişimin takip edilmesi” olarak tanımlanabilir. 

Tarama (sürveyans, surveillance), “elde edilen verilerin sistematik olarak toplanması, derlenmesi, 
analizi ve yorumlanması, yaygınlaştırılması ve bu verilere yönelik çeşitli uygulamaların yapılması” ola-
rak tanımlanmaktadır. 

Gıda kaynaklı hastalıkların taranmasında, bu tür hastalıklar hakkında yapılan bildirimler, laboratuvar 
raporları, çevresel değişiklikler (gıda denetleme kaynakları, tarımsal ve hayvansal gıda analizleri), sal-
gın denetleme raporları, araştırmalar, morbidite raporları, vaka araştırmaları, gözlem raporları, nüfus sa-
yımı ve medya raporları gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

8GIDA KAYNAKLI PATOJENLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.



GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

66

Gıda kaynaklı hastalıkların taranması sonucu elde edilen veriler şu amaçlarla kullanılabilir;
 ➣ Gıda kaynaklı hastalıkların halk sağlığı ve ekonomi üzerindeki etkisinin belirlenmesi
 ➣ Gıda kaynaklı hastalıklara karşı politikaların oluşturulması
 ➣ Gıda kaynaklı hastalıklara karşı etkin koruma ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi

İzleme ve tarama ile toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki temel 
bilgiler elde edilir; 

 ➣ Hangi gıdaların infeksiyonlarda ön plana çıktığının belirlenmesi
 ➣ Hangi patojen mikroorganizmaların gıdalardan sıklıkla izole edildiğinin belirlenmesi
 ➣ Gıda-patojen ilişkisinin belirlenmesi
 ➣ Hastalığa neden olan mikroorganizmaların genotipik özellikleri ve antibiyotik direnç profilleri, 
stres adaptasyonu ve değişim özelliklerinin belirlenmesi

 ➣ Hastalıkların daha çok hangi mevsimlerde ortaya çıktığının belirlenmesi (mevsimsel etki)
 ➣ Etkilenen insanların yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu, bağışıklık sistemi, tüketim alışkanlıkları, 
sosyo-ekonomik durumu

Patojen Spesifik gıda
S. Enteritidis Yumurta
Campylobacter Kanatlı eti
E. coli O157: H7 Kıyma
Brucella spp. Süt ürünleri
L. monocytogenes Tüketime hazır gıda
C. botulinum Konserve gıda
Norovirüs Kabuklu deniz ürünleri
Vibrio spp. Deniz ürünleri
Cryptosporidium spp. Su
Trichinella spp. Domuz eti

Genel olarak bağışıklık sistemi tam gelişmemiş olan küçük çocuklar ile bağışıklık sistemi zayıfla-
yan yaşlı insanların gıda kaynaklı infeksiyonlara yakalanma riski daha yüksek, hastalığın seyri de diğer 
gruplardan daha ağır olabilir. Gıda kaynaklı infeksiyonlar arasında tüm dünyada ilk sırada yer alan Sal-
monella infeksiyonlarından en çok bir yaşın altındaki çocuklar etkilenir.

İzleme ve tarama sistemleri bunlara ek olarak risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletişiminin 
sağlanması, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Nok-
taları), GMP (Good Manufacturing Practices-‹yi Üretim Uygulamaları), GHP (Good Hygiene Practices-
‹yi Hijyen Uygulamaları) gibi uygun gıda güvenliği sistemleri için gerekli bilgileri sağlar.

Belli bir bölgenin geçici olarak bir patojen tarafından etkilenmesiyle oluşan çok sayıda akut vaka gö-
rülmesi ve bunun zamanla yayılarak sayıca artması durumu salgın olarak tanımlanır.

Popülasyon taraması, hekim taraması, laboratuvar taraması ve aktif tarama bulunur. WHO, 2002 yı-
lında gıda kaynaklı hastalıkların taranmasında kullanılacak metotları dört kategoride toplamıştır. 

Bu kategoriler;
 ➣ Rutin tarama
 ➣ Semptomlara göre tarama
 ➣ Laboratuvar bazlı tarama
 ➣ Gıda zinciri ile entegre tarama

Semptomlara göre yapılan tarama, belli bir bölgede ishal veya gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren 
vakalar hakkındaki verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olarak tanımlanabilir.

Laboratuvar bazlı tarama, seçilen bir bölgedeki laboratuvarlardan elde edilen verilerin toplanması, 
analizi ve yorumlanması olarak tanımlanabilir. Patojenlerin tanımlanmasında uluslararası kalite stan-
dartlarına uygun yöntemler kullanılmalıdır. 

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



67

Gıda zinciri ile entegre tarama, hayvanlardan ve gıdalardan elde edilen verilerin toplanması, anali-
zi ve yorumlanması ile yapılır. Bu tarama sisteminde vakalar standart niteliklere göre sınıflandırılmalı, 
veriler rutin olarak rapor edilmeli, merkezi olarak derlenmeli ve hızla halk sağlığı kuruluşlarına iletilme-
lidir. Epidemiyolojik yönden araştırılan salgınlarda; etkilenen insan sayısı, infeksiyona neden olan pa-
tojen, hastalığa neden olan gıda, gıdanın tüketildiği yer ve varsa salgına etki eden diğer faktörler belir-
lenmelidir.

Avrupa’da farklı gıda patojenleri için birçok tarama ağı bulunmaktadır. Enter-Net (Salm-Net), ulusla-
rarası düzeyde gastrointestinal sistem infeksiyonlarının taramasının yapıldığı bir ağ sistemidir. Enter-Net, 
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve Salm-Net sisteminin devamı niteliğinde olan bir ağdır.

ABD’de, 1996 yılında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and 
Prevention-CDC), Acil ‹nfeksiyonlar Programı (Emerging Infections Program), Tarım Bakanlığı (USDA) 
ile Gıda ve ‹laç Dairesi (FDA) işbirliğiyle Gıda Kaynaklı Hastalık Tarama Ağı (Foodborne Disease Sur-
veillance Network-US FoodNet) kurulmuştur. 

FoodNet, 10 eyalette 1996 yılından beri Campylobacter, Listeria, Salmonella, EHEC O157, Shigel-
la, Vibrio ve Yersinia infeksiyonları, 1997 yılından beri Cryptosporidium ve Cyclospora infeksiyonları ve 
2000 yılından beri EHEC non-O157 infeksiyonları hakkında veri toplamaktadır.

PulseNet USA, ABD’de 1996 yılında gıda kaynaklı hastalıkların taranması için moleküler alt tiplen-
dirme yapan halk sağlığı laboratuvarları tarafından kurulmuş bir ağ sistemidir. PulseNet’in asıl görevi, 
gıda kaynaklı hastalık etkenlerinin Pulsefield jel elektroforez (PFGE) yöntemi kullanılarak tespitini sağ-
lamaktır.

Moleküler tiplendirme metotları üç kategoride incelenebilir;
 ➣ Bakteriyel DNA’nın kısmi analizi
 ➣ Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile belli bir gen bölgesinin amplifikasyonu
 ➣ DNA sekanslarında polimorfizmin saptanması

Gıda kaynaklı infeksiyon veya intoksikasyonlar bakteriyel (Salmonella spp., C. jejuni, E. coli O157: 
H7, L. monocytogenes, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, Staphylococcus aureus, Brucella spp., Y. en-
terocolitica, Clostridium perfringens ve C. botulinum gibi), viral (Hepatit A virüsü, Hepatit E virüsü, Noro-
virus gibi) ve paraziter (Cryptosporidium parvum, T. gondii, Cyclospora, Trichinella, Taenia, Echinococ-
cus, Anisakis gibi) etkenler ile kontamine gıdaların tüketilmesi sonucunda oluşmaktadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Dünya sağlık örgütü (WHO) gelişmekte 
olan ülkelerde, çoğunu 6 yaşın altındaki 
çocuklar olmak üzere kaç milyon kişinin 
ishalle seyreden hastalıklar sebebiyle öl-
düğünü rapor etmiştir?

A) 1.0  B) 1.4 C) 1.6
D) 1.8 E) 2.0

AÇIKLAMA
Dünya sağlık örgütü (WHO) gelişmekte olan ül-
kelerde, çoğunu 6 yaşın altındaki çocuklar olmak 
üzere 1.8 milyon kişinin ishalle seyreden hastalık-
lar sebebiyle öldüğünü rapor etmiştir.

YANIT: D

2. İnsanlarda görülen zoonotik hastalıkların 
% kaçını yeni veya yeniden önem kazanan 
hastalıklar oluşturur?

A) 65 B) 70 C) 75
D) 80 E) 55

AÇIKLAMA
İnsanlarda görülen zoonotik hastalıkların % 75’ini 
yeni veya yeniden önem kazanan hastalıklar oluş-
turur.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda de-
ğişik ülkelerde ortaya çıkan ve etkileri gö-
rüldükleri ülke sınırları dışına çıkan, in-
feksiyonları toplumsal endişeye ve ciddi 
ekonomik kayıplara sebep olan patojen-
lerden biri değildir?

A) Batı nil virüsü ve SARS
B) Ebola hemorajik ateşi ve BSE
C) Kuş gribi virüsü (H5N1)
D) Brucella ve salmonella
E) Domuz gribi virüsü (H1N1)

AÇIKLAMA
Brucella ve salmonella, son yıllarda değişik ülke-
lerde ortaya çıkan ve etkileri görüldükleri ülke sı-
nırları dışına çıkan, infeksiyonları toplumsal endi-
şeye ve ciddi ekonomik kayıplara sebep olan pa-
tojenlerden biri değildir.

YANIT: D

4. Reaktif artritis gıda kaynaklı patojenler-
den hangisi tarafından oluşturulan önem-
li bir sekeldir?

A) Salmonella
B) Brucella
C) Listeria monocytogenes
D) Toxoplasma gondii 
E) Yersinia enterocolitica 

AÇIKLAMA
Reaktif artritis gıda kaynaklı patojenlerden Yersi-
nia enterocolitica tarafından oluşturulan önemli bir 
sekeldir.

YANIT: E

5. İnsanlarda görülen infeksiyöz hastalıkla-
rın yaklaşık % kaçı zootonik hastalıklar-
dan oluşmaktadır?

A) 40 B) 60 C) 50
D) 30 E) 25

AÇIKLAMA
İnsanlarda görülen infeksiyöz hastalıkların yakla-
şık % 60’ı zootonik hastalıklardan oluşmaktadır.

YANIT: B

6. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı in-
feksiyonların önlenebilmesi için uygun 
değildir?

A) Kontrol önlemlerinin depolama sistemleri 
üzerine yoğunlaştırılması

B) Çiftlikten sofraya gıda güvenliğini sağla-
mak için gıda üretim zincirinin tüm aşa-
malarında önlemlerin alınması

C) Rutin ölçüm ve analizler yapılarak popü-
lasyonların sağlık durumlarındaki değişi-
min takip edilmesi

D) İzleme ve takip sonucu sağlanan verile-
rin sistematik olarak toplanması, derlen-
mesi, analizi, değerlendirilmesi ve yay-
gınlaştırılması

E) Tek dünya tek sağlık konseptine uygun 
olarak disiplinler arası işbirliğinin sağlan-
ması

AÇIKLAMA
Kontrol önlemlerinin depolama sistemleri üzeri-
ne yoğunlaştırılması, gıda kaynaklı infeksiyonların 
önlenebilmesi için uygun değildir.

YANIT: A
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7. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı 
hastalıklarla ilgili yapılan tarama çalışma-
larının faydalarından biri değildir?

A) Mikroorganizmaların çevresel şartlara 
adaptasyonunun sağlanması

B) Uygulanan kontrol önlemlerinin etkinliği-
nin test edilmesi

C) Hastalıkların yaygınlığı ve öneminin be-
lirlenmesi

D) Hastalıkların hızla saptanması
E) Erken uyarı yoluyla tedbirlerin alınması 

AÇIKLAMA
Mikroorganizmaların çevresel şartlara adaptasyo-
nunun sağlanması, gıda kaynaklı hastalıklarla ilgi-
li yapılan tarama çalışmalarının faydalarından bi-
ri değildir.

YANIT: A

8. Kıymanın spesifik gıda patojeni aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Campylobacter
B) E. coli O157: H7
C) L.monocytogenes
D) S.enteritidis
E) Norovirüs

AÇIKLAMA
Kıymanın spesifik gıda patojeni E.coli O157: 
H7’dir.

YANIT: B

9. Sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında ve 
özellikle rutubetin yüksek olduğu yerler-
de aşağıdaki patojenlerden hangilerinin 
neden olduğu hastalıklar artmaktadır?

A) Campylobacter 
B) EHEC
C) Shigella
D) Vibrio 
E) Hepsi 

AÇIKLAMA
Sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında ve özellik-
le rutubetin yüksek olduğu yerlerde hepsi (Camp-
ylobacter, EHEC, Shigella ve Vibrio türleri)’nin ne-
den olduğu hastalıklar artmaktadır. Bu nedende 
soğuk zincirin sürekliliğinin sağlanması çok önem 
taşır.

YANIT: E

10. 60 yaşın üzerinde ve bağışıklık sistemi za-
yıf insanları en çok etkileyen gıda kaynak-
lı patojen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salmonella
B) L.monocytogenes
C) Brucella
D) Campylobacter
E) Trichinella spp.

AÇIKLAMA
60 yaşın üzerinde ve bağışıklık sistemi zayıf in-
sanları en çok etkileyen gıda kaynaklı patojen 
L.monocytogenes’tir.

YANIT: B

11. Semptomlara göre yapılan tarama ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Semptomlara göre tarama sistemi has-
talığın spesifik belirtilerine göre vakaları 
standardize etmelidir

B) Veriler rutin olarak rapor edilmelidir
C) Merkezi olarak derlenmelidir
D) Düzenli olarak laboratuarlara bağlı bir 

sistemdir
E) Merkezi olarak derlenen bilgiler hızla 

halk sağlığı kuruluşlarına iletilmelidir

AÇIKLAMA
Semptomlara göre yapılan tarama ile ilgili ola-
rak düzenli olarak laboratuarlara bağlı bir sistem-
dir ifadesi yanlıştır. Laboratuvarlarla ortak çalışa-
bilir, ama düzenli olarak laboratuara bağlı bir sis-
tem değildir.

YANIT: D

12. Moleküler tiplendirme metotları kaç kate-
goride incelenebilir?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

AÇIKLAMA
Moleküler tiplendirme metotları 3 kategoride ince-
lenebilir. Bunlar; bakteriyel DNA’nın kısmi analizi, 
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile belli bir gen 
bölgesinin amplifikasyonu ve DNA sekanslarında 
polimorfizmin saptanmasıdır.

YANIT: B
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13. Aşağıdakilerden hangisi FoodNet adlı, gı-
da kaynaklı hastalık tarama ağının ana he-
deflerinden biri değildir?

A) ABD’de oluşan gıda kaynaklı hastalıkla-
rın durumunu tespit etmek

B) Sporadik vakaların veya salgınların kay-
nağını belirlemek 

C) Spesifik bir gıda kaynaklı hastalığın eğili-
mini izlemek

D) Verilerin yayılmasıyla halk sağlığı uy-
gulamalarının gelişmesi ve hastalıkların 
azaltılmasını sağlamak 

E) Patojenlerin adaptasyonunu önlemek 

AÇIKLAMA
Patojenlerin adaptasyonunu önlemek FoodNet 
adlı, gıda kaynaklı hastalık tarama ağının ana he-
deflerinden biri değildir.

YANIT: E

14. Aşağıdakilerden hangisi zoonotik bakteri-
yel gastroenteritlerin en sık sıklıkla rapor 
edilen sebepleri arasındadır?

A) S.enteritidis
B) C. Jejuni
C) E. coli O157: H7
D) Cryptosporidium parvum
E) Norovirüs

AÇIKLAMA
C.Jejuni, zoonotik bakteriyel gastroenteritlerin en 
sık sıklıkla rapor edilen sebepleri arasındadır.

YANIT: B

15. Dünya çapında görülen bakteriyel olma-
yan akut gastroenteritlerin en sık karşıla-
şılan nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Norovirüsler B) T. gondii
C) Hepatit A D) Hepatit E
E) Trichinella

AÇIKLAMA
Dünya çapında görülen bakteriyel olmayan 
akut gastroenteritlerin en sık karşılaşılan nedeni 
Norovirüsler’dir.

YANIT: A

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. ABD’de yılda kaç bin kişinin gıda kaynak-
lı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği 
rapor edilmiştir?

A) 5000 B) 4000 C) 3000
D) 2000 E) 1500

2. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı 
hastalıkların epidemiyolojisinde özellikle 
son yıllarda meydana gelen önemli deği-
şikliklerin nedenlerinden biri değildir?

A) Gıda üretim teknolojisindeki değişimler
B) Gıda tüketim alışkanlıklarının değişme-

mesi 
C) Uluslararası ticaret ve seyahatin artması
D) Sosyo-ekonomik şartlar
E) Yeni veya yeniden önem kazanan mikro 

organizmalar mikrobiyel adaptasyon ka-
zanması

3. Birleşmiş milletler gıda tarım örgütü ile 
dünya sağlık örgütü (FAO/WHO) ortak zo-
onotik hastalıklar uzmanlar komitesi 1967 
yılında 150’den fazla olan zoonotik has-
talık sayısının 2000 yılında kaç olduğunu 
bildirmiştir?

A) 200’den fazla  B) 180’den fazla
C) 200’den az D) 170’den az
E) 160’dan fazla 

4. Aşağıdakilerden hangisi epidemik veya 
pandemik özellikte olan yeni veya yeni-
den önem kazanan hastalıklarla mücade-
le için alınacak önlemlerden değildir?

A) Erken teşhis
B) Acil müdahale
C) Kentleşmenin desteklenmesi
D) Araştırma ve halk sağlığı servislerinin 

güçlendirilmesi
E) Hastalıkların izlenmesi    
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5. Gıda kaynaklı infeksiyonlar arasında tüm 
dünyada ilk sırada yer alan ve infeksiyon-
larından en çok bir yaşın altındaki çocuk-
ların etkilendiği patojen mikroorganizma 
hangisidir?

A) Shigella  
B) L.monocytogenes
C) Trichinella spp.
D) Salmonella
E) Brucella

6. Aşağıdaki patojenlerin hangisinden kay-
naklanan gıda infeksiyonu erkeklerde ka-
dınlardan %30-50 oranında daha fazla gö-
rülür?

A) Campylobacter
B) L.monocytogenes 
C) Trichinella spp. 
D) Salmonella
E) Shigella   

7. Gıda kaynaklı hastalıkların taranmasında 
hangisi kullanılan sistemlerden biri değil-
dir?

A) Bitki popülasyonlarına göre tarama
B) Rutin tarama
C) Semptomlara göre tarama
D) Laboratuvar bazlı tarama
E) Gıda zinciri ile entegre tarama

8. Aşağıdaki tarama sistemlerinden hangisi 
kaliteli veriler sağlar?

A) Rutin tarama
B) Semptomlara göre tarama
C) Laboratuvar bazlı tarama
D) Gıda zinciri ile entegre tarama 
E) Hekim taraması 

9. Aşağıdaki tarama sistemlerinden hangi-
si hayvanlardan ve gıdalardan elde edilen 
verilerin toplanması, analizi ve yorumlan-
ması suretiyle yapılır?

A) Popülasyon taraması
B) Rutin tarama
C) Semptomlara göre tarama
D) Laboratuvar bazlı tarama
E) Gıda zinciri ile entegre tarama 

10. Aşağıdakilerden hangileri epidemiyolojik 
salgınlarda belirlenmesi gereken faktör-
lerdir?

A) Etkilenen insan sayısı
B) İnfeksiyona sebep olan patojen
C) Sebep olan gıda
D) Gıdanın üretildiği yer ve varsa diğer fak-

törler
E) Hepsi

11. Salmonella tarama ağı aşağıdaki veriler-
den hangisini içermez?

A) Salmonellaların izolasyonunu
B) Salmonellaların indentifikasyonunu
C) Serotiplendirilmesini ve faj tiplenlendiril-

mesini 
D) Coğrafi dağılım taslağının oluşturulması-

nı
E) Antimikrobiyel direnç profillerini 

12. Aşağıdaki tarama ağı sistemlerinden han-
gisi salmonella infeksiyonları ve antibiyo-
tik dirençleri ile E. coli O157 infeksiyonla-
rını izlemektedir?

A) Salm–Net  B) US FoodNet 
C) Enter–Net D) PulseNet
E) Hiçbiri

13. Aşağıdakilerden hangisinin temel hede-
fi gerçek zamanlı olarak salmonella vero-
toksijenik E. coli ve L. monocytogenes in-
feksiyon ve salgınlarının araştırılması, el-
de edilen sonuçlara yönelik bir veri taba-
nı, hızlı bir iletişim sistemi ve kalite sis-
temi oluşturularak sorumluları bilgilendir-
mektedir?

A) Salm –Net 
B) Enter –Net
C) PulseNet Europe
D) US FoodNet 
E) Hepsi 
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14. DNA bazlı tiplendirme metotları arasın-
da aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı 
bakteriyel patojenlerin karşılaştırmalı ola-
rak alt tiplendirmesi amacıyla yaygın kul-
lanılmaktadır?

A) PFGE B) RFLP
C) MLST D) AFLP
E) MLVA

15. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı vi-
ral patojenlerden biridir?

A) Taenia 
B) Echinococcus
C) Clostridium perfringens
D) L.monocytogenes 
E) Norovirüs

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A ABD’lerinde yılda A.5000 bin kişinin gı-
da kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatı-
nı kaybettiği rapor edilmiştir. Aynı rapor-
da 76 milyon kişinin gıda kaynaklı hasta-
lık geçirdiği bunların 325 bininin hastane-
lerde tedavi altına alındığı bildirilmekte-
dir.

2. B Gıda tüketim alışkanlıklarının değişme-
mesi gıda kaynaklı hastalıkların epide-
miyolojisinde özellikle son yıllarda mey-
dana gelen önemli değişikliklerin neden-
lerinden biri değildir. Gıda tüketim alış-
kanlıklarının değişmesi meydana gelen 
önemli değişiklerin nedenlerinden biridir.

3. A Birleşmiş milletler gıda tarım örgütü ile 
dünya sağlık örgütü (FAO/WHO) ortak  
zoonotik hastalıklar uzmanlar komitesi 
1967 yılında 150’den fazla olan zoonotik 
hastalık sayısının 2000 yılında 200’den 
fazla olduğunu bildirmiştir.

4. C Kentleşmenin desteklenmesi, epidemik 
veya pandemik özellikte olan yeni veya 
yeniden önem kazanan hastalıklarla mü-
cadele için alınacak önlemlerden değil-
dir.

5. D Gıda kaynaklı infeksiyonlar arasında tüm 
dünyada ilk sırada yer alan ve infeksi-
yonlarından en çok bir yaşın altındaki ço-
cukların etkilendiği patojen mikroorganiz-
ma Salmonella’dır.

6. A Campylobacter’den kaynaklanan gıda in-
feksiyonu erkeklerde kadınlardan %30 
-50 oranında daha fazla görülür.

7. A Gıda kaynaklı hastalıkların taranmasın-
da bitki popülasyonlarına göre tarama 
kullanılan sistemlerden biri değildir.

8. C Tarama sistemlerinden laboratuvar bazlı 
tarama kaliteli veriler sağlar.

9. E Tarama sistemlerinden gıda zinciri ile 
entegre tarama, hayvanlardan ve gıda-
lardan elde edilen verilerin toplanması, 
analizi ve yorumlanması suretiyle yapılır.

10. E Hepsi (Etkilenen insan sayısı, infeksiyo-
na sebep olan patojen, sebep olan gıda, 
gıdanın üretildiği yer ve varsa diğer fak-
törler) epidemiyolojik salgınlarda belirlen-
mesi gereken faktörlerdir.

11. D Salmonella tarama ağı coğrafi dağılım 
taslağının oluşturulmasını içermez. Bu 
ağ insan sağlığı ile ilgili kurum ve kuru-
luşlar, veteriner hekimler ve gıdayla ilgili 
disiplinler tarafından oluşturulur.

12. C Tarama ağı sistemlerinden Enter –Net 
salmonella infeksiyonları ve antibiyotik 
dirençleri ile E.coli O157 infeksiyonlarını 
izlemektedir.

13. C PulseNet Europe’nin, temel hedefi ger-
çek zamanlı olarak salmonella verotok-
sijenik E.coli ve L.monocytogenes infek-
siyon ve salgınlarının araştırılması, elde 
edilen sonuçlara yönelik bir veri tabanı, 
hızlı bir iletişim sistemi ve kalite sistemi 
oluşturularak sorumluları bilgilendirmek-
tedir.

14. A DNA bazlı tiplendirme metotları arasında 
PFGE, gıda kaynaklı bakteriyel patojen-
lerin karşılaştırmalı olarak alt tiplendirme-
si amacıyla yaygın kullanılmaktadır.

15. E Norovirüs gıda kaynaklı viral patojenler-
den biridir.    
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ÜNİTE

GIDALARDA BOZULMA 9
Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; gıdalarda bo-
zulmayı tanımlayabilecek, gıdalarda bozulmaya neden olan faktörleri 
açıklayabilecek, bozulmada rol oynayan  mikrobiyel ve  orijiner enzim-
leri listeleyebilecek, gıdaların bozulmasını önlemek için alınması gere-
ken tedbirleri yazabilecek bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

Bozulma; gıdaların görünüşü, rengi, lezzeti, kokusu, yapısı, tekstürü ve konzistensinde organoleptik 
olarak saptanabilen değişiklikler olarak tanımlanır. Gıdalarda bozulmaya neden olan faktörler oldukça 
fazla olup, bunlara ilişkin bozulma mekanizması da tam olarak açıklanabilmiş değildir.

Genel olarak gıdaların bozulmasında; mikrobiyel enzimler, biyokimyasal faktörler, gıdaların orijiner 
enzimleri, fiziko-kimyasal etkiler, fizyolojik nedenler rol oynar.

Çevresel faktörlerden oksijen, ısı, ışık ve rutubetin özellikle yağların bozulması üzerine etkili oldu-
ğu bilinmektedir. 

MİKROBİYEL BOZULMA
Mikrobiyel bozulma, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gıdada üremesi ve metabolik akti-

vasyonu sonucu karbonhidratları, protein ve diğer azotlu bileşikleri ve lipidleri parçalayarak oluşturduk-
ları, gıdanın kalitesi ve kabul edilebilirliğini düşüren metabolitler sonucu meydana gelir.

Mikroorganizmalar (bakteri, maya ve küfler) başlangıçta gıdalarda serbest formdaki düşük mole-
küllü maddeleri enerji kaynağı olarak kullanır ve hızla çoğalarak gıdanın yüzeyinde yapışkan, sümük-
sel bir tabaka veya sıvı gıdalarda bulanıklık ya da renk değişiklikleri veya karakteristik koku bozukluk-
larına neden olurlar. Daha sonraki aşamada ise enzimatik aktivasyona bağlı olarak gıdada yapısal de-
ğişiklikler ortaya çıkar.

Mikrobiyel bozulma genel olarak gıdanın bir gramında, mililitresinde veya santimetre karesinde mik-
roorganizma sayısının 107-109’a ulaşmasıyla ortaya çıkar. 

Mikrobiyel Enzimler
Bozulmada rol oynayan en önemli enzimler proteazlar, ekstraselüler lipazlar, karbonhidrazlar ve ok-

siredüktazlar olup, sentezlenmelerini takiben mikroorganizmaların sitoplazmik membranları vasıtasıy-
la gıdaya salınırlar. Bunların dışında mikroorganizmaların ölmesi veya parçalanması sonucu aktivas-
yonunu devam ettiren endojen veya intraselüler enzimlerin bozulmadaki önemlerinin düşük olduğu bi-
linmektedir.

Proteazlar
Proteazlar, peptid bağlarının hidrolitik parçalanması bir başka ifadeyle proteolizi yoluyla protein ve 

peptidlerin yıkımlanmasım katalize eden enzimlerdir. Bakteriyel proteazlar düşük sıcaklıklarda da ak-
tif olabilirler.

Proteaz oluşturan mikroorganizmalar arasında Pseudomonas, Shewanella, Aeromonas, Acinetobac-
ter, Moraxella, Proteus, Corynebacterium, Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, maya ve küfler yer alır.

Lipazlar
Bu grup enzimler esterazlar grubuna dahildir ve aynı zamanda hidrolazlar içerisinde yer alır. Tria-

silgliseral ester-hidrolazları olarak da adlandırılan lipazlar, gliserol ester oluşumunu hidrolize ederler ve 
bu yolla serbest yağ asitleri, digliserid, monogliserid ve gliserol oluşur. Hidroliz yanında lipazlar ayrıca 
primer, sekonder ve tersiyer alkollerin esterleşmesi gibi diğer biyotransformasyonları da katalize eder-
ler. Oluşan yağ asitlerinin ileri oksidasyonu, redüksiyonu ve polimerizasyonu sonucu acılaşma (ransidi-
te) veya tipik sabunumsu yağ bozuklukları ortaya çıkar.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Lipaz oluşturan mikroorganizmaların başlıcaları Pseudomonas, Serratia, Micrococcus, Staphylo-
coccus, Alcaligenes, Brevibacterium, B. thermosphacta, L. curvatus ile bazı maya ve küflerdir.

Karbonhidrazlar
Karbonhidrazlar, fermente ürünlerde asitliğin oluşması ve lezzet gelişimine katkıları gibi olumlu etki-

lerine karşın, gıdalarda sümüksel yapı oluşumu (dekstran, levan) ile lezzet ve koku bozukluklarına (te-
reyağı asidi, sirke asidi oluşumu) neden olurlar.

Oksiredüktazlar
Gıdalarda redoks reaksiyonlarını katalize ederek sıklıkla renk değişikliklerine neden olurlar. Bu 

grupta yer alan enzimlerden örneğin dehidrogenazlar ürünlerin renginin kaybolmasına neden olurlar. 
Ayrıca redüktazlar balıklarda trimetilamin (TMA) oluşumuna yol açarlar.

BİYOKİMYASAL BOZULMA
Gıdalarda mikrobiyel olmayan bozulma daha çok fiziksel hasar, organoleptik değişiklikler ve insekt-

lerin meydana getirdiği zararlar olarak görülür. Ancak tekstürel, kötü koku ve istenmeyen lezzet oluşu-
mu daha çok biyokimyasal veya mikrobiyel reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Kimyasal ve fiziksel 
bozulmanın tam olarak ayrımının yapılması mümkün olmamakla birlikte oksidasyon, lipoliz, ışık ve ısı-
ya bağlı olarak gıdalarda şekillenen lezzet ve renk değişimleri ile kendini gösteren bir bozulma meyda-
na getirmektedirler.

Gıdaların Orijiner Enzimleri
Başlıca orijiner enzimler, proteazlar, pektinolitikler, lipaz ve lipoksigenazdır. Oksidatif etkili orijiner 

enzimler kan ve kastaki renkli maddelerin değişimi sonucu et ve et ürünlerinde açık kırmızı renkteki mi-
yoglobinin gri-kahverengi metmiyoglobine dönüşmesini sağlamaktadır. Yine balık yağlarının oksidasyo-
nu sonucu balık eti sarı renge dönüşür.

Proteazlar
Proteazlar etin olgunlaşmasına ve bazı et ürünlerinde aroma oluşumuna katkısı olmasına karşın, iyi 

soğutulmayan etlerin iç kısımlarında istenmeyen kokuya neden olurlar. Karaciğer, böbrek, salgı bezleri 
ve kan gibi enzim yönünden zengin organ ve dokular bozulmaya daha duyarlıdır.

Pektinolitikler
Orijiner enzimlerden pektinolitik enzimler sebzelerin yumuşamasına veya uzun süre muhafaza edi-

len yumurtalarda ovomusinin parçalanması sonucu yumurta akının akıcı olmasına neden olurlar.
Orijiner Lipaz ve Lipoksigenaz
Orijiner lipaz ve lipoksigenaz gıdalarda acılaşma ve sabunumsu kokuya neden olurlar.
Kırmızı Etlerde Bozulma
Kasaplık hayvanların zoonotik etkenleri de kapsayan patojen veya bozulmaya neden olan mikroor-

ganizmalar ile kontaminasyonu, hayvanların taşıma, kesim, derinin yüzülmesi, iç organların çıkarılma-
sı, yıkama, soğutma, parçalama, kemiklerden ayırma ve paketlemeyi kapsayan aşamalarda primer ve 
sekonder yolla olur.

Yapılan çalışmalar bozulmanın sadece başlangıçtaki mikrobiyel yükün geçici fraksiyonlarından kay-
naklandığını ortaya koymuştur. Aerob koşullarda soğukta muhafaza edilen etlerde meydana gelen mik-
robiyel yük oksidatif metabolizmayla karakterize olup bozulma genellikle bu şartlarda predominant hale 
geçen Pseudomonas (P. fragi, P. fluorescens, P. putida ve P. lundensis)-Acinetobacter-Moraxella, She-
wanella putrefaciens ve Photobacterium phosphoreum gibi hem aerob hem de fakültatif anaerob Gram 
negatif bakterilerden kaynaklanmaktadır. Soğukta muhafaza edilen etlerin raf ömrü psikrotrof bakterile-
rin gelişimini etkileyen; yüzeyin kuruluğu, başlangıçtaki psikrotrof mikroorganizmaların seviyesi, muha-
faza sıcaklığı, etin pH değeri, paketleme durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Etlerde bozulmanın ilk fazında mikroorganizmalar başta glikoz olmak üzere karbonhidratları meta-
bolize ederler. İkinci aşamada ise, ortamdaki glikozun tükenmesi ile enerji kaynağı olarak aminoasitle-
ri kullanmaya başlarlar. Aminoasitlerin dekarboksilasyonu ve dezaminasyonu sonucu kötü koku ile bo-
zulmaya neden olan parçalanma ürünleri ortaya çıkar. Bozulmaya neden olan bakterilerin metabolizma 
ürünlerinin başlıcaları piruvat, amonyak, hidrojen sülfür, etil esterler ile kadaverin, putresin, spermidin, 
histamin, tiramin, indol gibi aminlerdir. Vakum paketli etlerde uzayan muhafaza süresi ile bakteriyel pro-
teoliz ve dekarboksilasyon sonucu tiramin gibi aminler açığa çıkar.

Yağların enzimatik olarak parçalanması da bozulma nedenleri arasında yer alır. Etlerde lipaz aktivi-
tesine sahip mikroflora içerisinde Pseudomonas, Proteus, Micrococcus ve Bacillus bulunur. 
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Lipolizin ileri aşamasında keton oluşumu ve yoğunlaşmasına bağlı olarak ransidite ile karakterize 
organoleptik bozukluklar görülür. Etlerde bozulma, renk bozuklukları ve tekstürde değişme ile kötü ko-
ku ve sümüksel yapı ile ortaya çıkar. Bu belirtiler kanatlı ve balık etinde de görülür. Bozulma yapan mik-
roorganizmaların sayısının etin yüzeyinde 107 kob/cm2’ye ulaşmasıyla kötü koku, 108 kob/cm2’ye ulaş-
ması ile sümüksel yapı oluşumu ortaya çıkar.

Vakum paketli etlerde Pseudomonas, Acinetobacter, Psychrobacter gibi aerob Gram negatif flora 
baskılanırken, Lactobacillus, Carnobacterium ve Leuconostoc türleri predominant hale geçerek sayıla-
rı muhafaza periyoduna bağlı olarak 107108 kob/cm2’ye ulaşabilir. pH değeri 6, 0 ve üzerinde olan va-
kum paketli etlerde Brochothrix thermosphacta ve S. putrefaciens hızlı gelişim gösterir ve bozulmada 
önemli rol oynarlar.

Bozulma belirtisi Ürün Bakteri

Sümüksel yapı Et ve et ürünleri Pseudomonas, Lactobacillus, Enterecoccus, 
Weissella, Brochothrix

H2O2’ye bağlı yeşil renk Et ve et ürünleri Weissella, Leuconostoc, Enterecoccus,  
Lactobacillus, 

H2S’e bağlı yeşil renk Vakum paketli et Shewanella
H2S üretimi Kürlenmiş et Vibrio, Enterobacteriaceae
Sülfit kokusu Vakum paketli et Clostridium, Hafnia
Kokuşma Et ve et ürünleri Clostridium, Enterococcus
Patates kokusu Pastırma, kurutulmuş et Burkholderia, Pseudomonas

Ekşime Pastırma, kurutulmuş et Laktik asit bakterileri, Enterococcus,  
Micrococcus, Bacillus, Clostridium

(Etlerde meydana gelen bazı bozulma belirtileri ve sorumlu bakteriler.)

Kasaplık hayvanların kesim öncesinde aşırı yorulması ve strese sokulmasına bağlı olarak kas gli-
kojeni rezervi tükenmektedir. Bu durum kesim sonrasında düşük seviyede laktik asit oluşumuna ve do-
layısıyla postmortem pH düşüşünün istenilen seviyede gerçekleşmemesine yol açarak etlerin pH’sının 
6’nın üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Bu etler normal kırmızı etlere göre daha koyu renkte, yük-
sek su tutma kapasitesine bağlı olarak kuru bir görünüme sahip ve serttir.

SYS et oluşumu ise daha çok domuz ve kanatlı hayvanlarda görülen bir kusur olup sığır etlerinde 
nadiren görülmektedir. SYS, strese duyarlı hayvanlarda kesim esnasında meydana gelen strese bağlı 
olarak oluşan laktik asidin kaslardan uzaklaştırılamamasına bağlı etlerde hızlı ve ani pH düşüşüyle ka-
rakterize bir kusurdur. Bu etler soluk rekli, sulu ve yumuşak olur.

Kanatlı Etlerinde Bozulma
Etlik piliçlerde pH değeri göğüs etinde 5, 7-5, 9, butta 6, 4-6, 7, deride yaklaşık 6, 6 veya üzerinde-

dir. Kanatlı etlerinin aw değeri 0, 98-0, 99 arasındadır. Kanatlı etlerinin redoks potansiyeli değeri kırmızı 
ete yakındır. Tüm bu özellikleriyle kanatlı eti ve derisi aynı zamanda birçok mikroorganizmanın üreme-
si için çok uygun bir ortam niteliğindedir. Kanatlı kesim işleminin birçok aşamasında su kullanılması da 
deride mikroorganizmaların gelişimini arttıran diğer önemli bir faktördür.

Kanatlı etlerinin bozulmasını etkileyen faktörler içerisinde en önemlisi muhafaza sıcaklığıdır. Pseu-
domonalar düşük muhafaza sıcaklıklarında predominant olarak bulunurken, daha yüksek sıcaklıklarda 
(10-20°C) bozulmaya neden olan mikroflorada Acinetobacter, Enterobacter liquefaciens ve atipik lakto-
basiller dominant hale geçebilmektedir. Donma noktasına yakın sıcaklık derecelerinde muhafaza edilen 
kanatlı etlerinde daha uzun raf ömrü sağlanmaktadır.

Pseudomonastlar buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen kanatlı etlerinde bozulmaya en sıklıkla 
neden olan bakteriler olup, sayıları deri yüzeyinde 107-108 kob/cm2’ye ulaştığında kötü koku ve takiben 
yapışkan yapı görülmektedir.

Kanatlı etlerinin pH değerinin yüksek olması bozulmaya neden olan diğer önemli bir faktördür. Ka-
natlı hayvanların göğüs ve but bölgelerindeki pH değerlerinin farklılığından dolayı, pH‘sı 5, 7-5, 9 olan 
göğüs etinde bozulma normal sığır etindeki bozulmaya; daha düşük glikojen içeriği ve daha yüksek pH 
değerine (6, 4-6, 7) sahip but bölgesinde bozulma DFD etteki bozulmaya benzerlik gösterir. 

Kanatlı etlerinin paketlenmesi ve paketleme metotları da (aerobik, vakum, modifiye atmosfer vb.) bo-
zulmaya neden olan mikroorganizmaların gelişimini etkileyen diğer önemli bir faktördür.     

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI



GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

76

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

Oksijen geçirgen filmle kaplı kanatlı etlerinde aerobik özellikteki P. fluorescens, P. putida ve P. fra-
gi gibi Pseudomonas türleri, daha az olarak ise S. putrefaciens, Acinetobacter ve Moraxella bozulmaya 
neden olan başlıca mikroflorayı oluştururlar. 

Su Ürünlerinde Bozulma
Trimetilamin: Özellikle deniz balık etinde bulunan trimetil amin oksidin (TMAO) redüksiyonu sonu-

cu oluşan önemli bir bozulma parametresidir.
Su ürünleri: Denizlerden veya tatlı sulardan avlanan veya yetiştirilen balıklar ile kabuklu su hayvan-

larından krustaseaları (karides, ıstakoz, kerevit vb.) ve molluskları (istiridye, midye vb.) içerir.
Diğer etlerde olduğu gibi su ürünlerinde de mikrobiyolojik, otolitik ve oksidatif bozulmalar meydana 

gelmektedir.
Balık eti memeli hayvan etlerinden farklı olarak çok az miktarda karbonhidrat içerdiğinden post-

mortem pH değeri genellikle 6, 0’ın üzerinde kalır. Bu değer mikroorganizmaların gelişimi için önemlidir.
Su ürünlerinin mikroflorası yakalandıkları veya yetiştirildikleri suyun kirlilik düzeyi ve sıcaklığına bağ-

lı olarak büyük değişiklik gösterir. Buna bağlı olarak su ürünlerinde değişik grup bakteriler, virüsler ve 
parazitler bulunabilir. Normalde balık kası steril yapıdadır, ancak mikroorganizmalar solungaçlar ve ba-
ğırsaklarda yoğun olarak bulunurlar.

Balıklar yüksek aw ve pH değeri ile doku yapısının yumuşak olmasının yanı sıra, başta protein ol-
mayan azotlu bileşikler (NPN) olmak üzere içerdikleri kolay kullanılabilir formdaki besin elementleri ne-
deniyle mikroorganizmaların hızla çoğalması için uygun ortam oluştururlar. Post mortem aşamada balık 
kasında otolitik enzim etkileri (proteazlar), doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu ve bakteriyel gelişme 
sonucu bozulmaya kadar varan kalitatif değişiklikler şekillenir. Balık etindeki otolitik değişiklikler balığın 
karakteristik koku ve aromasının kaybolmasına kötü koku ve hoşa gitmeyen bir lezzet oluşumuna neden 
olur. Bu nedenle enzimatik faaliyetlere bağlı olarak meydana gelen olgunlaşma kasaplık etlerin aksine 
balık etlerinde istenmez. Oksidasyon özellikle yağlı balıkların muhafaza süresini kısıtlayan, yağların acı-
laşmasıyla kendini gösteren bir bozulma şeklidir. Oksidasyonda yağ miktarı, yağların doymamışlık dü-
zeyi, oksijen miktarı ve muhafaza sıcaklığı önemli rol oynar. Daha sonra mikrobiyel faktörler bozulma-
ya neden olur. Balıklar ve diğer su ürünlerinde bozulma başlangıçtaki mikroorganizmaların sayısı, türü 
ve muhafaza koşullarına (sıcaklık-rutubet-atmosfer) bağlı olarak değişir. Balıklarda yakalama sırasında 
mevcut primer flora kısa süre sonra yerini sekonder floraya bırakır. Sekonder flora da, yeni yakalanan 
taze balıklarda yakalanan yere (sıcaklık, tuz miktarı, su florası vb.), balığın türüne ve yakalama tekniği-
ne göre değişir. Temiz, soğuk deniz sularında (<10-15°C) avlanan balıkların deri ve solungaç yüzeyleri 
yaklaşık 102-104 kob/cm2 mikroorganizma içerir ve mikroflora büyük ölçüde Gram negatif psikrofil-psik-
rotrof bakterilerden Pseudomonas, Shewanella, Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium, Cytopha-
ga, Vibrionaceae ve Aeromo nadaceaédan oluşur. Bu mikroorganizmalar dışında düşük oranda Gram 
pozitif mikroorganizmalardan Bacillus, Micrococcus, Clostridium, Lactobacillus ve Cory- nebacterium’a 
rastlanır. Tropikal sulardan avlanan balıkların deri ve solungaç yüzeyleri ise 103-106 kob/cm2 düzeyin-
de mikroorganizma içerir ve tropik balık türlerinde Gram pozitif bakterilerden Bacillus, Micrococcus ve 
Corynebacterium dominant florayı oluşturur. Sıcak sulardaki balıkların Gram negatif mikroorganizma 
populasyonu soğuk sulardaki balıkların mikroflorasına benzerlik gösterir. Tatlı sulardaki balıkların mik-
roflorası ise Vibno’ların yerini predominant olarak Aeromonas spp.’nin alması dışında benzerlik gösterir.

Balıkların özellikle buz içerisinde muhafaza edilmesinde, muhafaza süresine bağlı olarak Pseudo-
monas spp. ve Shewanella putrefaciens sayısı artarak bozulmaya neden olur. Balıklarda bozulma, mik-
roorganizma sayısı 108-109 kob/g’a ulaştığında gözlenir. Bu değerlere ulaşmada balıkların başlangıç-
taki mikrofloraları ile muhafaza koşulları (sıcaklık-süre) önemli rol oynar. 

Bazı mikroorganizmaların azotlu bileşikleri oksidasyonu sonucu amonyak, trimetilamin (TMA), H2S, 
histamin, putresin, kadaverin, indol, metilmerkaptan, dimetilsülfid gibi volatil bileşikler ile uçucu yağ asit-
leri ortaya çıkarak kokuşmaya neden olur.

Kabuklu su hayvanlarında da bozulma, balıklardaki bozulmaya benzerlik gösterir ve Pseudomonas, 
Acinetobacter, Moraxella predominant bozulma mikroflorasını oluşturur.

Süt ve Süt Ürünlerinde Bozulma
Sütün pH değeri 6, 6, aw değeri 1, 0 dolayındadır. Bu özellikteki süt aynı zamanda çoğu mikroor-

ganizmaların gelişimi için iyi bir ortam oluşturur. Süt ürünleri ise içerisine eklenen veya çıkarılan besin 
elementlerine veya yoğunlaştırılmış olmalarına, düşük pH ve aw değerine sahip olmalarına bağlı olarak 
mikroorganizmaların gelişimi açısından sütten daha farklı bir ortama sahiptir. 

Teorik olarak sağlıklı hayvanların sütlerinin mikroorganizma içermemesi gerekir. Ancak mikroor-
ganizmalar çevresel kaynaklardan meme ucu ve kanalına girerek süte geçerler. Memenin mikroflora-
sı başlıca Streptococcus, Staphylococcus ve Micrococcus ile LAB, Corynebacterium, E. coli ve diğer 
mikroorganizmalardan oluşur. Çiğ süte mikroorganizmalar meme dışında, hayvanın vücut yüzeyinden, 
yemden, havadan, sudan, süt sağım ve muhafaza ekipmanından bulaşabilir.
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Genel olarak sağlıklı hayvanların sütleri 102-104 kob/ml düzeyinde mikroorganizma içerir ve pre-
odominant flora Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus ve Corynebacterium’dan oluşur. Hasta-
lık ve benzeri durumlar ile hijyenik olmayan sağım işlemi sütün mikroflorasını etkiler. Özellikle mastitisli 
hayvanların sütleri yüksek düzeyde mikroorganizma ve somatik hücre içerir.

Süte çevresel kaynaklardan bulaşan mikroorganizmaların başlıcaları, laktik asit bakterileri (LAB; 
laktobasiller, pediokoklar, streptokoklar, lökonostoklar), koliform bakteriler, Micrococcus, Staphylococ-
cus, Enterococcus, Bacillus (özellikle B. liche-niformis, B. cereus, B. subtilis, B. coagulans) ve Clostridi-
um’lardır (özellikle C. butyricum ve C. tyrobutyricum). Bu kaynaklardan Salmonella, L. monocytogenes, 
Y. enterocolitica ve C. jejuni gibi patojenler de bulaşabilir.

Diğer taraftan süt içerdiği laktoperoksidaz sistem, laktoferrin, lizozim, maternal immunoglobulinler 
ve süt proteinleri gibi doğal antimikrobiyel maddelerle taşıma veya muhafaza koşullarında mikroorga-
nizmaların gelişimini baskılar.

Süt şekeri olan laktoz, b-galaktozidaz (laktaz) enzimi ile D-glikoz ve D-galak- toza parçalanarak bak-
teriler için kullanılabilir forma dönüştürülür. Yine süt yağı lipaz enzimi ile gliserin ve serbest yağ asitleri-
ne parçalanır. Sütün yağ miktarı yüksek olmasına karşın bozulmaya neden olan mikroorganizmalardan 
yalnızca bazıları süt şekerindeki karbonu enerji kaynağı olarak kullanabilir. Zira süt yağı globuler form-
da olup, glikoprotein, lipoprotein ve fosfolipid yapısındaki koruyucu membran ile çevrelenmiştir ve an-
cak globul membranın fiziksel veya enzimatik olarak zarar görmesi veya parçalanması sonucu mikrobi-
yel metabolizma için kullanılır hale gelir. Sütte kazein ve serum proteinleri olmak üzere iki temel protein 
tipi bulunur. Proteinler, önce hücre dışında proteinazlar tarafından polipeptid, oligopeptid ve aminoasit-
lere ayrıştırılır ve serbest aminoasitler ile düşük moleküllü oligonükleotidler bakteriler tarafından kullanı-
lır. Bakterilerin metabolik reaksiyonlarında glikoliz, proteoliz ve lipoliz sonucu ortaya çıkan ürünler sütün 
veya süt ürünlerinin bozulmasında önemli rol oynar.

Çiğ sütün soğukta muhafaza edilmesi sırasında sütte özellikle Pseudomonas; P. fluorescens, P. fra-
gi, P. putida ve P. lundensis olmak üzere yalnızca psikrotrof mikroorganizmalar çoğalabilir. Pseudomo-
nadlar dışında florada Flavobacterium, Alca- ligenes ile bazı psikrotrof Micrococcus, koliform bakteri-
ler, Bacillus ve Arthrobacter türleri yer alır. Sütte bozulmanın organoleptik olarak (koku ve lezzet bozuk-
lukları) ortaya çıkması özellikle psikrotrof mikroorganizmaların muhafaza süresince çoğalarak sayıları-
nın 106-107 kob/ml’ye ulaşması sonucu şekillenir. Yine psikrotrof patojenlerden L. monocytogenes ve 
Y. enterocolitica sütte gelişebilir.

Pastörize sütlerdeki mikroorganizmalar uygulanan ısı işleminde canlılığını koruyan spor formlu ve/
veya termodurik mikroorganizmalar, (Micrococcus, bazı enterokoklar, Streptococcus, bazı Lactobacil-
ludlar, Corynebacterium, Bacillus ve Clostridium sporları) veya pastörizasyon sonrası, paketleme ön-
cesi aşamada bulaşan Pseudomonas, Alcaligenes, Flavobacterium, Chromobacterium, Bacillus ve ba-
zı koliform bakteriler gibi mikroorganizmalardır. Sütün bozulmasında pastörizasyona dirençli olan ve so-
ğuk muhafaza sırasında aktivitesini sürdüren bakteriyel lipaz ve proteazlar da önemli rol oynar. Psikrot-
rof Bacillusar pastörize sütlerdeki en önemli bozulma nedenlerinden biridir.

UHT sütler, yaklaşık 140°C’de 1-2 saniye ısı işlemi uygulanması ve aseptik olarak paketlenmele-
ri nedeniyle pratikte mikroorganizma içermezler ve oda sıcaklığında uzun süre muhafaza edilebilirler. 
UHT sütlerde mikrobiyel kaynaklı bozukluklar ısıya dirençli proteolitik ve lipolitik enzimlerden kaynaklanır.

Yoğurt, ayran ve bazı peynirler fermente süt ürünleri olup bunlarda fermentasyon sırasında oluşan 
diasetil ürüne özgü tipik lezzet ve aroma oluşumunu sağlamaktadır. Üründe diasetilin asetoin ve 2, 3-bü-
tandiole indirgenmesi tüketicilerin beğenisinin kaybolmasına neden olmaktadır. Genellikle bu durum so-
ğukta (yaklaşık 7°C) üreyebilen laktokokların daha az olarak da maya ve koliformları da içeren diğer 
psikrofillerin kültür eklenmiş sütte diasetil redüktaz enzimi oluşturmasına bağlı olarak şekillenmektedir.

Peynirlerde ise bozulma daha çok heterofermentatif laktobasiller, koliformlar, maya ve küflerden ile-
ri gelmektedir. Peynirlerin olgunlaşması sırasında heterofer-mentatif laktobasillerin üremesiyle üründe 
gaz ve istenmeyen koku meydana gelebilmektedir. Özellikle L. brevis ve L. casei subsp. pseudoplan-
tarum peynirlerde gaz oluşumuna L. casei subsp. casei ise bazı peynirlerde yumuşak yapı oluşumuna 
Propionibacterium türleri peynirde pembe renk oluşumuna neden olabilmektedir. 

Koliform bakteriler ise peynirde olgunlaşma sırasında üreyerek gaz oluşturmakta ve erken şişme 
olarak adlandırılan peynirin gözenekli olması kusuruna neden olmaktadırlar. Maya ve küfler, düşük 
pH’da üreyebilme özelliklerinden dolayı süt ürünlerinin bozulmasından sıklıkla sorumlu tutulmaktadır. 
Süt ürünlerinden sıklıkla izole edilen mayalar Kluyveromyces marxianus, Debaryomyces hansenii, Can-
dida türleri ve Zygosaccharomyces microellipsoideddir. Mayalar üründe oluşturdukları etanol, etil ase-
tat ve etil bütirat ile istenmeyen maya kokusuna neden olurlar. Bozulma yapıcı küflerin süt ürünlerinde 
üremesi geçmişten günümüze bir problem olmayı sürdürmektedir. Süt ürünlerinde sıklıkla bulunan küf-
ler Penicillium türleri olup onu Aspergillus, Alternaria, Mucor, Fusarium, Cladosporium, Geotrichum ve 
Hormodendrum izlemektedir. Küfler üremeleri sırasında üründe organoleptik bozukluklara neden ola-
rak gıda kayıplarına yol açmakta, ayrıca mikotoksijenik olanlar tarafından gıdaya salınan mikotoksinle-
ri halk sağlığını da tehdit etmektedir.
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Yumurta ve Yumurta Ürünlerinde Bozulma
Taze yumurtalarda yumurta akının pH’sı 7, 6, sarısının pH’sı 6, 0 dolayındadır. Muhafaza süresince 

CO2 kaybına bağlı olarak yumurta akının pH’sı oda sıcaklığında 1-3 gün içinde 9’un üzerine (9, 1-9, 6) 
çıkarken, yumurta sarısının pH değerinde önemli bir değişiklik görülmez.

Taze yumurtalar normal koşullarda mikroorganizma içermezler. Yumurtanın bozulması, mikroor-
ganizmaların yumurtaya penetrasyonu ve yumurtanın antimikrobiyel bariyerlerini aşmasıyla mümkün-
dür. Yumurtalarda bozulmaya neden olan başlıca etkenler Pseudomonas’lardır. Pseudomonaîlar dışın-
da Alcaligenes, Proteus, Flavobacterium ve Citrobacter de bozulmaya neden olan bakteriler arasında 
yer alır. Muhafaza sıcaklığının 30°C’nin altında olması halinde Pseudomonas, yüksek sıcaklıklarda ise 
Acinetobacter ve koliform bakteriler dominant hale geçer. Yumurtaların uygun olmayan koşullarda uzun 
süreli muhafazasında değişik renklerde görülen bozulmaların başlıca nedeni Gram negatif bakterilerdir. 
Yumurta akında yeşil renkte bozulmalara pigment oluşturan Pseudomonas fluorescens neden olur. Kır-
mızı renkte bozulmalar Serratia marcessens ve diğer koliform bakteriler tarafından, pembe renkte bo-
zulmalar Pseudomonas spp., beyaz renkte bozulmalar Micrococcus ve Pseudomonas tarafından oluş-
turulur. Renksiz bozulmalar, Pseudomonas ve Acinetobacter tarafından oluşturulur. ProteuTlar ve di-
ğer enterobakteriler kuvvetli proteolitik etkileri sonucu H2S oluşturarak siyah renkte bozulmalara neden 
olurlar. Lipolitik etkili Pseudomonas ve Bacillus’lar kuvvetli koku oluşumu ile karakterize aroma değişik-
liklerine neden olur.

Sebze ve Meyvelerde Bozulma
Taze sebze ve meyveler canlı organizmalar olup yüksek su içeriğine sahip makro ve mikro besin 

elementleri, vitaminler ve lif yönünden zengin gıdalardır. Meyve ve sebzeler toz, toprak ve su ile tema-
sın yanı sıra hasat sırası ve sonrasındaki işlemlere bağlı olarak mikrobiyel kontaminasyona yoğun bir 
şekilde maruz kalabilmektedir. Bu durum sebze ve meyvelerin bozulmasına ve kalite kaybına uğrama-
sına neden olmaktadır.

Sebze ve meyveler toplandıktan veya dalından koparıldıktan sonra dahi fizyolojik aktiviteleri bir sü-
re daha devam etmekte ve muhafaza süreleri bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Olgunlaşma ola-
rak da adlandırılan bu süreç bitkilerin yapısında ve metabolizmalarında geri döndürülemez değişikliklere 
ve nihayetinde bozulmaya yol açmaktadır. Hasat sonrası su kaybı da yeşil yapraklı sebzelerde ve mey-
velerde yapısal hasara neden olmaktadır. Hücre duvarının bozulmasıyla asitlikte azalma ve yumuşama 
meydana gelmektedir. Yine fenolik bileşiklerin domates, elma, avocado ve muz gibi hassas meyveleri-
nin olgunlaşması sırasında yıkımlanması, bozulma yapıcı mikroorganizmaların bitkiye nüfuz etmesine 
ve üremesine neden olabilecek fizyolojik değişiklikler arasındadır.

Sebze ve meyveler mikrobiyel üreme için gerekli olan yüksek su içeriğine ve önemli ölçüde makro ve 
mikro besin elementine sahip gıdalardır. Birçok bakterinin üremesini sınırlandıran en önemli faktör mey-
velerdeki düşük pH’dır (turunçgillerde yaklaşık 2, 0). Düşük pH değerine sahip meyvelerde bozulma da-
ha çok maya ve küflerden kaynaklanır.

Kuruyemiş ve Tahıllarda Bozulma
Kuruyemiş ve tahıllarda altında mikroorganizmalar üreyemezken, bu değerin limitin üzerinde olması 

halinde ise üremeyi ve toksin oluşturmayı etkileyen en önemli dış faktör muhafaza sıcaklığıdır.
Kuruyemişlerde bozulma çoğunlukla yağların oksidatif ransiditesinden ileri gelmektedir. Daha nadi-

ren görülen mikrobiyel bozulma ise düşük aw değeri sağlanabildiğinde tamamen kontrol altına alınabil-
mektedir. Yemişler mikotoksijenik küfler ve bakteriler ile henüz dalındayken, yere düştüklerinde, hasat 
sırasında ve/veya muhafaza koşullarında bulaşabilmektedir. Su aktivitesi değerinin 0, 70’in altında ol-
duğu ürünlerde mikroorganizma üremesi baskılanabilmekte ve problem olmaktan çıkmaktadır. Ancak 
yeterli kurutma işlemi sağlanamamış kuruyemişler ile hızlı soğutulan veya buzdolabından çıkartılan ku-
ruyemişlerin ılık bir ortama veya rutubetli bir ortama konmasıyla yüzeyde nemlenme meydana gelebil-
mektedir. Buna bağlı olarak da nemli ürünlerde ve kabuklarında özellikle küf üremesi ve mikotoksin olu-
şumu görülebilir.

Tahıllar çok çeşitli mikroorganizmalar ile tarlada yetiştirilmeleri sırasında kontamine olabilmektedir. 
Alternaría, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium ve Helminthosporium aw değerinin 0, 90 ve üstünde su 
içeriğinin %20 ve üstünde olduğu durumlarda tahıllarda sıklıkla üreyebilmektedir. Bu durumda tahıl za-
rar görebilmekte ve toplam üretimde kayıplar oluşabilmektedir.

Modern hasat ve muhafaza teknikleri küf üremesini engelleyebilmektedir. Özellikle uzun süreli mu-
hafaza sırasında tahılların su, kuşlar, böcekler ve kemirgenlerden korunması gerekmektedir. Tahıllar 
%12-14 nem aralığında olacak şekilde kurutuldukları ve kuru bir ortamda muhafaza edildikleri sürece 
küflenmeden korunabilmektedir.

Bozulma, çeşitli nedenlere bağlı olarak gıdanın görünüş, renk, lezzet, kokusu, yapı, tekstür ve kon-
zistensinde insan tüketimine uygun olmayacak düzeyde meydana gelen değişimdir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi gıdaların bozul-
masını etkileyen faktörlerden biri değil-
dir?

A) Mikrobiyel enzimler
B) Biyokimyasal faktörler
C) Gıdaların orijiner enzimleri
D) Fiziko-kimyasal etkiler
E) Coğrafi etkenler

AÇIKLAMA
Gıdaların bozulmasında;
• mikrobiyel enzimler, 
• biyokimyasal faktörler, 
• gıdaların orijiner enzimleri, 
• fiziko-kimyasal etkiler, 
• fizyolojik nedenler rol oynar.
Çevresel faktörlerden oksijen, ısı, ışık ve rutube-
tin özellikle yağların bozulması üzerine etkili ol-
duğu bilinmektedir. Günümüzde bozulmaya bağ-
lı olarak dünya gıda üretiminin önemli bir bölümü-
nün değerlendirilemediği ve bunun milyarlarca do-
larlık ekonomik kayba neden olduğu tahmin edil-
mektedir.

YANIT: E

2. Proteaz oluşturan mikroorganizmalar ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Pseudomonas
B) Shewanella
C) Serratia
D) Acinetobacter
E) Moraxella

AÇIKLAMA
Proteazlar, peptid bağlarının hidrolitik parçalan-
ması bir başka ifadeyle proteolizi yoluyla prote-
in ve peptidlerin yıkımlanmasını katalize eden en-
zimlerdir. Bakteriyel proteazlar düşük sıcaklıklarda 
da aktif olabilirler.Proteaz oluşturan mikroorganiz-
malar arasında Pseudomonas, Shewanella, Aero-
monas, Acinetobacter, Moraxella, Proteus, Cory-
nebacterium, Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, 
maya ve küfler yer alır.

YANIT: C

3. “Bozulmaya neden olan mikroorganizmala-
rın gıdada üremesi ve metabolik aktivasyo-
nu sonucu karbonhidratları, protein ve di-
ğer azotlu bileşikleri ve lipidleri parçalayarak 
oluşturdukları, gıdanın kalitesi ve kabul edi-
lebilirliğini düşüren metabolitler sonucu mey-
dana gelir.”

 Yukarıdaki tanım aşağıdaki bozulma tür-
lerinden hangisine aittir?

A) Mikrobiyel bozulma
B) Biyokimyasal bozulma
C) Fiziksel bozulma
D) Kimyasal bozulma
E) Akut bozulma

AÇIKLAMA
Mikrobiyel bozulmaya neden olan mikroorganiz-
maların gıdada üremesi ve metabolik aktivasyonu 
sonucu karbonhidratları, protein ve diğer azotlu bi-
leşikleri ve lipidleri parçalayarak oluşturdukları, gı-
danın kalitesi ve kabul edilebilirliğini düşüren me-
tabolitler sonucu meydana gelir.
Mikroorganizmalar (bakteri, maya ve küfler) baş-
langıçta gıdalarda serbest formdaki düşük mole-
küllü maddeleri enerji kaynağı olarak kullanır ve 
hızla çoğalarak gıdanın yüzeyinde yapışkan, sü-
müksel bir tabaka veya sıvı gıdalarda bulanıklık ya 
da renk değişiklikleri veya karakteristik koku bo-
zukluklarına neden olurlar. Daha sonraki aşama-
da ise enzimatik aktivasyona bağlı olarak gıdada 
yapısal değişiklikler ortaya çıkar.

YANIT: A

4. Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyel en-
zimler arasında değildir?

A) Orijiner Lipaz
B) Proteazlar
C) Lipazlar
D) Karbonhidrazlar
E) Oksiredüktazlar

AÇIKLAMA
Mikrobiyel enzimler proteazlar, ekstraselüler lipaz-
lar, karbonhidrazlar ve oksiredüktazlar olup, sen-
tezlenmelerini takiben mikroorganizmaların sitop-
lazmik membranları vasıtasıyla gıdaya salınırlar.

YANIT: A
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5. Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyel bo-
zulma için söylenemez?

A) Genel olarak gıdanın bir gramında, mi-
lilitresinde veya santimetre karesin-
de mikroorganizma sayısının 102-104’a 
ulaşmasıyla ortaya çıkar. 

B) Bozulmaya neden olan organizmaların 
bu düzeye ulaşmasında başlangıçtaki 
sayısı ve türleri ile başta sıcaklık olmak 
üzere muhafaza koşulları büyük rol oy-
nar.

C) Bozulmaya neden olan önemli enzim-
leri sentezleyerek ortama salan mik-
roorganizmaların gıdalardaki sayısı 
başlangıçta düşük olmasına karşın, mu-
hafaza sırasındaki iç ve dış faktörlere 
bağlı olarak baskın hale geçerek koku 
ve lezzet bozukluklarına neden olurlar. 

D) Bu mikro organizmalar spesifik bozulma 
organizmaları  olarak tanımlanmaktadır.

E) Bozulmaya neden olan mikroorganiz-
malar arasında, Pseudomonas, Aci-
neto-bacter, Moraxella, Alcaligenes, 
Aeromonas, Brochothrix, Micrococcus, 
Staphylococcus, Lactobacillus, maya ve 
küfler ile aerob ve anaerob spor oluştu-
ran bazı bakteriler yer alır.

AÇIKLAMA
Mikrobiyel bozulma genel olarak gıdanın bir gra-
mında, mililitresinde veya santimetre karesinde 
mikroorganizma sayısının 107-109’a ulaşmasıyla 
ortaya çıkar. Bozulmaya neden olan organizma-
ların bu düzeye ulaşmasında başlangıçtaki sayı-
sı ve türleri ile başta sıcaklık olmak üzere muha-
faza koşulları büyük rol oynar. Bozulmaya neden 
olan önemli enzimleri sentezleyerek ortama salan 
mikroorganizmaların gıdalardaki sayısı başlangıç-
ta düşük olmasına karşın, muhafaza sırasındaki iç 
ve dış faktörlere bağlı olarak baskın hale geçerek 
koku ve lezzet bozukluklarına neden olurlar. 
Bu mikroorganizmalar spesifik bozulma organiz-
maları (specific spoilage organisms; SSO) olarak 
tanımlanmaktadır. Bozulmaya neden olan mikro-
organizmalar arasında, Pseudomonas, Acineto- 
bacter, Moraxella, Alcaligenes, Aeromonas, Broc-
hothrix, Micrococcus, Staphylococcus, Lactobacil-
lus, maya ve küfler ile aerob ve anaerob spor oluş-
turan bazı bakteriler yer alır.

YANIT: A

6. Enzimlerin aktivasyonu sonucu gıdanın 
yapısında arzu edilmeyen renk, koku ve 
yapı değişikliği ne denir?

A) Mikrobiyel bozulma
B) Biyokimyasal bozulma
C) Fiziksel bozulma
D) Kimyasal bozulma
E) Akut bozulma

AÇIKLAMA
Biyokimyasal bozulmalarda bozulmanın altında 
yatan nedenin ortaya konması mikrobiyolojik bo-
zulmalara göre oldukça güçtür. Biyokimyasal bo-
zulma, enzimlerin aktivasyonu sonucu gıdanın ya-
pısında arzu edilmeyen renk, koku ve yapı deği-
şikliği sonucu meydana gelmektedir.

YANIT: B

7. “Etin olgunlaşmasına ve bazı et ürünlerin-
de aroma oluşumuna katkısı olmasına kar-
şın, iyi soğutulmayan etlerin iç kısımlarında 
istenmeyen kokuya neden olurlar.”

 Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki hangi oriji-
ner enzime aittir?

A) Pektinolitikler
B) Lipoksigenazdır
C) GDO
D) Proteazlar
E) Lipaz

AÇIKLAMA
Proteazlar etin olgunlaşmasına ve bazı et ürünle-
rinde aroma oluşumuna katkısı olmasına karşın, 
iyi soğutulmayan etlerin iç kısımlarında istenme-
yen kokuya neden olurlar. Karaciğer, böbrek, salgı 
bezleri ve kan gibi enzim yönünden zengin organ 
ve dokular bozulmaya daha duyarlıdır.

YANIT: D
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8. Strese duyarlı hayvanlarda kesim esna-
sında meydana gelen strese bağlı olarak 
oluşan laktik asidin kaslardan uzaklaştırı-
lamamasına bağlı etlerde hızlı ve ani pH 
düşüşüyle oluşana karakterize kusura ne 
denir?

A) SYS B) H2S
C) Histamin D) Putresin
E) Kadaverin

AÇIKLAMA
SYS, strese duyarlı hayvanlarda kesim esnasında 
meydana gelen strese bağlı olarak oluşan laktik 
asidin kaslardan uzaklaştırılamamasına bağlı et-
lerde hızlı ve ani pH düşüşüyle karakterize bir ku-
surdur. Bu etler soluk renkli, sulu ve yumuşak olur. 
SYS et oluşumu ise daha çok domuz ve kanatlı 
hayvanlarda görülen bir kusur olup sığır etlerinde 
nadiren görülmektedir.

YANIT: A

9. Taze yumurtalarda yumurta sarısının pH 
değeri kaçtır?

A) 3, 0 B) 4, 5 C) 5, 8
D) 6, 0 E) 7, 5

AÇIKLAMA
Taze yumurtalarda yumurta akının pH’sı 7, 6, sa-
rısının pH’sı 6, 0 dolayındadır. Muhafaza süresin-
ce CO2 kaybına bağlı olarak yumurta akının pH’sı 
oda sıcaklığında 1-3 gün içinde 9’un üzerine (9, 
1-9, 6) çıkarken, yumurta sarısının pH değerinde 
önemli bir değişiklik görülmez.

YANIT: D

10. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi, su 
ürünlerinde meydana gelen bozulmalar 
için söylenemez?

A) Diğer etlerde olduğu gibi su ürünlerinde 
mikrobiyolojik, otolitik ve oksidatif bozul-
malar meydana gelmemektedir.

B) Balıklar yüksek aw ve pH değeri ile doku 
yapısının yumuşak olmasının yanı sıra, 
başta protein olmayan azotlu bileşik-
ler (NPN) olmak üzere içerdikleri kolay 
kullanılabilir formdaki besin elementle-
ri nedeniyle mikroorganizmaların hızla 
çoğalması için uygun ortam oluştururlar.

C)  Balık etindeki otolitik değişiklikler ba-
lığın karakteristik koku ve aromasının 
kaybolmasına kötü koku ve hoşa gitme-
yen bir lezzet oluşumuna neden olur. 

D)  Oksidasyon özellikle yağlı balıkların mu-
hafaza süresini kısıtlayan, yağların acı-
laşmasıyla kendini gösteren bir bozulma 
şeklidir. 

E) Balıklarda bozulma, mikroorganizma sa-
yısı 108-109 kob/g’a ulaştığında gözlenir. 

AÇIKLAMA
• Diğer etlerde olduğu gibi su ürünlerinde de 

mikrobiyolojik, otolitik ve oksidatif bozulmalar 
meydana gelmektedir.

• Balıklar yüksek aw ve pH değeri ile doku ya-
pısının yumuşak olmasının yanı sıra, başta 
protein olmayan azotlu bileşikler (NPN) olmak 
üzere içerdikleri kolay kullanılabilir formdaki 
besin elementleri nedeniyle mikroorganizma-
ların hızla çoğalması için uygun ortam oluştu-
rurlar.

• Balık etindeki otolitik değişiklikler balığın ka-
rakteristik koku ve aromasının kaybolmasına 
kötü koku ve hoşa gitmeyen bir lezzet oluşu-
muna neden olur.

• Oksidasyon özellikle yağlı balıkların muhafa-
za süresini kısıtlayan, yağların acılaşmasıyla 
kendini gösteren bir bozulma şeklidir.  Balıklar-
da bozulma, mikroorganizma sayısı 108-109 
kob/g’a ulaştığında gözlenir.

YANIT: A
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11. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi, 
sebze ve meyvelerde meydana gelen  bo-
zulmalar için söylenemez?

A) Taze sebze ve meyveler canlı organiz-
malar olup yüksek su içeriğine sahip 
makro ve mikro besin elementleri, vita-
minler ve lif yönünden zengin gıdalardır.

B) Meyve ve sebzeler toz, toprak ve su ile 
temasın yanı sıra hasat sırası ve sonra-
sındaki işlemlere bağlı olarak mikrobiyel 
kontaminasyona yoğun bir şekilde ma-
ruz kalabilmektedir. 

C) Sebze ve meyveler toplandıktan veya 
dalından koparıldıktan sonra dahi fiz-
yolojik aktiviteleri bir süre daha devam 
etmekte ve muhafaza süreleri bu durum-
dan olumsuz etkilenmektedir.

D)  Hasat sonrası su kaybı da yeşil yapraklı 
sebzelerde ve meyvelerde yapısal hasa-
ra neden olmaktadır.

E)  Hücre duvarının bozulmasıyla asitlikte 
artma ve sertleşme meydana gelmekte-
dir.

AÇIKLAMA
Taze sebze ve meyveler canlı organizmalar olup 
yüksek su içeriğine sahip makro ve mikro besin 
elementleri, vitaminler ve lif yönünden zengin gı-
dalardır. Meyve ve sebzeler toz, toprak ve su ile 
temasın yanı sıra hasat sırası ve sonrasındaki iş-
lemlere bağlı olarak mikrobiyel kontaminasyona 
yoğun bir şekilde maruz kalabilmektedir. Bu du-
rum sebze ve meyvelerin bozulmasına ve kalite 
kaybına uğramasına neden olmaktadır.
Sebze ve meyveler toplandıktan veya dalından 
koparıldıktan sonra dahi fizyolojik aktiviteleri bir 
süre daha devam etmekte ve muhafaza süreleri 
bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Olgunlaş-
ma olarak da adlandırılan bu süreç bitkilerin yapı-
sında ve metabolizmalarında geri döndürülemez 
değişikliklere ve nihayetinde bozulmaya yol aç-
maktadır. Hasat sonrası su kaybı da yeşil yaprak-
lı sebzelerde ve meyvelerde yapısal hasara neden 
olmaktadır. Hücre duvarının bozulmasıyla asitlikte 
azalma ve yumuşama meydana gelmektedir.

YANIT: E

12. Aşağıdakilerden hangisi vakum paketli et-
lerde uzayan muhafaza süresi ile bakteri-
yel proteoliz ve dekar- boksilasyon sonu-
cu açığa çıkan aminlerdendir?

A) Tiramin
B) Melamin
C) Bromelin
D) Histidin
E) Valin

AÇIKLAMA
Vakum paketli etlerde uzayan muhafaza süresi ile 
bakteriyel proteoliz ve dekarboksilasyon sonucu 
tiramin gibi aminler açığa çıkar.

YANIT: A

13. Aşağıdaki gıdalardan hangisinde trimeti-
lamin (TMA) önemli bir bozulma paramet-
residir?

A) Kırmızı et
B) Süt
C) Kanatlı eti
D) Yumurta
E) Balık eti

AÇIKLAMA
Balıkların özellikle buz içerisinde muhafaza edil-
mesinde, muhafaza süresine bağlı olarak Pseu-
domonas spp. ve Shewanella putrefaciens sayı-
sı artarak bozulmaya neden olur. Balıklarda bozul-
ma, mikroorganizma sayısı 108-109 kob/g’a ulaş-
tığında gözlenir. Bu değerlere ulaşmada balıkların 
başlangıçtaki mikrofloraları ile muhafaza koşulla-
rı (sıcaklık-süre) önemli rol oynar. Bazı mikroorga-
nizmaların azotlu bileşikleri oksidasyonu sonucu 
amonyak, trimetilamin (TMA), H2S, histamin, put-
resin, kadaverin, indol, metilmerkaptan, dimetilsül-
fid gibi volatil bileşikler ile uçucu yağ asitleri ortaya 
çıkarak kokuşmaya neden olur.

YANIT: E    
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14. Aşağıdakilerden hangisi kuruyemiş ve ta-
hıllarda bozulma yapıcı mikroorganizma-
ların üremesi ve canlılığını sürdermesini 
etkileyen iç faktörlerdendir?

A) aw değeri
B) Sıcaklık
C) Atmosferik koşullar
D) Antimikrobiyel maddeler
E) Yağ içeriği

AÇIKLAMA
Kuruyemiş ve tahıllarda bozulma yapıcı mikroor-
ganizmaların üremesi ve canlılığını sürdermesi-
ni etkileyen iç ve dış faktörlerin çoğu aynıdır. En 
önemli iç faktör su aktivitesidir (aw). Limit aw de-
ğerinin altında mikroorganizmalar üreyemezken, 
bu değerin limitin üzerinde olması halinde ise üre-
meyi ve toksin oluşturmayı etkileyen en önemli dış 
faktör muhafaza sıcaklığıdır.

YANIT: A

15. Özellikle uzun süreli muhafaza sırasında 
tahılların aşağıdakilerin hangisinden ko-
runmasına gerek yoktur?

A) Su
B) Sıcak
C) Kuşlar
D) Böcekler
E) Kemirgenler

AÇIKLAMA
Özellikle uzun süreli muhafaza sırasında tahılların 
su, kuşlar, böcekler ve kemirgenlerden korunma-
sı gerekmektedir.

YANIT: B

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi gıda bozulmala-
rında en etkili olan enzimlerden biri değil-
dir?

A) Proteazlar
B) Ekstraselüler lipazlar
C) Karbonhidrazlar
D) Oksiredüktazlar 
E) Endojen

2. Aşağıdakilerden hangisi lipazlar için söy-
lenemez?

A) Esterazlar grubuna dahildir ve aynı za-
manda hidrolazlar içerisinde yer alır.

B) Triasilgliseral esterhidrolazları olarak da 
adlandırılır.

C) Lipazlar, gliserol ester oluşumunu hidro-
lize ederler.

D) Primer, sekonder ve tersiyer alkollerin 
esterleşmesi gibi diğer biyotransformas-
yonları da katalize ederler. 

E) Oluşan yağ asitlerinin ileri oksidasyonu, 
redüksiyonu ve polimerizasyonu sonucu 
acılaşma veya tipik sabunumsu yağ bo-
zuklukları ortaya çıkmaz.

3. Gıdalarda sümüksel yapı oluşumu ile lez-
zet ve koku bozukluklarına neden olan en-
zim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proteazlar
B) Lipazlar
C) Oksiredüktazlar 
D) Orijiner Lipaz 
E) Karbonhidrazlar    
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4. Aşağıdakilerden hangisi orijiner enzimler-
den biri değildir?

A) Proteazlar
B) Pektinolitikler
C) Lipaz
D) Lipoksigenazdır
E) GDO

5. Aşağıdaki  orijiner enzimlerden hangisi, 
sebzelerin yumuşamasına veya uzun sü-
re muhafaza edilen yumurtalarda ovomu-
sinin parçalanması sonucu yumurta akı-
nın akıcı olmasına neden olur?

A) Proteazlar 
B) Pektinolitikler
C) Lipaz 
D) Lipoksigenazdır
E) GDO

6. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi, ka-
natlı et ürünlerinde meydana gelen bozul-
maları için söylenemez?

A) Etlik piliçlerde pH değeri göğüs etinde 5, 
7-5, 9, butta 6, 4-6, 7, deride yaklaşık 6, 
6 veya üzerindedir. 

B) Kanatlı etlerinin redoks potansiyeli de-
ğeri kırmızı ete yakındır. 

C) Tüm bu özellikleriyle kanatlı eti ve de-
risi aynı zamanda birçok mikroorganiz-
manın üremesi için çok uygun bir ortam 
niteliğindedir.

D) Kanatlı etlerinin bozulmasını etkileyen 
faktörler içerisinde en önemlisi muhafa-
za sıcaklığıdır.

E) Donma noktasına yakın sıcaklık derece-
lerinde muhafaza edilen kanatlı etlerin-
de daha kısa raf ömrü sağlanmaktadır.

7. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi, süt 
ve süt  ürünlerinde meydana gelen bozul-
malar için söylenemez?

A) Sütün pH değeri 4, 4, aw değeri 2, 0 do-
layındadır.

B) Çiğ süte mikroorganizmalar meme dı-
şında, hayvanın vücut yüzeyinden, yem-
den, havadan, sudan, süt sağım ve 
muhafaza ekipmanından bulaşabilir.

C) Genel olarak sağlıklı hayvanların sütleri 
102-104 kob/ml düzeyinde mikroorganiz-
ma içerir ve preodominant flora Micro-
coccus, Staphylococcus, Streptococcus 
ve Corynebacterium’dan oluşur. 

D) UHT sütler, yaklaşık 140°C’de 1-2 saniye 
ısı işlemi uygulanması ve aseptik olarak 
paketlenmeleri nedeniyle pratikte mikro-
organizma içermezler ve oda sıcaklığın-
da uzun süre muhafaza edilebilirler.

E) UHT sütlerde mikrobiyel kaynaklı bozuk-
luklar ısıya dirençli proteolitik ve lipolitik 
enzimlerden kaynaklanır.

8. Yumurtalarda bozulmaya sebep olan ana 
bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proteus 
B) Alcaligenes
C) Pseudomonaîlar
D) Flavobacterium 
E) Citrobacter

9. Tahıllarda küflenmeden korunabilmek 
için muhafaza edilmeleri gereken nem 
aralığı yüzde kaçtır?

A) %7 -  9 B) %10 - 11
C) %12 - 14 D) %16 - 18
E) %21- 23    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI



85

10. Aşağıdakilerden hangisi kanatlı eti ve de-
risi aynı zamanda birçok mikroorganiz-
manın üremesi için çok uygun bir ortam 
niteliğinde olmasına neden olan faktörler-
dendir?

A) Redoks potansiyelinin negatif olması
B) Etlerin aw değerinin 0, 98-0, 99 arasın-

da olması
C) Etlerin pH değerinin 5’in altında olması
D) Kısa sürede yetiştirilmeleri
E) Etlerin düşük su içeriğine sahip olması

11. Aşağıdakilerden hangisi turunçgiller gibi 
meyvelerde bakteri üremesini sınırlandı-
ran en önemli faktördür?

A) Yüksek vitamin içeriği
B) Fruktoz içermesi
C) Taze olmaları
D) Düşük pH değeri
E) Yüksek aw değeri

12. Kuruyemişlerde bozulmanın en önemli 
sebebi nedir?

A) Amino asitlerin dekarboksilasyonu
B) Gıdaların mikroorganizmalar ile konta-

minasyonu
C) Yağların hidrolitik ransiditesi
D) Gıdaların kavrulması
E) Yağların oksidatif ransiditesi

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Bozulmada rol oynayan en önemli en-
zimler proteazlar, ekstraselüler lipazlar, 
karbonhidrazlar ve oksiredüktazlar olup, 
sentezlenmelerini takiben mikroorganiz-
maların sitoplazmik membranları vası-
tasıyla gıdaya salınırlar. Bunların dışın-
da mikroorganizmaların ölmesi veya par-
çalanması sonucu aktivasyonunu devam 
ettiren endojen veya intraselüler enzim-
lerin bozulmadaki önemlerinin düşük ol-
duğu bilinmektedir.

2. E Bu grup esterazlar grubuna dahildir ve 
aynı zamanda hidrolazlar içerisinde yer 
alır. Triasilgliseral esterhidrolazları ola-
rak da adlandırılan lipazlar, gliserol ester 
oluşumunu hidrolize ederler ve bu yolla 
serbest yağ asitleri, digliserid, monogli-
serid ve gliserol oluşur. Hidroliz yanında 
lipazlar ayrıca primer, sekonder ve tersi-
yer alkollerin esterleşmesi gibi diğer bi-
yotransformasyonları da katalize ederler. 
Oluşan yağ asitlerinin ileri oksidasyonu, 
redüksiyonu ve polimerizasyonu sonucu 
acılaşma (ransidite) veya tipik sabunum-
su yağ bozuklukları ortaya çıkar.

 Lipaz oluşturan mikroorganizmaların 
başlıcaları Pseudomonas, Serratia, Mic-
rococcus, Staphylococcus, Alcaligenes, 
Brevibacterium, B. thermosphacta, L. 
curvatus ile bazı maya ve küflerdir.

3. E Karbonhidrazlar, fermente ürünlerde 
asitliğin oluşması ve lezzet gelişimine 
katkıları gibi olumlu etkilerine karşın, gı-
dalarda sümüksel yapı oluşumu (deks-
tran, levan) ile lezzet ve koku bozuklukla-
rına (tereyağı asidi, sirke asidi oluşumu) 
neden olurlar.

4. E Başlıca orijiner enzimler, proteazlar, pek-
tinolitikler, lipaz ve lipoksigenazdır. Oksi-
datif etkili orijiner enzimler kan ve kastaki 
renkli maddelerin değişimi sonucu et ve 
et ürünlerinde açık kırmızı renkteki mi-
yoglobinin gri-kahverengi metmiyoglobi-
ne dönüşmesini sağlamaktadır. Yine ba-
lık yağlarının oksidasyonu sonucu balık 
eti sarı renge dönüşür.    
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5. B Orijiner enzimlerden pektinolitik enzim-
ler sebzelerin yumuşamasına veya uzun 
süre muhafaza edilen yumurtalarda ovo-
musinin parçalanması sonucu yumurta 
akının akıcı olmasına neden olurlar.

6. E Etlik piliçlerde pH değeri göğüs etinde 5, 
7-5, 9, butta 6, 4-6, 7, deride yaklaşık 6, 6 
veya üzerindedir.Kanatlı etlerinin redoks 
potansiyeli değeri kırmızı ete yakındır. 
Tüm bu özellikleriyle kanatlı eti ve deri-
si aynı zamanda birçok mikroorganizma-
nın üremesi için çok uygun bir ortam nite-
liğindedir. Kanatlı kesim işleminin birçok 
aşamasında su kullanılması da deride 
mikroorganizmaların gelişimini arttıran 
diğer önemli bir faktördür.Kanatlı etleri-
nin bozulmasını etkileyen faktörler içeri-
sinde en önemlisi muhafaza sıcaklığıdır. 
Donma noktasına yakın sıcaklık derece-
lerinde muhafaza edilen kanatlı etlerinde 
daha uzun raf ömrü sağlanmaktadır.

7. A Sütün pH değeri 6, 6, aw değeri 1, 0 dola-
yındadır. Bu özellikteki süt aynı zamanda 
çoğu mikroorganizmaların gelişimi için iyi 
bir ortam oluşturur. Süt ürünleri ise içe-
risine eklenen veya çıkarılan besin ele-
mentlerine veya yoğunlaştırılmış olmala-
rına, düşük pH ve aw değerine sahip ol-
malarına bağlı olarak mikroorganizmala-
rın gelişimi açısından sütten daha farklı 
bir ortama sahiptir. Teorik olarak sağlık-
lı hayvanların sütlerinin mikroorganizma 
içermemesi gerekir. Ancak mikroorganiz-
malar çevresel kaynaklardan meme ucu 
ve kanalına girerek süte geçerler.

8. C Yumurtalarda bozulmaya neden olan 
başlıca etkenler Pseudomonas’lardır. 
Pseudomonaîlar dışında Alcaligenes, 
Proteus, Flavobacterium ve Citrobac-
ter de bozulmaya neden olan bakteriler 
arasında yer alır. Muhafaza sıcaklığının 
30°C’nin altında olması halinde Pseudo-
monas, yüksek sıcaklıklarda ise Acine-
tobacter ve koliform bakteriler dominant 
hale geçer. 

9. C Tahıllar %12-14 nem aralığında olacak 
şekilde kurutuldukları ve kuru bir ortam-
da muhafaza edildikleri sürece küflenme-
den korunabilmektedir.

10. B Etlik piliçlerde pH değeri göğüs etinde 5, 
7-5, 9, butta 6, 4-6, 7, deride yaklaşık 6, 6 
veya üzerindedir. Kanatlı etlerinin aw de-
ğeri 0, 98-0, 99 arasındadır. Kanatlı etle-
rinin redoks potansiyeli değeri kırmızı ete 
yakındır. Tüm bu özellikleriyle kanatlı eti 
ve derisi aynı zamanda birçok mikroorga-
nizmanın üremesi için çok uygun bir or-
tam niteliğindedir.

11. D Sebze ve meyveler mikrobiyel üreme için 
gerekli olan yüksek su içeriğine ve önem-
li ölçüde makro ve mikro besin elemen-
tine sahip gıdalardır. Birçok bakterinin 
üremesini sınırlandıran en önemli faktör 
meyvelerdeki düşük pH’dır (turunçgiller-
de yaklaşık 2, 0). Düşük pH değerine sa-
hip meyvelerde bozulma daha çok maya 
ve küflerden kaynaklanır.

12. E Kuruyemişlerde bozulma çoğunluk-
la yağların oksidatif ransiditesinden ileri 
gelmektedir. Daha nadiren görülen mik-
robiyel bozulma ise düşük aw değeri sağ-
lanabildiğinde tamamen kontrol altına 
alınabilmektedir.
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ÜNİTE

GIDA MUHAFAZASI 10
Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; gıda muhafaza-
sı yöntemlerini listeleyecek, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle gıda mu-
hafazasının temel özelliklerini açıklayabilecek, paketlemenin gıda mu-
hafazasında nasıl etkili olduğunu özetleyebilecek, gıda muhafazasın-
da kullanılan farklı yöntemler hakkında bilgi ve beceriler kazanacak-
sınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

Gıda muhafazası, çeşitli yöntemler kullanılarak gıdaların doğal yapı ve özelliklerinin bozulmadan 
mümkün olduğunca uzun süre korunması işlemidir. Gıdaların üretildiği mevsimler dışında ve farklı coğ-
rafyalarda tüketimini sağlamak için gıdalar çeşitli usuller ile muhafaza edilirler. 

Gıdaların muhafazasında uygulanan tüm yöntemlerin amacı, fiziksel, mikrobiyolojik ve biyokimya-
sal değişimleri önlemek veya sınırlamaktır. Gıda muhafazasında kullanılan yöntemler, bozulmaya ne-
den olan faktörlerin inhibisyonu, inaktivasyonu veya yeniden kontamine olmasının önlenmesine dayalı 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik tekniklerdir.

FİZİKSEL YÖNTEMLERLE GIDA MUHAFAZASI
Isı İşlemi Uygulamaları
Pastörizasyon
Pastörizasyon terimi, 1864’lü yıllarda şarabın dayanıklı olması için 50-60°C’ye ısıtılması gerektiği-

ni bulan Fransız bilim adamı Louis Pasteur’un adından gelmektedir. Pastörizasyon, patojen mikroorga-
nizmaların vejetatif formlarının tamamının ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların (saprofit) ve-
jetatif formlarının büyük bir kısmının yıkımlanarak mikrobiyel güvenliğin sağlanması ve gıdaların raf öm-
rünün uzatılmasını esas alan bir yöntemdir. Sütün pastörizasyonunda hedef alınan mikrooganizmalar 
Mycobacterium tuberculosis ile Coxiella burnetiidir. Sütün pastörizasyonunda en az 72°C’de 15 saniye 
(Yüksek Sıcaklık Kısa Süre; HTST) veya 63°C’de 30 dakika (Düşük Sıcaklık Uzun Süre; LTLT) veya bu 
parametrelere eş değer şartlarda sıcaklık uygulanır ve aynı sistem içerisinde, 4°C’ye kadar soğutularak, 
buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilir.

Pastörize süt, ambalajı açılmaksızın buzdolabı sıcaklığında yaklaşık 5 gün süreyle muhafaza edile-
bilmektedir. Çiğ sütün kalitesinin iyi olması durumunda bu sürenin uzayabileceği gibi, çiğ sütün mikro-
biyolojik kalitesinin düşük olması veya çiğ sütte ısıya dirençli enzimleri (lipaz ve proteazlar) salgılayan 
ve sporları pastörizasyonda canlı kalan bakterilerle (Bacillus cereus gibi) kontaminasyon halinde bu sü-
re kısalmaktadır.

Pastörizasyon; dondurma, meyve suyu, sıvı yumurta gibi gıdalara da uygulanmaktadır. Dondurma, 
dondurma karışımına eklenen bileşenlerin kuru maddeyi arttırması nedeniyle sütten daha yüksek sıcak-
lık ve/veya sürede pastörize edilir. Bu amaçla 68-69°C/30 dak., 80°C/25 sn., 90°C/1-3 sn. parametre-
lerinden birisi seçilebilir. Meyve suyunun pastörizasyonu için 95-99°C’de 30-60 saniye sıcaklık uygula-
nır. Yumurtanın pastörizasyonunda hedef en önemli patojen bakteri olan Salmonella’nrn inaktive edil-
mesidir. Bütün yumurta, yumurta akı ve yumurta sarısında kimyasal kompozisyon ve pH farklılığına bağ-
lı olarak Salmonella’nm ısıya direnci değişiklik gösterir. Bu nedenle yumurtanın içeriğine göre genellikle  
57- 63°C’de yaklaşık 3, 5 dakika pastörizasyon uygulanır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Sterilizasyon ve UHT
Steriliazyon işlemiyle sütün tüm mikroorganizmalardan arındırılması amaçlanır. Sterilizasyonda 

100°C’nin üzerinde gerçekleşen ısı işlemiyle ısıya dayanıklı Bacillus stearothermophilus’un bazı suşlar-
ma ait sporların yıkımlanması amaçlanır. Bu işlemle, etkenin vejetatif formlarının tamamı ile sporlarının 
tamamına yakını inaktif hale gelir, ancak enzimlerin bir kısmı aktivitesini koruyabilir. Sonuç olarak steril 
hale getirilen süt, oda sıcaklığında en az 3 ay raf ömrüne sahip olur.

Konserve Tekniği
Konserve üretimi, uygun nitelikteki hammaddenin bazı ön işlemlerden sonra teneke kutulara, cam 

kavanozlara veya amaca uygun benzer kaplara doldurulması, kapların hava almayacak şekilde (herme-
tik) kapatılması ve ısı işlemi uygulanması esasına dayanır. Konserve yapımı sırasında tüketici sağlığı 
açısından güvenli bir ürün elde etmek için, konserve içerisinde hiçbir canlı C. botulimım sporunun kal-
mayacağı sıcaklık-zaman parametreleri kullanılmalıdır. Seçilen sıcaklık-zaman parametrelerine göre, 
az veya çok mikroorganizma içeren, mikroorganizmaların vejetatif ve spor formlarından tamamen arın-
dırılmış farklı tipte konserveler yarım, 3/4, tam ve tropik konserve olarak sınıflandırılır. Uygulanan işle-
me bağlı olarak da konserveler farklı raf ömrüne sahip olur.

Mikrodalga
Mikrodalga teknolojisi gıda endüstrisinde temperleme, çözme, ön ısıtma, ısıtma, pişirme, fermentas-

yon, pastörizasyon, sterilizasyon ve kurutma amacıyla kullanılır.
Mikrodalgalar, elektrik ve manyetik alandan oluşan, magnetron ve klistronlarca yayılan yüksek fre-

kanslı, çok kısa dalga boylu elektromanyetik dalgalardır. Elektromanyetik spektrumdaki mikrodalga 
bölgesine ait frekans aralığı 300 MHz-300 GHz arasında, buna karşılık gelen dalga boyu aralığı ise  
1 cm - 1 m arasında değişmektedir. Gıda endüstrisinde ise frekans bandı 950-2450 MHz olan mikrodal-
galar kullanılır. Gıdaların en temel bileşenlerinden biri olan su, polar bir bileşiktir ve mikrodalga elekt-
rik alanının varlığında, su moleküllerinin hareket yetenekleri hızla artmakta ve açığa çıkan kinetik ener-
ji tüm kütlenin ısınmasını sağlamaktadır. 

Mikrodalga ile pastörizasyon et, balık, süt, yumurta ve bunların ürünlerine uygulanmış ve bu gıda-
larda duyusal, yapısal ve mikrobiyolojik kalitenin arttığı, raf ömrünün uzatıldığı ayrıca bu işlemin ekono-
mik ve hızlı olduğu görülmüştür.

Mikrodalga ile haşlama işleminde domates ve soya fasulyesindeki enzim inaktivasyonu sağlanmış-
tır. Mikrodalga haşlamanın en büyük avantajı vitaminler ve uçucu aroma maddeleri gibi ısıya karşı has-
sas besin maddelerinin daha iyi korunmasını sağlamasıdır. Yapılan çalışmalarda bezelye, ıspanak, bü-
rüksel lahanası gibi vitamin açısından zengin sebzelerin mikrodalga ile haşlamasının iyi bir koruma sağ-
ladığı görülmüştür.

Soğuk Uygulamaları
Gıdaların donma noktasının üzerindeki sıcaklık derecelerine kadar soğutulmasına soğutma (genel-

likle -1/7°C’de), bu sıcaklıklarda muhafazasına ise soğuk muhafaza adı verilir. Genellikle -35/-45°C’lerde 
dondurulan gıdaların daha sonra -18°C veya altındaki derecelerde muhafaza edilmesine ise donmuş 
muhafaza adı verilir.

Soğuk Muhafaza
Günümüzde gıdaların taze ve doğal olarak tüketilmelerine yönelik eğilim, gıda muhafaza yöntemle-

ri arasında soğuk uygulamalarının önemini arttırmıştır. Bu yöntemle kimyasal ve enzimatik reaksiyon-
ların yavaşlaması ve mikrobiyel gelişimin baskılanması sonucu, gıdalar doğal yapı ve kaliteleri koruna-
rak belirli bir süre muhafaza edilir. Depolama koşulları ne kadar iyi sağlanırsa sağlansın, her gıda bel-
li bir raf ömrü sahiptir. 

Kırmızı Etlerin Soğuk Muhafazası
Etler kısa sürede tüketilecekse soğukta, uzun süre bekletilecekse donmuş olarak muhafazaya alı-

nır. Bu yöntemle etler donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza edilir. Taze etlerin soğukta 
saklanmaları için optimal sıcaklık -1 ile 7°C arasında değişir. Muhafaza süresince soğuk depolarda ha-
va akımı 0.1- 0.2 m/sn, bağıl nem % 90 seviyelerinde olmalıdır.

Kanatlı Etlerinin Soğuk Muhafazası
Kanatlı etleri kırmızı etlere oranla bozulmaya daha yatkındır. Bu nedenle, kanatlı etlerinin hızlı bir 

şekilde soğutulması veya dondurulması gerek mikrobiyel güvenliğin sağlanması gerekse raf ömrünün 
korunması yönüyle büyük önem taşır. Kanatlı etlerinin soğuk ve donmuş muhafazasında da kırmızı ete 
benzer parametreler kullanılır.
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Balıkların Soğuk Muhafazası
Balıklar da kırmızı ete oranla bozulmaya karşı daha duyarlıdır. Balık tutulduktan hemen sonra so-

ğutulmalıdır. Bu amaçla soğutulmuş deniz suyunda ya da buzda saklama veya soğuk havada depola-
ma yöntemleri uygulanabilir.

Meyve ve Sebzelerin Soğuk Muhafazası
Meyve ve sebzeler hasattan sonra canlılıklarını korur. Bu süreçte çeşitli besin maddelerinin toprak-

tan alınması sona bulsa da dokuda yeni maddelerin oluşması, mevcut maddelerin başka bileşiklere dö-
nüşmesi gibi kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar düzenli bir şekilde devam eder. Belli bir süre sonun-
da meyve ve sebzenin yapısı bozulur.

Meyve ve sebzelerin soğukta muhafazasındaki genel ilke, depolamadaki sıcaklığın, depolanan 
meyve ve sebzenin donma noktasının 1-2°C’üzerinde olmasıdır.

Donmuş Muhafaza
Donmuş muhafaza; gıdaların doğal yapı, görünüm, renk, lezzet ve bileşimlerinin en iyi şekilde ko-

runmasını sağlayan yöntemlerden biridir. Dondurularak saklanan gıdalarda, gıdanın yapısında doğal 
olarak bulunan enzimlerin aktivasyonu büyük ölçüde yavaşlarken mikrobiyel gelişme tamamen durur.

Donmuş muhafazanın temel prensibi; gıdaların içinde bulunan suyun buz kristalleri hâline dönüştü-
rülerek gıdanın kimyasal, enzimatik ve mikrobiyolojik kaynaklı bozulmasını önlemektir. Bu yöntemle; et, 
tavuk, su ürünleri, meyve suları, hamur işleri, meyve ve sebzeler gibi gıdalar bileşimlerinde herhangi bir 
değişiklik olmaksızın uzun süreli olarak saklanabilir. Donmuş muhafazada uygulanan sıcaklık, ürüne ve 
depolama süresine göre farklılık gösterir. Genelde -18°C’de mikrobiyel aktivite tamamen durur. Sıcak-
lık düştükçe depolama süresi de uzar.

Dondurma işleminin hızlı, donmuş gıdanın çözdürülmesinin yavaş olması tercih edilir. Hızlı dondur-
manın tercih edilme sebebi, hücre içi ve hücre dışı sıvıda aynı anda donmanın sağlanması ve donma sı-
rasında küçük buz kristallerinin oluşturulmasıdır. Dondurma hızını; seçilen dondurma yöntemi, sıcaklık, 
hava ve soğutucu akım hızı, dondurulacak gıdanın yapısı ve parça büyüklüğü ile ambalaj şekli ve bü-
yüklüğü etkiler. Donmuş gıdaların çözülmesi sırasında buz kristalleri eriyerek dokudan ayrılır. Eğer gıda 
yavaş dondurulmuş ise, iri buz kristalleri oluştuğundan çözünme sırasında sıvı kaybı fazla olur.

Yavaş çözdürme sırasında doku daha az hasar görür ve sıvı kaybı da az olur. Bu nedenle, gıdanın 
kalitesini korumak açısından yavaş çözdürme tercih edilmelidir. Donmuş gıdalar çözdürüldükten son-
ra oda sıcaklığında bekletildiğinde bozulma başlar. Bu sebeple dondurulmuş etler çözdürüldükten son-
ra kullanılmalı ve yeniden dondurulmamalıdır. Dondurulmuş sebze ve meyveler ise çözdürülmeden kul-
lanılmalıdır. Gıdayı çözdürmek zorunluysa mikrobiyel gelişmeye ortam hazırlamayacak koşullarda buz-
dolabı veya mikrodalgalarda yapılmalıdır.

Kırmızı Etlerin Donmuş Muhafazası
Etlerin dondurulması sırasında buz kristallerinin oluşumu ile ette bulunan serbest su, bağlı su ha-

line dönüşür ve böylece etin su aktivitesi düşer. Etlerin dondurulması sırasında, “ölüm sertliğinin (ri-
gor mortis)” tamamlanmış olmasına dikkat edilir. Kırmızı etler genellikle -35/-40°C’de dondurulur ve 
-18/-20°C’de muhafaza edilir.

Kanatlı Etlerinin Donmuş Muhafazası
Kanatlı etlerinin dondurulmasında etler, -35/-40°C’de, 3-16 m/sn hava akımında, yaklaşık 2.5-4 sa-

at tutularak, göğüs kaslarındaki merkezi sıcaklık -19/-23°C olacak şekilde şoklanır ve -18/-20°C’de mu-
hafaza edilir.

Balıkların donmuş muhafazası
Balıkların dondurularak muhafazasında raf ömrü, balığın donma öncesi elde ediliş koşulları, depola-

ma sıcaklığı ve koşulları ile ambalajlama gibi faktörlere bağlıdır. Dondurma sırasında iri kristal oluşumu-
na bağlı kalitenin bozulmaması için dondurma işlemi, ön soğutma işlemi yapıldıktan sonra hızlı bir şekil-
de gerçekleştirilmelidir. Balıklar, dondurulma işleminden sonra glaze edilir. Glazeleme, dış görünüşü da-
ha cazip hale getirir, ayrıca yağların oksitlenmesi ve balığın yüzeyindeki nem kaybını önler. 

Glaze (glazing = glazürleme): Dondurulmuş ürünün bir ya da birkaç kez 10-20 sn süreyle soğuk 
suya daldırılması veya üzerine soğuk su püskürtülmesiyle yapılan, ince buz tabakasıyla kaplama işle-
midir.
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Meyve ve Sebzelerin Donmuş Muhafazası
Meyve ve sebzeler ilk önce yıkanır, daha sonra ürünün yapısına göre kabuk soyma, çekirdek çıkar-

ma, doğrama, dilimleme ve haşlama gibi işlemlerden geçirilir. Sebzelere enzimlerin aktivitesini önlemek 
ve doku içindeki havanın dışarı çıkarılmasını sağlamak amacıyla ağartma işlemi uygulanabilir. Bu işlem 
sayesinde sebzelerin mikroorganizma yükü de azaltılmış olur. Ön işlemlerden geçirilen meyve ve seb-
zelerin bazıları bütün olarak dondurulurken bazıları da belirli büyüklüklerde kesilip parçalandıktan son-
ra dondurulur. Dondurarak saklama yönteminde uygulanan sıcaklıklarda enzimatik ve kimyasal reaksi-
yon çok yavaş da olsa devam eder. Bu nedenle sebzelerde bulunan enzimlerin aktivitesini önlemek için 
dondurma işleminden önce haşlama işlemi uygulanabilir. Bu işlem genellikle 100°C’de kaynar suya dal-
dırılarak veya eşdeğer sıcaklıktaki su buharı ile yapılır.

Kurutma
Kurutma, suyun gıdadan uzaklaştırılması esasına dayalı uzun süreli depolama amacıyla en çok kul-

lanılan yöntemlerden biridir. Kurutmada amaç, gıdalardaki su miktarını mikroorganizmaların gelişeme-
yecekleri ve enzimatik faaliyetlerini sürdüremeyecekleri düzeye indirmektir. Su aktivitesi düştükçe gı-
danın dayanıklılığı artar. Gıdalarda bozulmalara neden olan bakteriler genellikle su aktivitesi değeri 0, 
90’ın altında olan gıdalarda çoğalamaz. Ancak küfler ve mayalar bakterilere göre daha düşük su aktivi-
telerinde üreyebilir. Su aktivitesi değerinin düşmesi enzimatik reaksiyonları da sınırlamakta veya önle-
mektedir. Gıdalarda çok yaygın bulunan ve önemli değişikliklere neden olan amilaz, peroksidaz gibi en-
zimler su aktivitesinin 0, 85’ten aşağıya düşmesi ile aktivitelerini kaybeder. Ancak lipaz enzimi su akti-
vitesi 0, 25’e kadar aktif kalır. Bu nedenle lipaz enzimi kurutulmuş ürünlerde bozulmaya sebep olabilir.

Kurutma işlemi ile su aktivitesi düştüğünden dolayı, depolama boyunca mikrobiyel yönden de gü-
venlik sağlanır. Kurutmada en çok bilinen ve eski çağlardan beri uygulanan yöntem güneşte kurutma-
dır. Bu yöntem maliyet yönünden de oldukça elverişlidir. Ancak her ürün ve her bölge güneşte kurutma-
ya uygun değildir. İhtiyaçlar doğrultusunda endüstriyel alanda kurutma sistemleri geliştirilmeye başlan-
mıştır. En etkin kurutma sistemleri, ürünün iç kısımları ile hava arasında en yüksek buhar basıncı ve sı-
caklık farklarını yaratan sistemlerdir. 

Işınlama
Gıdaların ışınlarla muhafazasında elektromanyetik enerjiden, yani “iyonize eden enerjiden” yararla-

nılır. Bu yöntemde temel prensip, duyusal ve besin değerleri yönünden kalitenin korunarak, mikroorga-
nizmalar üzerine en etkili inaktivasyonu sağlayacak en düşük dozun seçilmesi ve uygulanmasıdır. Işınla-
ma ile toksinler ve enzimler yıkımlanamamaktadır. Gıdaların muhafazasında en yaygın kullanılan iyoni-
ze ışınlar gamma ışınlarıdır. Gamma ışınlarının üretiminde C°60 veya Cs137 ışın kaynakları olarak kul-
lanılmaktadır. Kullanılabilecek diğer ışın kaynakları beta ışınları, x ışınları ve ultra viole (UV) ışınlarıdır.

Amerikan Gıda ve Haç Dairesi (FDA) 1963 yılında ilk kez buğday ve buğday ununun ışınlanması-
nı kabul edilmiştir. 1980’lerde baharat ve çeşnilere, domuz eti, taze meyve, kuru ya da suyu çıkarılmış 
maddelerin ışınlanması kabul edilmiştir. 1980 yılında 10 kGy’e kadar olan dozda ışınlanmış gıdaların 
güvenli ve sağlıklı olduğu beyan edilmiş ve birçok ülke gıda ışınlamasına izin vermiştir. Türkiye’de bu 
amaçla 1999’da yönetmelik çıkartılmıştır. Bu düzenlemeye göre ışınlanmış gıdaların, uluslararası gıda 
ışınlama sembolü olan yeşil renkli radura sembolünün kolayca görülebilir şekilde etiket bilgisinde belir-
tilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yüksek Hidrostatik Basınç (YHB) Uygulamalar
Katı ve sıvı gıdaların ambalajlı veya ambalajsız olarak 100-1000 MPa basınca maruz bırakılması iş-

lemi olup, gıdanın raf ömrünü arttırmada kullanılan yeni yöntemlerden biridir. Vitaminler, aminoasitler, 
pigmentler, aroma bileşenleri ve diğer küçük molekül ağırlıklı bileşikler bu uygulamadan çok az miktarda 
etkilenir ve sonuç olarak gıdanın organoleptik ve besinsel özelliklerinde düşük seviyede değişme olur.

Yöntem ilk kez 1990 yılında Japonya’da meyve sularında uygulanmıştır. YHB uygulanmış ürünler 
1991 yılından beri Japonya’da pazarlanmaktadır. Bunlar meyve marmelatları, turuçgil suları ve sosis gi-
bi ürünlerdir. YHB ile üretilmiş portakal ve greyfurt suları da 1994’ten beri Fransa’da ticari olarak üretil-
mektedir. Endüstriyel YHB sistemleri 4 ana bölümden oluşmaktadır: Basıncın uygulandığı yüksek ba-
sınç kabı, yüksek basınç üretim mekanizması, sıcaklık kontrol mekanizması, ürün yerleştirme ve taşı-
ma sistemi. 

YHB’nin en önemli üstünlüğü, katı ve sıvı gıdalara uygulanabilir olması, gıdada uygulanan ısıya bağ-
lı kalite kayıplarına neden olmadan ve kimyasal koruyucu kullanılmadan mikroorganizmaların eliminas-
yonunu sağlamasıdır. Uygulanacak basınç gıdanın şekline ve büyüklüğüne bağlı değildir. Bu nedenle 
her gıda için ayrı işlem parametresi saptanması gerekmez. Uygulanan basınç gıdanın her yerinde ay-
nıdır. Gıdanın yapısındaki kovalent bağlar kırılmaz. Bu özellik gıdanın tat, aroma ve renk bileşenlerin-
de değişim olmamasını sağlar.
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KİMYASAL YÖNTEMLERLE GIDA MUHAFAZASI
Gıdaların muhafazasında, ancak ilgili mevzuatda izin verilen kimyasal maddeler belirli dozda ve izin 

verilen gıdalar için kullanılabilir. Bu amaçla kullanılan başlıca kimyasallar arasında organik asit ve es-
terleri ile nitrat ve nitrit bulunur.

Organik Asitler ve Estreleri
Genel olarak pH değerini düşürerek etki ederler. Gıdalarda kullanımına izin verilen organik asitler 

Avrupa Birliği’nde E kodu ile belirlenmiş olup, bunlar Türk Gıda Kodeksi’nde de yer almıştır. Bu kapsam-
da asetik asit ve asetatlar, benzoik asit ve benzoatlar, laktik asit ve laktatlar, propiyonik asit ve propiyo-
natlar, sorbik asit ve sorbatlar, sitrik asit, parabenler ve formik asit yer alır.

Nitrat ve Nitrit
Nitrat ve nitrit et ürünlerinde parlak kırmızı rengin oluşmasını ve korunmasını, tat ve aroma gelişimi-

ni sağlar, antioksidan özellik gösterir. Ayrıca başta Clostridium botulimım olmak üzere sporlu bakterile-
rin çoğalmasını ve toksin üretmesini engelleyerek antimikrobiyel (antibotulinal) etki gösterir. Et ürünle-
rinde oksidatif değişiklikleri geciktirir. Tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra sekonder ve tersiyer aminlerle 
reaksiyona giren nitrit, karsinojenik özellikte nitrozamin oluşturma potansiyeline sahip olması nedeniy-
le sağlık riski yönünden önem taşır.

Dumanlama (Tütsüleme)
Dumanlama, ürünün belli özellik ve şartlarda odun dumanına maruz bırakılarak duman içinde bulu-

nan koruyucu etkili, lezzet ve renk veren bileşiklerin gıdaya nüfuz etmesi işlemidir. Duman kaynağı ola-
rak kullanılan odunun çeşidi, elde edilen dumanın özelliklerinde önemli ölçüde etkilidir. İyi kalitede du-
man eldesinde meşe, gürgen, akgürgen gibi sert odunların tercih edilmesi gerekir. Çam gibi reçineli 
odunlar reçinenin ürüne yapışmasından dolayı dumanlamaya uygun değildir. İyi kalitede duman eldesi 
için en uygun yanma sıcaklığı 340-400°C’dir. 400°C’nin üzerine çıkıldığında ligninden polisiklik aroma-
tik hidrokarbonların (PAH) oluşma riski bulunur.

Dumanlamanın et ve et ürünleri, balık ve kanatlı eti başta olmak üzere birçok gıdada lezzet ve renk 
üzerine olumlu etkileri yanı sıra antioksidan ve antimikrobiyel özellikleriyle de konserve edici etkisi var-
dır. Dumanın bileşiminde bulunan azot oksitler, fenol grubundan uçucu maddeler ile furfurol ve türevle-
ri dumanlanmış ürünlere özgü rengi oluşturur. 

PAKETLEME
Paketleme, gıdanın kalitesinin korunmasını ve daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. Gele-

neksel olarak paketlemeden beklenen; koruma, bütünlük sağlama, bilgilendirme ve kullanım kolaylığı 
getirme gibi fonksiyonlardır. Ambalaj, paketlendiği ürünü istenmeyen oksidasyon reaksiyonlarından, dı-
şarıdan nem alma ya da nem kaybından, fiziksel hasarlardan ve biyolojik bozulmalardan korur. Ancak, 
bu özellikler bazı talepleri karşılamakta yetersiz kalmış, değişen yaşam şartları tüketicilerin daha uzun 
ömürlü ve daha güvenilir gıda tüketimi taleplerini getirmiştir. Günümüzde yaygın olarak aktif paketleme, 
akıllı paketleme, modifiye atmosfer paketleme, kontrollü atmosfer paketleme ve vakum paketleme yön-
temleri kullanılmaktadır.

Aktif Paketleme
Aktif paketleme, bazı özel uygulamalarda (örneğin antimikrobiyel maddeler, değişen ambalaj atmos-

fer vb.) içerisinde bulunan ürünün özelliklerini korumada ve kalitesini artırmada kullanılır.
Akıllı Paketleme
Akıllı paketleme, gıda üretim ve tüketim zincirinde izlenebilirliği kolaylaştırma potansiyeline sahip 

olan ve akıllı etiketler olarak da bilinen bir yöntemdir.Çalışma prensiplerine göre; zaman-sıcaklık indika-
törleri, tazelik indikatörleri, patojen indikatörleri, biyosensörler, gaz konsantrasyon indikatörleri ve radyo 
frekanslı tanıma (RFID) sistemleri olarak sınıflandırılır.

Modîfîye Atmosfer Paketleme
Gaz bariyer özelliği yüksek paketleme materyali içerisine konulan gıdanın, paket içindeki hava bo-

şaltılıp uygun gaz karışımı verildikten sonra hermetik olarak kapatılıp ambalajlandığı sistemlerdir. Mo-
difiye atmosfer paketlemede amaç, paketin içerisinden oksijenin alınıp farklı konsantrasyonlarda CO2 
ve N2 verilerek buzdolabı şartlarında aerobik ve proteolitik mikroorganizmalar ile maya ve küf gelişimi-
ni baskılamaktır.

Kontrollü Atmosfer Paketleme
Muhafaza süresince gaz karışımının takip edilip ayarlandığı sistemdir. Kontrollü atmosfer paketleme 

çoğunlukla taşıma sırasında ya da hasat edilmiş ürünlerin depolanmasında büyük odalarda veya kon-
teynerlerde paketlenmemiş ürünler için kullanılmaktadır.

Vakum Paketleme
Vakum paketleme bir tür pasif modifiye atmosfer yöntemidir. Bu işlemde paket içerisindeki hava va-

kumla boşaltılır ve kapatılır. Bu yöntem genellikle et ürünlerinin muhafazasında kullanılır. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Gıdaların muhafazasında uygulanan yön-
temlerin amaçları arasında aşağıdakiler-
den hangisi yoktur?

A) Fiziksel değişimleri önlemek
B) Mikrobiyolojik değişimleri önlemek
C) Biyokimyasal değişimleri önlemek
D) Biyokimyasal değişimleri sınırlamak
E) Kimyasal değişimleri önlemek

AÇIKLAMA
Gıdalar farklı özelliklere sahip olması nedeniyle 
farklı yöntemler kullanılarak muhafaza edilir.
Gıdaların muhafazasında uygulanan tüm yöntem-
lerin amacı, fiziksel, mikrobiyolojik ve biyokimya-
sal değişimleri önlemek veya sınırlamaktır.

YANIT: E

2. Patojen mikroorganizmaların vejetatif 
formlarının tamamının ve bozulmaya ne-
den olan mikroorganizmaların  vejetatif 
formlarının büyük bir kısmının yıkımlana-
rak mikrobiyel güvenliğin sağlanması ve 
gıdaların raf ömrünün uzatılmasını esas 
alan yöntemin adı nedir?

A) Konserve Tekniği
B) Mikrodalga
C) Pastörizasyon
D) Sterilizasyon ve UHT
E) Işınlama

AÇIKLAMA
Pastörizasyon terimi, 1864’lü yıllarda şarabın da-
yanıklı olması için 50-60°C’ye ısıtılması gerektiğini 
bulan Fransız bilim adamı Louis Pasteur’un adın-
dan gelmektedir. Pastörizasyon, patojen mikroor-
ganizmaların vejetatif formlarının tamamının ve 
bozulmaya neden olan mikroorganizmaların (sap-
rofit) vejetatif formlarının büyük bir kısmının yıkım-
lanarak mikrobiyel güvenliğin sağlanması ve gıda-
ların raf ömrünün uzatılmasını esas alan bir yön-
temdir.

YANIT: C

3. Dondurmanın sütten daha yüksek sıcak-
lık ve sürede pastörize edilmesinin nede-
ni nedir?

A) Dondurma karışımına eklenen bileşen-
lerin kuru maddeyi arttırması

B) Dondurmanın sıcaklık değerlerinin dü-
şük olması

C) Çok çabuk bozulması
D) Dondurma üretiminde kullanılan sütün 

cinsi
E) Dondurma yoğunluğunun sütten fazla 

olması

AÇIKLAMA
Pastörizasyon; dondurma, meyve suyu, sıvı yu-
murta gibi gıdalara da uygulanmaktadır. Dondur-
ma, dondurma karışımına eklenen bileşenlerin ku-
ru maddeyi arttırması nedeniyle sütten daha yük-
sek sıcaklık ve/veya sürede pastörize edilir. Bu 
amaçla 68-69°C/30 dak., 80°C/25 sn., 90°C/1-3 
sn. parametrelerinden birisi seçilebilir.

YANIT: A

4. Isı işlemi ile sterilizasyonda, mikroorga-
nizmalar için öldürücü etkiye sahip sıcak-
lık-zaman kombinasyonuna ne ad verilir?

A) UHT B) Letalite
C) Işınlama D) Vakumlama
E) Pastörizasyon

AÇIKLAMA
Letalite, ısı işlemi ile sterilizasyonda, mikroorga-
nizmalar için öldürücü etkiye sahip sıcaklık-zaman 
kombinasyonudur.

YANIT: B

5. Aşağıdakilerden hangisi mikrodalga ile 
kurutma yönteminin yaygın olarak kulla-
nıldığı gıdalardan biri değildir?

A) Makarna B) Havuç
C) Bezelye D) Çilek
E) Soğan

AÇIKLAMA
Mikrodalga ile kurutma yaygın olarak makarna, 
havuç, bezelye, soğan, tahıl ve mantarların kuru-
tulmasında, meyve özütü ve meyve konsantresi 
üretiminde kullanılır.

YANIT: D
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6. Aşağıdakilerden hangisi meyve ve sebze-
leri soğuk muhafaza ederken dikkat edil-
mesi gerekenlerden biri değildir?

A) Ürün cins ve nitelikleri soğukta depola-
maya uygun olmalı

B) Amaca uygun hasat ve taşıma yapılmalı
C) Ön soğutma yeri ve yöntemi tespit edil-

meli
D) Depolama uygun koşullarda olmalı
E) Soğutmada doğal yöntemler kullanılmalı

AÇIKLAMA
Meyve ve sebzelerin soğukta muhafazasındaki ge-
nel ilke, depolamadaki sıcaklığın, depolanan mey-
ve ve sebzenin donma noktasının 1-2°C’üzerinde 
olmasıdır. Soğuk muhafazada istenilen düzeyde 
bir sonuç almak için;
• Ürün cins ve nitelikleri soğukta depolamaya 

uygun olmalı
• Amaca uygun hasat ve taşıma yapılmalı
• Ön soğutma yeri ve yöntemi tespit edilmeli
• Depolama uygun koşullarda olmalıdır.
Meyve ve sebzeler toplandıktan hemen sonra so-
ğuk su püskürtmek yoluyla ya da vakum soğutma 
yöntemi ile soğutulur.

YANIT: E

7. Gıdalardaki su miktarını mikroorganizma-
ların gelişemeyecekleri ve enzimatik faa-
liyetlerini sürdüremeyecekleri düzeye in-
dirme işlemine ne denir?

A) Kurutma
B) Işınlama
C) Havalandırma
D) Nemlendirme
E) Sulama

AÇIKLAMA
Kurutma, suyun gıdadan uzaklaştırılması esasına 
dayalı uzun süreli depolama amacıyla en çok kul-
lanılan yöntemlerden biridir. Kurutmada amaç, gı-
dalardaki su miktarını mikroorganizmaların gelişe-
meyecekleri ve enzimatik faaliyetlerini sürdüreme-
yecekleri düzeye indirmektir. Su aktivitesi düştük-
çe gıdanın dayanıklılığı artar.

YANIT: A

8. Amerikan Gıda ve Haç Dairesi (FDA) 1963 
yılında ilk kez hangi gıdanın ışınlanmasını 
kabul edilmiştir?

A) Buğday
B) Baharat ve çeşniler
C) Taze meyve
D) Kuru veya suyu çıkarılmış maddeler
E) Domuz eti

AÇIKLAMA
Amerikan Gıda ve Haç Dairesi (FDA) 1963 yılın-
da ilk kez buğday ve buğday ununun ışınlanması-
nı kabul edilmiştir. 1980’lerde baharat ve çeşnile-
re, domuz eti, taze meyve, kuru ya da suyu çıkarıl-
mış maddelerin ışınlanması kabul edilmiştir. 1980 
yılında 10 kGy’e kadar olan dozda ışınlanmış gı-
daların güvenli ve sağlıklı olduğu beyan edilmiş ve 
birçok ülke gıda ışınlamasına izin vermiştir.

YANIT: A

9. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel yük-
sek hidrostatik basınç sistemlerinin bö-
lümlerinden biri değildir?

A) Basıncın uygulandığı yüksek basınç 
kabı

B) Yüksek basınç üretim mekanizması
C) Sıcaklık kontrol mekanizması
D) Ürün yerleştirme ve taşıma sistemi
E) Basınç muhafaza sistemi

AÇIKLAMA
Yöntem ilk kez 1990 yılında Japonya’da meyve 
sularında uygulanmıştır. YHB uygulanmış ürün-
ler 1991 yılından beri Japonya’da pazarlanmak-
tadır. Bunlar meyve marmelatları, turuçgil suları 
ve sosis gibi ürünlerdir. YHB ile üretilmiş portakal 
ve greyfurt suları da 1994’ten beri Fransa’da tica-
ri olarak üretilmektedir. Endüstriyel YHB sistemle-
ri 4 ana bölümden oluşmaktadır: Basıncın uygu-
landığı yüksek basınç kabı, yüksek basınç üretim 
mekanizması, sıcaklık kontrol mekanizması, ürün 
yerleştirme ve taşıma sistemi.

YANIT: E
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10. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yay-
gın olarak kullanılan paketleme yöntemle-
rinden biri değildir?

A) Aktif paketleme
B) Akıllı paketleme
C) Vakumsuz paketleme
D) Modifiye atmosfer paketleme
E) Kontrollü atmosfer paketleme 

AÇIKLAMA
Günümüzde yaygın olarak aktif paketleme, akıllı 
paketleme, modifiye atmosfer paketleme, kontrol-
lü atmosfer paketleme ve vakum paketleme yön-
temleri kullanılmaktadır.

YANIT: C

11. Soğuk muhafaza ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

A) Kanatlı etleri kırmızı etlere oranla bozul-
maya karşı daha dirençlidir.

B) Balıklarda soğuk muhafaza sırasında 
kimyasal ve enzimatik reaksiyonlar ya-
vaşlatılabilirse, balıklar tamamen bozul-
maz.

C) Soğuk muhafaza ile gıdaların doğal yapı 
ve kaliteleri ancak bir süre korunabilir. 
Belli sürenin sonunda depolanan ürün 
tamamen bozulur.

D) Kırmızı etler balıklara oranla bozulmaya 
karşı daha duyarlıdır.

E) Balıklar tutulduktan hemen sonra soğu-
tulmamalı, öncelikle 18-24 saat soğuk 
deniz suyunda bekletilmelidir.

AÇIKLAMA
Günümüzde gıdaların taze ve doğal olarak tüketil-
melerine yönelik eğilim, gıda muhafaza yöntemle-
ri arasında soğuk uygulamalarının önemini arttır-
mıştır. Bu yöntemle kimyasal ve enzimatik reaksi-
yonların yavaşlaması ve mikrobiyel gelişimin bas-
kılanması sonucu, gıdalar doğal yapı ve kaliteleri 
korunarak belirli bir süre muhafaza edilir. Depola-
ma koşulları ne kadar iyi sağlanırsa sağlansın, her 
gıda belli bir raf ömrü sahiptir. Ürüne özgü belli sü-
relerin sonunda depolanan ürün kalitesini kaybe-
der ve bozulur.

YANIT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi nitrat ve nitritin, 
gıdalarda kullanım amaçlarından biri de-
ğildir?

A) Kürlenmiş et ürünlerinde antioksidan 
etki göstermesi

B) Kürlenmiş et ürünlerinde parlak kırmızı 
rengin oluşumunu sağlamak

C) Kürlenmiş et ürünlerinde tat ve aroma 
gelişimini sağlamak

D) Başta Clostridium botulinum olmak üze-
re sporlu bakterilerin gelişimini ve toksin 
salınımını engellemek

E) Kürlenmiş et ürünlerinde oksidatif deği-
şiklikleri hızlandırmak

AÇIKLAMA
E seçeneği hariç verilen bütün bilgiler doğrudur. 
Nitrat ve nitritin Kürlenmiş et ürünlerinde oksidatif 
değişiklikleri geciktirir.

YANIT: E

13. Lipaz enziminin kurutulmuş gıdalarda bo-
zulmaya sebep olabilmesi aşağıdakiler-
den hangisi ile açıklanır?

A) Düşük su aktivitesi değerlerinde aktif 
kalması

B) Düşük pH değerlerinde aktif kalması
C) Düşük ortam sıcaklığında aktif kalması
D) Yüksek su aktivitesi değerlerinde aktif 

kalması
E) Yüksek pH değerlerinde aktif kalması

AÇIKLAMA
Lipaz enzimi su aktivitesi 0, 25’e kadar aktif kalır. 
Bu nedenle lipaz enzimi kurutulmuş ürünlerde bo-
zulmaya sebep olabilir.Kurutma işlemi ile su aktivi-
tesi düştüğünden dolayı, depolama boyunca mik-
robiyel yönden de güvenlik sağlanır.

YANIT: A
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14. Aşağıdakilerden hangisi dumanlanmış gı-
dalarda ürünün lezzetini sağlayan ana bi-
leşendir?

A) Alkoller
B) Organik asitler
C) Karboniller
D) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
E) Fenoller

AÇIKLAMA
Fenoller, dumanlanmış ürünün lezzetini sağlayan 
ana faktör olarak kabul edilirler. Fenollerin duman 
ve ürünlerdeki rolü, antioksidan olması, ürüne du-
mana özgü lezzet vermesi ve bakteriostatik özelli-
ğiyle koruma sağlamasıdır.

YANIT: E

15. İçerisinde bulunan ürünün özelliklerini 
korumada ve kalitesini artırmada rol oy-
nayan paketleme sistemi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Akıllı paketleme
B) Vakum paketleme
C) Aktif paketleme
D) Kontrollü atmosfer paketleme
E) Modifiye atmosfer paketleme

AÇIKLAMA
Aktif paketleme, bazı özel uygulamalarda (örneğin 
antimikrobiyel maddeler, değişen ambalaj atmos-
fer vb.) içerisinde bulunan ürünün özelliklerini ko-
rumada ve kalitesini artırmada kullanılır.

YANIT: C

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ısı işlemi uygula-
malarından biri değildir?

A) Pastörizasyon
B) Glaze (glazing= glazürleme)
C) Sterilizasyon ve UHT
D) Konserve Tekniği
E) Mikrodalga

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi, sütün 
pastörizasyonu için söylenemez?

A) Sütün pastörizasyonunda hedef alınan 
mikrooganizmalar Mycobacterium tu-
berculosis ile Coxiella burnetiidir. 

B) Sütün pastörizasyonunda en az 72°C’de 
15 saniye (Yüksek Sıcaklık Kısa Süre; 
HTST) veya 63°C’de 30 dakika (Düşük 
Sıcaklık Uzun Süre; LTLT) veya bu para-
metrelere eş değer şartlarda sıcaklık uy-
gulanır ve aynı sistem içerisinde, 4°C’ye 
kadar soğutularak, buzdolabı sıcaklığın-
da muhafaza edilir.

C) Pastörize süt, ambalajı açılmaksızın 
buzdolabı sıcaklığında yaklaşık 4 ay sü-
reyle muhafaza edilebilmektedir.

D) Çiğ sütün kalitesinin iyi olması durumun-
da bu süre uzayabilir.

E) Pastörizasyon; dondurma, meyve suyu, 
sıvı yumurta gibi gıdalara da uygulan-
maktadır. 

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi, sütün 
sterilizasyon için söylenemez?

A) Steriliazyon işlemiyle sütün tüm mikroor-
ganizmalardan arındırılması amaçlanır.

B)  Sterilizasyonda 100°C’nin üzerinde 
gerçekleşen ısı işlemiyle ısıya dayanık-
lı Bacillus stearothermophilus’un bazı 
suşlarma ait sporların yıkımlanması 
amaçlanır.

C)  Bu işlemle, etkenin vejetatif formlarının 
tamamı ile sporlarının tamamına yakı-
nı inaktif hale gelir, ancak enzimlerin bir 
kısmı aktivitesini koruyabilir. 

D) Steril hale getirilen süt, oda sıcaklığında 
en az 3 ay raf ömrüne sahip olur.

E) Steriliazyon işlemi sadece süt ürünleri-
ne uygulanır.
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4. Gıda endüstrisinde temperleme, çözme, 
ön ısıtma, ısıtma, pişirme, fermentasyon, 
pastörizasyon, sterilizasyon ve kurutma 
amacıyla aşağıdakilerden hangisi kulla-
nılır?

A) Konserve Tekniği
B) Mikrodalga
C) Pastörizasyon
D) Sterilizasyon ve UHT
E) Işınlama

5. Gıdalarda donmuş muhafaza kaç derece-
den itibaren başlar?

A) –1°C B) –10°C
C) –18°C D) –15°C 
E) –5°C 

6. Aşağıdakilerden hangisi dondurma hızını 
belirleyen etkenlerden biri değildir?

A) Seçilen dondurma yöntemi
B) Sıcaklık, hava ve soğutucu akım hızı
C) Dondurulacak gıdanın yapısı ve parça 

büyüklüğü
D) Ambalaj şekli
E) Dondurulacak gıdanın içindeki su mik-

tarı

7. Aşağıdakilerden hangisi gıdaların mu-
hafazasında kullanılan en yaygın iyonize 
ışındır?

A) Alfa B) Beta
C) X D) Gamma
E) UV

8. Türkiye’de uluslararası gıda ışınlama 
sembolünün etiket bilgisinde kolayca gö-
rülebilir şekilde belirtilmesini zorunlu ha-
le getiren yönetmelik hangi yılda çıkarıl-
mıştır?

A) 1985 B) 1999 C) 2001
D) 2008 E) 2012

9. Aşağıdakilerden hangisi dumanlama (tüt-
süleme) için söylenemez?

A) Gıdaya lezzet ve renk verir
B) Duman kaynağı olarak kullanılan odu-

nun çeşidi önemlidir
C) İyi kalitede duman için meşe, gürgen, 

akgürgen gibi sert odunların tercih edil-
mesi gerekir

D) Çam gibi reçineli odunlar reçinenin ürü-
ne yapışmasından dolayı dumanlamaya 
uygun değildir

E) İyi kalitede duman elde etmek için en uy-
gun yanma sıcaklığı 120 - 200°C’dir. 

10. Aşağıdakilerden hangisi gıda muhafaza-
sında kullanılan fiziksel yöntemlerden de-
ğildir?

A) Kurutma
B) Mikrodalga
C) Donmuş muhafaza
D) Dumanlama
E) Yüksek hidrostatik basınç uygulamaları

11. Aşağıdakilerden hangisinde pastörizas-
yonda hedef alınan mikrooganizma doğ-
ru olarak verilmiştir?

A) Salmonella spp.
B) Escherichia coli O157: H7
C) Trichinella spp.
D) Mycobacterium tuberculosis
E) Listeria monocytogenes    
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12. Donmuş muhafaza ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Donmuş muhafazada uygulanan sıcak-
lık, ürüne ve depolama süresine göre 
farklılık göstermekle birlikte -18°C’de 
mikrobiyel aktivite tamamen durur.

B) Gıdaların dondurulması sırasında olu-
şan buz kristalleri, etin su aktivitesini 
yükselterek mikrobiyolojik yönden gü-
venlik sağlar.

C) Balıkların dondurularak depolanması 
sırasında iri kristaller oluşarak ürün ka-
litesinin bozulmaması için dondurma iş-
lemine ön soğutma işlemi yapıldıktan 
sonra geçilmelidir.

D) Kanatlı etlerinin dondurularak depolan-
ması sırasında etler depolama öncesi 
göğüs kaslarındaki merkezi sıcaklık -19/-
23°C’ye düşürülecek şekilde şoklanma-
lıdır.

E) Kırmızı etlerin dondurulması sırasında, 
“ölüm sertliğinin (rigor mortis)” tamam-
lanmış olmasına dikkat edilmelidir.

13. Kürleme amacı ile kullanılan nitritin, kür-
lenmiş et ürünlerinde oluşturduğu sağlık 
riski aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) Su aktivitesini düşürdüğü için gıdalarda 
hızla bozulmaya ve gıda infeksiyonların-
da artışa neden olur.

B) Sporlu bakterilerin gelişimini ve toksin 
salınımı- nı indükler.

C) Antioksidan etkisi patojen mikroorganiz-
maların gelişimini hızlandırır.

D) Sekonder ve tersiyer aminlerle reaksiyo-
na girerek karsinojenik özellikte nitroza-
min oluşumuna neden olur.

E) Oksidatif değişikliklerde artışa neden 
olur.

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B Dondurulmuş ürünün bir ya da birkaç kez 
10-20 sn süreyle soğuk suya daldırılma-
sı veya üzerine soğuk su püskürtülmesiy-
le yapılan, ince buz tabakasıyla kaplama 
işlemidir.Dondurma sırasında iri kristal 
oluşumuna bağlı kalitenin bozulmama-
sı için dondurma işlemi, ön soğutma işle-
mi yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde ger-
çekleştirilmelidir. Balıklar, dondurulma iş-
leminden sonra glaze edilir. Glazeleme, 
dış görünüşü daha cazip hale getirir, ay-
rıca yağların oksitlenmesi ve balığın yü-
zeyindeki nem kaybını önler.

2. C Pastörize süt, ambalajı açılmaksızın buz-
dolabı sıcaklığında yaklaşık 5 gün sürey-
le muhafaza edilebilmektedir. 

3. E E şıkkı hariç bütün şıklar, sütün sterili-
zasyonu için söylenebilir. Steriliazyon iş-
lemi sebze konserveleri, et-balık konser-
veleri, hazır gıdalarda da  uygulanabilir.

4. B Mikrodalga teknolojisi gıda endüstrisin-
de temperleme, çözme, ön ısıtma, ısıt-
ma, pişirme, fermentasyon, pastörizas-
yon, sterilizasyon ve kurutma amacıyla 
kullanılır.

 Mikrodalgalar, elektrik ve manyetik alan-
dan oluşan, magnetron ve klistronlarca 
yayılan yüksek frekanslı, çok kısa dalga 
boylu elektromanyetik dalgalardır. 

5. C Gıdaların donma noktasının üzerinde-
ki sıcaklık derecelerine kadar soğutul-
masına soğutma (genellikle -1/7°C’de), 
bu sıcaklıklarda muhafazasına ise so-
ğuk muhafaza adı verilir. Genellikle 
-35/-45°C’lerde dondurulan gıdaların da-
ha sonra -18°C veya altındaki dereceler-
de muhafaza edilmesine ise donmuş mu-
hafaza adı verilir.
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6. E Dondurma işleminin hızlı, donmuş gıda-
nın çözdürülmesinin yavaş olması ter-
cih edilir. Hızlı dondurmanın tercih edil-
me sebebi, hücre içi ve hücre dışı sıvı-
da aynı anda donmanın sağlanması ve 
donma sırasında küçük buz kristallerinin 
oluşturulmasıdır. Dondurma hızını; seçi-
len dondurma yöntemi, sıcaklık, hava ve 
soğutucu akım hızı, dondurulacak gıda-
nın yapısı ve parça büyüklüğü ile amba-
laj şekli ve büyüklüğü etkiler.

7. D Gıdaların muhafazasında en yaygın kul-
lanılan iyonize ışınlar gamma ışınlarıdır. 
Gamma ışınlarının üretiminde Co60 ve-
ya Cs137 ışın kaynakları olarak kullanıl-
maktadır. Kullanılabilecek diğer ışın kay-
nakları beta ışınları, x ışınları ve ultra vio-
le (UV) ışınlarıdır.

8. B Türkiye’de 1999’da yönetmelik çıkartıl-
mıştır. Bu düzenlemeye göre ışınlan-
mış gıdaların, uluslararası gıda ışınla-
ma sembolü olan yeşil renkli radura sem-
bolünün kolayca görülebilir şekilde etiket 
bilgisinde belirtilmesi zorunlu hale getiril-
miştir.

9. E Dumanlama, ürünün belli özellik ve şart-
larda odun dumanına maruz bırakıla-
rak duman içinde bulunan koruyucu et-
kili, lezzet ve renk veren bileşiklerin gı-
daya nüfuz etmesi işlemidir. Duman kay-
nağı olarak kullanılan odunun çeşidi, el-
de edilen dumanın özelliklerinde önemli 
ölçüde etkilidir. İyi kalitede duman elde-
sinde meşe, gürgen, akgürgen gibi sert 
odunların tercih edilmesi gerekir. Çam gi-
bi reçineli odunlar reçinenin ürüne yapış-
masından dolayı dumanlamaya uygun 
değildir. İyi kalitede duman eldesi için en 
uygun yanma sıcaklığı 340-400°C’dir. 
400°C’nin üzerine çıkıldığında lignin-
den polisiklik aromatik hidrokarbonların 
(PAH) oluşma riski bulunur.

10. D Dumanlama, ürünün belli özellik ve şart-
larda odun dumanına maruz bırakılarak 
duman içinde bulunan koruyucu etkili, 
lezzet ve renk veren bileşiklerin gıdaya 
nüfuz etmesi işlemidir. Gıda muhafaza-
sında kullanılan kimyasal bir yöntemdir.

11. D Sütün pastörizasyonunda hedef alınan 
mikrooganizmalar Mycobacterium tuber-
culosis ile Coxiella burnetiidir.

12. B  B seçeneği hariç verilen bütün bilgiler 
doğrudur. Etlerin dondurulması sırasın-
da buz kristallerinin oluşumu ile ette bu-
lunan serbest su, bağlı su haline dönüşür 
ve böylece etin su aktivitesi düşer.

13. D Sekonder ve tersiyer aminlerle reaksiyo-
na giren nitrit, karsinojenik özellikte nit-
rozamin oluşturma potansiyeline sahip 
olması nedeniyle sağlık riski yönünden 
önem taşır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra;gıda katkı mad-
delerinin kullanım amaçlarını ve özelliklerini öğrenecek, gıda katkı 
maddelerini genel olarak sınıflandıracak, gıda katkı maddelerinin ulus-
lararası ve ulusal yasal mevzuatlardaki yerini kavrayacak, tüketici ve 
insan sağlığının korunması amacıyla alınması gereken önlemleri açık-
layacak bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

Gıda katkı maddesi, bir gıdanın üretim basamaklarından herhangi birinde doğrudan veya dolay-
lı olarak gıdaya katılan ve katıldıktan sonra gıdanın bileşeni olan maddedir. Dünyada nüfus artışı, iklim 
değişiklikleri, ticaret ve seyahatin küresel düzeyde artışı, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda meyda-
na gelen değişimler nedeniyle tüketim alışkanlıklarında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu faktör-
ler sebebiyle özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler çok geniş ürün yelpazesinde gıdaya ulaşmak iste-
mektedir. Gıda endüstrisi de bu talebi karşılamak için gıdaların mümkün olan en uzun raf ömrü ile satı-
şa sunulmasını istemektedir.

Gıda katkı maddeleri, özel bir amaç doğrultusunda üretici tarafından kullanılan maddeler olup, bu 
bölümün ana konusunu oluşturmaktadır. Bununla beraber üretim sırasında veya dolaylı olarak paketle-
me sırasında gıdaya geçebilen katkı maddeleri de bulunabilmektedir.

GIDA KATKI MADDELERİ VE KULLANIM AMAÇLARI
Sülfür dioksit: Kükürt dioksit olarak da bilinir. Antimikrobiyal özelliğinden dolayı koruyucu olarak 

özellikle kurutulmuş gıdalarda kullanılır. Bu amaçla kullanıldığında yasal mevzuat gereği etikette E 220 
kodu ile belirtilmesi gerekir.

Günümüzden yaklaşık 3.000 yıl önce Mısır’da fermente içecekleri korumak amacıyla sülfür dioksit 
kullanıldığına dair önemli bulgular bulunmaktadır. Aynı şekilde farklı coğrafyalarda etlerin muhafazasın-
da tuz kullanımının olduğu bilinmektedir.

Codex Alimentarius: Latince olan bu kelime “Gıda Kitabı” anlamına gelir. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO-Food and Agricultural Organization) İle Dünya Sağlık Örgütü’nün (WFIO-World He-
alth Organization) ortak katkıları İle ortaya çıkmıştır. Gıda üretimi ve gıda güvenliği İle İlgili uluslarara-
sı standartları, uygulama kılavuzları, rehber ve tavsiyeleri yayımlayan uzmanlar komisyonu tarafından 
hazırlanmıştır.

Gıda katkı maddeleri, Codex Alimentarius Komisyonu’nun belirlediği özel bir numaralandırma ve sı-
nıflandırma sistematiği altında toplanmıştır. Bu sayede, karmaşık kimyasal yapıdaki veya uzun ismi olan 
katkı maddeleri rahatlıkla kodlanabilmekte ve tüm katkı maddeleri fonksiyonel sınıflarına ve teknolojik 
özelliklerine göre tanımlanabilmektedir. 

Gıda Mevzuatına Göre Gıda Katkı Maddelerinin Tanımı
Codex Alimentarius Komisyonu 1960 ve 1970’lerde gıda katkı maddesini; “Besleyici değeri olsun 

veya olmasın tek başına gıda olarak tüketilemeyen ve gıda bileşeni sayılmayan, gıdanın üretimi, hazır-
lanması, paketlenmesi, taşınması veya depolanması sırasında doğrudan veya dolaylı olarak kendisinin 
veya yan ürünün açıklanabilir bir etki ile katıldığı gıdanın özelliğine etki eden madde” olarak tanımlamış-
tır. Sonraki yıllarda bilimsel ve resmi kuruluşlardan önerilen birçok farklı tanımlama ortaya çıkmıştır. Tür-
kiye, Avrupa Birliği 1333/2008 sayılı Regülasyonu’nu temel alarak; Türk Gıda Kodeksi, Gıda Katkı Mad-
deleri Yönetmeliği’nde katkı maddeleri için yasal tanım yapmıştır. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Gıda Katkı Maddelerinin Kullanım Amaçları
Oksidasyon: Oksijenin, gıda bileşenleri olan yağ, karbonhidrat ve proteinlere etki ederek, gıdada 

kalite düşmelerine neden olmasıdır. Oksidasyon sonucu meydana gelen bazı değişimler şöyle sırala-
nabilir: Yağ içeren gıdalarda; acımsı tat ve aroma, renk açılması, lezzet kaybı/bozuklukları ve tekstür-
de değişme.

Gıda katkı maddelerinin, çok sayıda etkisi bulunmasına karşın temel anlamda iki kullanım amacı bu-
lunur. Bunlardan birincisi; güvenilir gıda elde etmek için gıdayı mikroorganizmalardan korumak ve oksi-
dasyon gibi kimyasal değişimleri önlemektir. İkincisi ise gıda görünümünün ve tadının daha iyi olması ile 
gıdanın ağızda bıraktığı his ile tüketici beğenisinin artırılmasıdır.

Gıda Katkı Maddelerinin Genel Özellikleri
Teknolojik gereksinimler ve tüketiciler göz önüne alındığında gıda katkı maddelerinin taşıması ge-

reken bütün özellikler ulusal ve uluslararası mevzuatlarda bildirilmiştir. Türk Gıda Kodeksi, Gıda Kat-
kı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre gıda katkı maddelerinin tüketiciler için avantaj ve yararları olması zo-
runludur. Bununla beraber gıda katkı maddeleri, aşağıda belirtilen özelliklerin en az birini karşılamalıdır.

 ➣ Gıdanın besin değerini korumalı.
 ➣ Özel beslenme ihtiyaçları olan gruplar için üretilen gıdalarda gerekli bileşenleri sağlamalı.
 ➣ Gıdanın doğasını, içeriğini veya kalitesini tüketiciyi yanıltacak şekilde değiştirmemek koşuluyla, 
kalite ve stabilitesinin korunmasına katkı sağlamalı veya organoleptik özelliklerini geliştirmeli.

 ➣ Kusurlu ham madde kullanımının veya hijyenik olmayan üretim ve yöntemlerin etkilerini maske-
lemek amacıyla kullanılmaması koşuluyla; gıdaların, gıda katkı maddelerinin, gıda enzimleri ve 
aroma vericilerinin üretimi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması veya depolanma-
sında yardımcı olmalı.

 ➣ JECFA (The Joint FAO/WHO Committee on Food Additives-Gıda Katkıları FAO/WHO Ortak Uz-
manlar Komitesi) gıda katkı maddelerinin kullanım özellikleri, güvenilirlikleri ve halk sağlığı endi-
şeleri konularında çalışan, konusunda uzman ve bağımsız bilim adamları tarafından oluşturulan 
bir komitedir. Bu komite FAO ve WHO uzmanları tarafından 1956 yılında kurulmuş olup 

Codex Alimentarius Komisyonu’na bilimsel tavsiyelerde bulunur. JECFA; gıda katkı maddelerinin 
aşağıdaki durumlarda kullanılmaması gerektiğini bildirmiştir.

 ➣ Kullanımı sonucu tüketiciyi aldatması.
 ➣ Gıdanın besleyici değerini düşürmesi.
 ➣ Katkı maddesi kullanılmadan da iyi üretim uygulamaları (GMP- Good Manufacturing Practice) ile 
istenen etkinin elde edilmesi.

 ➣ Yanlış üretime ve uygun olmayan depolama şartlarına neden olması.

Gıda Katkı Maddelerinin Kimyasal Özellikleri
Gıda katkı maddelerinin, kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerinin bilinmesi kritik önem taşır. Gıda 

katkı maddeleri kimyasal yapıları temel alınarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
 ➣ Tek başına kullanılanlar (sorbik asit, sodyum askorbat, propil galat, vb.)
 ➣ Basit karışımlar (lesitinler)
 ➣ Bitkisel kaynaklardan elde edilmeyen kompleks karışımlar (mineral hidrokarbonlar)
 ➣ Polimerler (pektinler, selülozlar vb.)
 ➣ Bitkisel kaynaklardan elde edilenler (steviol glikozitler)
 ➣ Nanomateryaller
 ➣ Mikroorganizma veya derivatlarını içerenler

GIDA KATKI MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Gıda endüstrisinde katkı maddelerinin kullanılmasının en temel sebebi tüketici beklentilerini karşı-

layabilmesidir. 
Tatlandırıcılar
Doğal veya sentetik bileşikleri içeren tatlandırıcılar, enerjisi azaltılmış veya şekersiz gıdalarda tadın 

artırılması amacıyla kullanılırlar. Gıdanın besleyici değeri üzerine etkileri ya yoktur ya da yok denecek ka-
dar azdır. Diyet yapan veya şeker hastalığı olan kişiler tarafından kullanılırlar. Uzun süredir sıklıkla ter-
cih edilen aspartam, asesülfam K, sakarinin yerini son zamanlarda steviol glikozitleri ve sükraloz almıştır. 
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Sakarin (E 955)
Sentetik bir tatlandırıcıdır. Sakarin, genellikle sodyum veya kalsiyum tuzları ile kullanılır. Yüksek 

konsantrasyonlarda kullanıldığında hafif acı bir tat bırakabilir.
Siklamik Asit (E 952)
Taumatin (E 957)
Thaumatococcus danielli meyvesindeki iki farklı kimyasal yapıdaki proteinden elde edilir. Tatlandırı-

cı aktivitesi bu proteinlerin izoelektrik noktasına bağlı olarak ortaya çıkar. Taumatinin etkisi sakarin, ase-
sülfam ve steviol glikozitler ile kullanıldığında artar. Sakız ve süt ürünlerinde kullanılır.

Steviol Glikozitler (E 960)
Stevia olarak da bilinen steviol glikozitler, Stevia rebaudiana (Bertoni) bitkisinden elde edilir. Tari-

hin ilk yıllarından itibaren, Güney Amerika yerlileri bu bitkinin yapraklarını gıdaları tatlandırmak amacıy-
la kullanmıştır. Stevia, sükrozdan 200-300 kat daha tatlı olup yüksek sıcaklık derecelerine ve pH deği-
şimlerine dayanıklıdır. Şeker hastalarının kullanımı için oldukça güvenlidir.

Aspartam (E 962)
Bir dipeptid olan aspartam son yıllarda en çok tercih edilen tatlandırıcılardandır. Aspartam, uzun sü-

re depolanan veya katıldıktan sonra ısı işlemi gören içeceklerde kimyasal yapısını koruyamaz.
Renklendiriciler
Renklendiriciler, tüketici beğenisini çekerek tüketicileri aldatabildiği gibi gıdanın doğal yapısını da 

değiştirebilmektedir. Ayrıca çok renkli ve parlak gıdalar genellikle çocuklar tarafından sıklıkla tüketilmek-
tedir. Bilimsel çalışma sonuçlarına göre bazı renklendiricilerin, özellikle çocuklarda davranış bozuklukla-
rına neden olabileceği rapor edilmektedir. Bu nedenle diğer katkı maddelerinde olduğu gibi kullanımları-
na yalnızca gerekli olduğu durumlarda kısıtlı miktarda izin verilmektedir. Renklendiriciler, genellikle kon-
serve veya ısı işlemi uygulamaları gibi işlemlerin gıdalarda renk kaybına neden olduğu durumlarda kul-
lanılmaktadır. Bu amaçla en çok sarı ve kırmızı rengin tercih edildiği belirtilmektedir. Sentetik veya do-
ğal bazı gıda renklendiricileri ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

 ➣ Kurkumin (E 100): Etanolde çözünür, sarı-kırmızı renk verir.
 ➣ Riboflavinler (E 101): Suda çözünür, sarı renk verir.
 ➣ Tartrazin (E 102): Suda çözünür, limon sarısı-sarı renk verir.
 ➣ Sunset yellow-FCF (E 110): Suda çözünür, turuncu renk verir.
 ➣ Karmin (E 120): Parlak kırmızı renk verir.
 ➣ Karmosin (E 122): Suda çözünür, mavimsi kırmızı renk verir.
 ➣ Ponzo 4R (E 124): Suda çözünür, kırmızı renk verir
 ➣ Eritrosin (E 127): Suda çözünür, kiraz kırmızısı renk verir.
 ➣ Patent blue V (E 131): Suda çözünür, yeşilimsi mavi renk verir.
 ➣ îndigo karmin (E 132): Suda çözünür, mor-mavi renk verir.
 ➣ Klorofiller ve bakır kompleksleri (E 140-141): Suda çözünür, yeşil renk verir.
 ➣ P-karoten (E 160a): Yağda çözünür, turuncu renk verir.

Bitkisel Ekstraktlar
Son yıllarda gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında artan hassasiyet sebebiyle yasalarda doğal 

renklendiricilere verilen izinler sentetiklere oranla hızla artış göstermiştir. Bu kapsamda bitki özlerinden 
elde edilen renklendiricilerin kullanımı ön plana çıkmıştır. Örneğin paprika ekstraktları (E 160c) kırmı-
zı renk veren yağ ekstraktlan olup yaklaşık 50 farklı renk pigmenti içerir. Ayrıca, çiğ ve işlem görmemiş 
palmiye yağından elde edilen karotenler de önemli renklendiriciler olarak kullanılır.

Asitler
Gıdalarda ekşi tat ve aroma oluşumunu sağlamak amacıyla kullanılır. Bazı asitlerin antimikrobiyel 

etkileri de bulunur. Bu nedenle gıdaların korunması amacıyla da kullanılabilir.
Asetik Asit (E 260) ve Diğer Yağ Asitleri
Asetik asit, propiyonik asit (E 280) ve sorbik asit (E 200) daha çok antimikrobiyel etkileri için tercih 

edilir. Daha kısa zincirli yağ asitleri, çoğu zaman aroma bileşimi üzerine etkilidir.
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Süksinik Asit (E 363)
Fumarik asitten sentezlenir. Gliserol ile beraber hamur işleri ve pastacılık ürünlerinde emülsifiye edi-

ci etkisi nedeniyle kullanılır.
Fumarik asit (E 297)
Maleik asidin fermentasyonu sonucu elde edilir. Özellikle kurutulmuş toz halindeki puding gibi gıda-

ların raf ömürlerini uzatmak amacıyla kullanılır. Gıdanın pH değerini düşürür. Genellikle koruyucular ile 
beraber kullanılır.

Laktik asit (E 270)
Karbonhidrat içeren çiğ materyallerin laktik asit bakterileri (Lactobacillus delbruckii, L. bulgaricus) ta-

rafından fermentasyonu sonucu elde edilir. Katıldığı gıdanın aroması üzerine etkili olan laktik asit, seb-
ze ve meyvelerin renk kayıplarının önlenmesi amacıyla da kullanılabilir.

Malik asit (E 296)
Marmelatların, reçellerin, jölelerin, meşrubatların, konserve meyve ve sebzelerin üretilmesi sırasın-

da kullanılır. Ayrıca yağların pişirme ve kızartma sırasında sıçramaması amacıyla da kullanılır.
Tartarik asit (E 334)
Sert ve keskin aroma özelliği bulunur. Ekşi tat kazandırmak için meyve sularında, şekerlemelerde 

ve kabartma tozlarında kullanılır. Metaller ile kompleks oluşturma özelliği bulunduğundan antioksidan-
lar ile birlikte kullanılır.

Sitrik Asit (E 330)
Gıda endüstrisinde kullanılan asit ve tuzlarının % 60 kadarını sitrik asit oluşturur. Şelatlaştırıcı etki 

gösterdiğinden antioksidanlar ile beraber kullanılır. Meyve ve sebzelerde kahverengileşmeyi önler. Gı-
danın aroması üzerinde de etkili olur. Şekerlemelerde, meyve sularında, marmelatlarda, jölelerde, seb-
ze konservelerinde ve bazı süt ürünlerinde kullanılır.

Fosforik Asit (E 338)
Fosforik asit ve tuzları gıda endüstrisinde kullanılan asitlerin yaklaşık % 25’ini oluşturur. Gıdalarda 

aktif tamponlama maddesi ve fermentasyon prosesinde pH düzenleyici olarak etki gösterir. Başta ko-
lalı içecekler olmak üzere meşrubatlarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca meyveli şeker, jöle ve bazı peynirler-
de de kullanılır.

Koruyucular
Gıdaların belirli süre bozulmadan kalmasını sağladıkları için tek başına en sık kullanılan gıda katkı 

maddeleridir. Bununla beraber gıdanın ham maddesi ile temas eden her kimyasal madde hakkında çe-
kinceler vardır. Bu nedenle koruyucu kullanılan gıdaların da çoğunlukla kalitesiz veya güvensiz olduğu 
düşünülmektedir. Günümüzde hâlâ gıda endüstrisinde sıklıkla tercih edilen koruyucuların bazıları, so-
ğuk muhafaza kullanılmadan veya modern teknoloji uygulama alanı bulmadan uzun yıllar önce de kul-
lanılmaktaydı.

Koruyucular mikroorganizmaların gıdada gelişmesini ve toksin oluşturmasını engelleyerek gıda in-
feksiyon ve intoksikasyonlarını önleyebilmektedir.

Benzoik Asit (E 210)
Benzoik asit, antimikrobiyel etkisini üç şekilde gösterir; mikroorganizmaların hücre duvarı üzerine di-

rekt etki ederek, enerji kaynağı olan sitrat siklusunu inhibe ederek ve oksidatif fosforilasyonu inhibe ede-
rek etki etmektedir. Doğada yaban mersini, kızılcık, bazı erik türleri, tarçın ve karanfilin yapısında bulu-
nur. Aktivitesi daha çok maya ve küfler üzerine olup bakteriler üzerine de etkilidir. Bu etkisi hem bakte-
rilerin gelişmesini durdurucu hem de öldürücü olabilir. 

Sorbik Asit (E 200)
En önemli avantajlarından birisi kokusuz ve tatsız olmasıdır. Doğal olarak dış budak ağacı meyve-

lerinden elde edilebildiği gibi sentetik olarak etanalden sentezlenebilir. Daha çok küf ve mayalar üzeri-
ne etkilidir. Etkisi pH’ya bağlıdır ve pH 6.5’in üzerinde azalır. Sorbik asit veya tuzları küfler üzerindeki 
antifungal etkileri sebebiyle meyve sularında, margarinde, bazı peynir çeşitlerinde ve fırınlanmış ürün-
lerde kullanılabilir.

Propiyonik Asit (E 280)
Doğal olarak propiyonik asit fermentasyonunun gerçekleştiği tüm gıdalarda (Emmental peynir, vb.) 

% 1 düzeyine kadar bulunabilir. Antimikrobiyel etkisi küfler üzerine olup, bakteriler üzerine etkisi daha 
azdır. Mayalar üzerine etkisiz olduğu kabul edilir. Fırınlanmış ürünlerde, unlarda ve bazı peynir türleri-
nin salamurasında kullanılır.
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Asetik Asit (E 260)
Sirkenin etken maddesidir. Gıdalar üzerindeki koruyucu ve aroma verici etkisi uzun yıllardan beri bi-

linir. Sirkenin antimikrobiyel etkisi mayalar ve bakteriler üzerine kuvvetli olup küfler üzerine etkisi azdır. 
Potasyum (E 261), sodyum (E 262) ve kalsiyum (E 263) tuzları şeklinde de kullanılabilir. Ketçap, mayo-
nez, salamura sebzeler, ekmek ve diğer fırıncılık ürünlerinde kullanılır.

Sülfat ve Sülfitler
Küfler, mayalar ve bakteriler üzerine antimikrobiyel etkisi oldukça güçlüdür. Gıdanın ve ortamın 

pH’sı düştükçe etkileri artar. Gıdalardaki bazı bileşiklerin oluşmasını engelleyerek veya oksidasyonu 
durdurarak renk kayıplarını önlerler. Kurutulmuş meyve ve sebzeler, meyve suları, şuruplar ve konsant-
re gıdalarda kullanılabilirler.

Nitratlar ve Nitritler
Nitrat, nitrit ve tuzları (sodyum ve potasyum) kırmızı et ve et ürünlerinde rengin oluşması ve korun-

ması ile antimikrobiyel etkileri nedeniyle kullanılır. Özellikle et ürünlerinde bulunarak önemli gıda zehir-
lenmelerine yol açabilen, sporlu bir bakteri olan Clostridium botulinum’un üremesine ve toksin oluştur-
masına karşı kullanılır. Etkileri pH’ya ve serbest HNO2 (nitroz asit) miktarına bağlıdır. Et ürünlerinde tuz 
(NaCl) ile karıştırılıp kürleme ajanı olarak kullanılır. Toksik etkileri kanıtlanmıştır. Bu nedenle kullanıla-
cak miktarları ile ilgili sınırlar mevzuatlarda belirtilmiştir.

Antioksidanlar
Antioksidanlar, gıdada oksidatif bozulmayı önlemekte, bu sayede acılaşmayı, renk, aroma ve besle-

yici değer kaybını azaltmaktadır. Gıdaların doğal yapısında bulunan birçok katı ve sıvı yağ, aroma mad-
deleri, vitaminler ve renk maddeleri oksijenle temas ettiğinde reaksiyona girerek bozulmaktadır. Bu ne-
denle gıdaların ambalajlanması sırasında hava yerine özel gaz karışımları yerleştirilmesi, oksijenin gli-
koz oksidaz gibi enzimler kullanılarak ortamdan uzaklaştırılması ve soğutma gibi teknikler kullanılarak 
oksitlenme önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Hangi antioksidan olursa olsun oksitlenmiş bir gıdayı eski 
haline çevirememektedir. Oksidasyon, bir dizi reaksiyon sonucu oluştuğundan mümkün olan en kısa sü-
rede engellenmeli ve yavaşlatılmalıdır. Bu sebeple temel özellikleri nedeniyle antioksidanlar, genellikle 
katı ve sıvı yağların işlenmesinde tercih edilir.

Emülgatörler
Yağ ve su fazı olan, normal şartlarda birbirlerine karışmayacak iki farklı maddenin bir arada buluna-

bilmesini sağlayan gıda katkı maddeleridir. Bu karışım gıdalarda, ya su içerisinde yağ ya da yağ içerisin-
de su damlacıkları şeklinde emülsiyon olarak bulunur. Emülgatörler, mayonezin, çikolata ürünlerinin ve 
bazı yağlı gıdaların yapımında özellikle tercih edilir. Günümüzde dünya genelinde 150.000 ile 200.000 
tonluk emülgatör üretimi olduğu rapor edilmektedir. Toplam üretimin yaklaşık % 75’lik bölümünü de gli-
seritlerin oluşturduğu belirtilmektedir.

Aroma Artırıcılar
Tek başlarına herhangi bir tat veya aromaya sahip olmayan, fakat katkı maddesi olarak kullanıldıkla-

rı gıdanın aromasını ortaya çıkaran veya artıran gıda katkı maddeleridir. Gıda katkı maddesi olarak de-
ğerlendirilmeyen ve tek başına bir tadı olan tuzun etkisinin aroma artırıcıların etkileri ile benzer olduğu 
belirtilmektedir. Aroma artırıcılar içerisinde en çok bilineni glutamik asit ve glutamik asit tuzlarıdır. Ne-
ohesperidin DC (E 959) gibi bazı tatlandırıcıların da aroma artırıcı özellikleri bulunabilir. Ancak bunla-
rın kullanımı mevzuatlarda bulunan özel şartlara tabidir. Neohesperidin DC bu amaçla kullanıldığında et 
ürünleri ve margarinin aromasını artırır. Benzer şekilde asesülfam K, aspartam ve taumatin sakızlarda 
ve bazı tatlılarda bu amaçla kullanılabilir.

Monosodyum Glutamat (E 621)
Glutamik asit tuzlarının en bilinen formu olup birkaç yüzyıldır kullanılan aroma artırıcıların başında 

gelir. Glutamik asit, proteinlerin doğal yapısında bulunan bir maddedir. Örneğin; peynir ve domatesin 
doğal yapısında bulunur. Son yıllarda monosodyum glutamat (MSG) içeren ürünlerin gıda intoleransına 
neden olduğu yolunda görüşler bildirilmiştir. MSG kullanımı; donmuş, kurutulmuş et ve balık ürünleri ile 
çorba ve benzeri ürünlerde tercih edilir.

Metal Bağlayıcılar
Metal bağlayıcılar, gıdalardaki metalleri bağlayarak, renk, aroma ve gıda yapısının sabit kalması-

na yardımcı olur. Gıdaların doğal içeriklerindeki; karboksil asitler (süksinik, okzalik), hidroksi asitler (lak-
tik, malik, tartarik, sitrik), polifosforik asitler, amino asitler, peptitler ve proteinler gibi birçok bileşik ben-
zer etki gösterir. 
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Glukonik asit (E 574), kalsiyum disodyum etilen diamin tetra-asetat (EDTA-E 385) ve tartarik asit (E 
334) bu amaçla kullanılan maddelerden birkaçını oluşturur.Konserve sebzelerde aroma ve rengin ko-
runmasında kullanılır. Ot ve baharatların ekstraksiyonlarında kullanılarak elde edilen ürünlerin kalitele-
rinde artış sağlanır. Süt ürünlerinde kazein kompleksi üzerine etki ederek ürün kalitesinde artış, şeker 
endüstrisinde sükroz kristalizasyonunu kolaylaştırarak metal-sükroz kompleks oluşumunu yavaşlatma-
yı sağlar.

Polisakkarit: Polimerik yapıdaki karbonhidratlardır. Birbirini tekrar eden ve glikozit bağlarla bağla-
nan mono veya disakkaritlerden oluşur.

Kıvam Artırıcılar, Jelleştiriciler ve Stabilizatörler
Birçok polisakkarit ve modifiye formları az miktarlarda kullanılsalar dahi gıdada viskozitede artış, jel 

oluşumu, emülsiyonun stabilizasyonu sağlanmış olur. Bu şekilde kristalizasyonu engellemekte (dondur-
ma) ve aroma enkapsülasyonuna yardımcı olmaktadır.

Nem Vericiler ve Topaklanmayı Önleyiciler
Nem vericiler, gıdaların kurumasını önleyerek gıdalara yumuşaklık veren, toz gıdaların sıvılarda çö-

zünmesini kolaylaştıran ve kristalizasyonunu engelleyen maddelerdir. Yüksek higroskopik (rutubet çek-
me) özelliği olan maddelerdir. Sorbitol ve gliseroller tatlandırıcı amaçları yanı sıra bu amaçla da kulla-
nılabilir. Topaklanmayı önleyiciler, suyu absorbe edebilen veya su bazlı film tabakası oluşmasını engel-
leyebilen maddelerdir. Silikon dioksit (E 551) ve silikatlar (E 559), trikalsiyum fosfat (E 341) ve magnez-
yum karbonat (E 504) bu amaç için en sıklıkla kullanılan maddelerdir. Genellikle sofra tuzu, aromalandı-
rılmış tuz (soğan veya sarımsak tozu ile karıştırılmış tuz), kurutulmuş sebze ve meyve tozları, hazır çor-
balar, soslar ve kabartma tozunda kullanılır.

İtici ve Koruyucu Gazlar
Gıdalar paketlendikten sonra, paket içerisinde oluşabilecek oksidasyon ve/veya mikrobiyel bozulma 

paket içerisindeki gaz veya gaz karışımlarının oluşturduğu atmosfer ile önlenebilir. Örneğin; azot (N2) 
ve karbondioksit (C02) gibi gazlar paket içerisinde modifiye veya kontrollü atmosfer oluşturarak gıdala-
rın raf ömürleri uzatabilir. Gıdalar uygun formlara getirildikten sonra (sürülebilir peynir, baharatlandırıl-
mış sıvı yağ, vb.) paketlenme aşamasında bu gazlar kullanılabilir. İtici gazlara; azot (E 941), azot oksit 
(E 942) ve karbondioksit (E 290) örnek olarak verilebilir. Son yıllarda freon gazının çevreye verdiği za-
rar göz önüne alınarak kullanımı kısıtlanmıştır.

GIDA KATKI MADDELERİNİN GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI  
YÖNÜNDEN ÖNEMİ

Dünya nüfusunun 7 milyarı geçtiği günümüzde tüm gelişmelere rağmen açlık sınırında yaşayan in-
san sayısının 800 milyon civarında olduğu bildirilmektedir. Gıda bilimi ve teknolojisi son yıllarda büyük 
gelişmeler kaydetmekte, artan nüfus, değişen toplum ihtiyaçları ve alışkanlıklarına hızla cevap verme-
ye çalışmaktadır. Yapılan değerlendirmelere göre 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık % 70’inin şe-
hirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde ABD’de toplam tüketilen gıda maddeleri içerisin-
de işlenmiş ürünlerin yaklaşık % 70 olduğu bildirilmektedir. 

Genel Prensipler
Bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanan standart ve yasaların izin verdiği gıda katkı maddeleri, be-

lirtilen oranlarda kullanılarak gıda güvenliği sağlanabilmektedir. Bu kapsamda gıda güvenliği yönünden 
aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

Gıda katkı maddesi veya parçalanma ürünlerinin, izin verilen miktarlarda kullanıldığında hiçbir yan 
etki göstermemesi.

Yapılan testlerde akut ve kronik toksik etki oluşturmaması.
Karsinojenik (kanser yapma özelliği), teratojenik (anne karnında bebek üzerine toksik etki) ve muta-

jenik (genlerde değişime neden olma) etkiler oluşturmaması.
Gıda katkı maddelerinin mutlaka ilgili mevzuatlarda kapsamlı olarak bulunması gerekir. Hangi gı-

dalarda, hangi maddelerin ne kadar miktarda kullanılabileceği net bir şekilde belirtilmelidir. Gıda katkı 
maddesi kullanımına izin verilmeyen ve özellikle spesifik bireylere (bebekler, diyabet hastaları vb.) gö-
re hazırlanan gıdalar mevzuatlarda mutlaka belirtilmelidir. Katkı maddeleri ADI (Acceptable Daily Inta-
ke- günlük kabul edilebilir alım miktarı) ve NOAEL değerlerine göre kullanılmalıdır. Resmi otoriteler ta-
rafından kontroller yerine getirilmeli ve uygun analiz metotları kullanılmalıdır. Gıda endüstrisinde GMP 
kapsamında gıda katkı maddeleri kullanımında dikkat edilecek bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar ge-
nel olarak üç başlık altında toplanabilir: 
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Gıda katkı maddesi kullanılacaksa beklenen etkisini gösterebileceği en düşük oranda kullanılmalıdır.
Gıdanın üretimi, işlenmesi veya paketlenmesi aşamalarında katılan katkı maddesi gıdanın bir bile-

şeni olmalı ve tek başına farklı bir etki göstermemelidir.
Gıdaların üretimden tüketime kadar geçen tüm aşamalarında gösterilen teknik ve hijyenik asgari 

şartların gıda katkı maddelerinde de uygulanması gerekmektedir.
Gıda Katkı Maddelerinin Halk Sağlığı Yönünden Önemi
Bu bölümde, bilimsel verilere dayanan risk analizine dayalı gıda güvenliği kapsamında gıda katkı 

maddelerinin kısa bir değerlendirilmesine yer verilecektir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için aşağı-
daki temel noktalar önemlidir.

 ➣ Gıda katkı maddelerinin kimyasal yapı ve özellikleri bilinmelidir.
 ➣ Resmi otoriteler tarafından yapılan önceki dönemlere ait değerlendirmeler dikkate alınmalıdır.
 ➣ Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları ve maruz kalma dereceleri bilinmelidir.
 ➣ Toksikolojik çalışma sonuçları değerlendirilmelidir.
 ➣ Bu konu ile ilgili olarak halk sağlığının etkin şekilde korunabilmesi için; gıda katkı maddelerinin 
kullanımı bilimsel veriler ışığında hazırlanan yasal mevzuat veya standartlar tarafından belirlen-
melidir. Ayrıca katkı maddesi kullanılan gıdalar tespit edilerek kullanımının yasak olduğu gıdalar 
bildirilmelidir.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, renklendiriciler ve bazı gıda katkı maddeleri-
nin başta çocuklar olmak üzere toplumun genelinde hiperaktivite ve davranış bozukluklarına neden ola-
bileceği tespit edilmiştir. Gıda katkı maddeleri toplumu oluşturan bireylerin kişisel farklılıklarına göre (ge-
netik özellikler, tüketim alışkanlıkları vb.) değişik etkiler gösterebilir.

Toksikolojik Çalışmalar
Toksikolojik çalışmalar genel anlamda gıda katkı maddelerinin toksikokinetik, genotoksik ve karsi-

nojenik etkilerini araştırmaktadır. Bu çalışmalar; subkronik, kronik, üreme ve gelişme toksisite çalışma-
ları olarak dört ana başlıkta değerlendirilir. Bir gıda katkı maddesine izin verilmeden önce aşılması ge-
reken birçok prosedür bulunmaktadır. Bunlar; gıda katkı maddelerinin teknolojik ve insan sağlığı yönün-
den uygun formunu ve miktarını belirlemede kullanılır. Bir gıda katkı maddesi, uzun yıllar kullanıldık-
tan sonra dahi insan sağlığı yönünden olumsuzluk taşıdığı tespit edilirse kullanımı sınırlandırılabilir ve-
ya yasaklanabilir. 

Risk Analizi
Risk analizine dayalı gıda güvenliği kapsamında; biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler ele alınır. 

Risk analizi; risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi yönünden değerlendirilir. Bununla birlikte 
yeni bir gıda katkı maddesi veya bilinen bir maddede yapılan değişikliklerin doğuracağı riskler ana çalış-
ma konularını oluşturmaktadır. Örneğin; 12 haftalıktan küçük bebeklerde ADI miktarı uygulanmamakta-
dır. Risk analizi kapsamında farklı tüketici gruplarında farklı risk değerlendirilmesi ve yönetimine ihtiyaç 
duyulur. Her bir gıda katkı maddesi veya katıldığı gıda tüketici gruplarına göre farklı riskleri barındırabi-
lir. Risk değerlendirmesinde; risk ve tehlikelerin belirlenmesi ve karakterizasyonu ile tehlikelere maruz 
kalma boyutunun değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca bilimsel gelişmeler ışığında elde edilecek sonuçla-
rın da çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Tehlikelerin belirlenmesi ve karakterizasyonlarında gıda katkı maddelerinin biyolojik ve toksikolo-
jik doztepki reaksiyonları ile teknolojik yönden kullanımları değerlendirilmektedir. Bu çalışmalarda katkı 
maddesinin olumsuz etki göstermediği seviye saptanmakta ve bunun sonucunda her bir katkı maddesi 
için ADI değerleri belirlenmektedir.

Gıda Katkı Maddelerinin Saptanmasında Kullamlan Yöntemler
Gıda katkı maddelerinin yasal mevzuat ve standartlar kapsamında sınırlandırılmıştır. Bu durum gı-

da güvenliğinin ve halk sağlığının korunmasında en önemli noktalardan biridir. Resmi kurumlar tarafın-
dan yapılan kontrollerde, izleme programlarında ve sürveyanslarda gıda katkı maddelerinin gıda etiket 
bilgisinde belirtilen maddeler veya miktarlarının izin verilen sınır değerler arasında olup olmadığı değer-
lendirilir. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bir gıdanın üretim basamaklarından her-
hangi birinde doğrudan veya dolaylı ola-
rak gıdaya katılan ve katıldıktan sonra gı-
danın bileşeni olan maddeye ne denir?

A) Gıda katkı maddesi
B) Kıvam verici
C) Renklendirici
D) Kabartıcı
E) Koruyucu

AÇIKLAMA
Gıda katkı maddesi, bir gıdanın üretim basamak-
larından herhangi birinde doğrudan veya dolay-
lı olarak gıdaya katılan ve katıldıktan sonra gıda-
nın bileşeni olan maddedir. Gıda katkı maddeleri, 
özel bir amaç doğrultusunda üretici tarafından kul-
lanılan maddeler olup, bu bölümün ana konusunu 
oluşturmaktadır. Bununla beraber üretim sırasın-
da veya dolaylı olarak paketleme sırasında gıdaya 
geçebilen katkı maddeleri de bulunabilmektedir.

YANIT: A

2. Günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce fer-
mente içecekleri korumak amacıyla hangi 
ülkede sülfür dioksit kullanılmıştır?

A) Irak B) Fransa
C) Hindistan D) Çin
E) Mısır

AÇIKLAMA
Tarihsel sürece baktığımızda insanlar binlerce yıl-
dır gıdaların üretiminde farklı katkı maddeleri kul-
lanmıştır. Avcı-toplayıcı yapıdan yerleşik düzene 
geçen insanlar, ürettiklerinden daha fazla gıda-
ya ulaşmak zorunda kalmış ve gıdaları daha uzun 
süre muhafaza ihtiyacı duymuştur. Günümüzden 
yaklaşık 3.000 yıl önce Mısır’da fermente içecek-
leri korumak amacıyla sülfür dioksit kullanıldığına 
dair önemli bulgular bulunmaktadır. Aynı şekilde 
farklı coğrafyalarda etlerin muhafazasında tuz kul-
lanımının olduğu bilinmektedir.

YANIT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi katkı maddele-
rinin gıdalara ilave edilmesindeki temel 
amaçlardan biri değildir?

A) Gıdanın besin değerinin geliştirilmesi 
veya iyileştirilmesi

B) Ürün kalitesi ve tazeliğinin korunması
C) Gıdalara istenen bazı özelliklerin kazan-

dırılması
D) Gıdaların tüketici tarafından beğenisinin 

artırılması
E) İşletmelerin pazar payını arttırmak

AÇIKLAMA
Gıda katkı maddelerinin gıdalara ilave edilmesin-
de dört temel amaç bulunur.
1. Gıdanın besin değerinin geliştirilmesi veya iyi-

leştirilmesi, 
2. Ürün kalitesi ve tazeliğinin korunması, 
3. Gıdalara istenen bazı özelliklerin kazandırıl-

ması, 
4. Gıdaların tüketici tarafından beğenisinin artırıl-

ması.
YANIT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi latincede  “Gıda 
Kitabı”  anlamına gelir?

A) AES
B) Codex Alimentarius
C) Scientific opinion
D) Food Additives
E) Analytical Methods for Food Additives

AÇIKLAMA
“Codex Alimentarius” Latince olan bu kelime “Gı-
da Kitabı” anlamına gelir. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü 
İle Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak katkıları İle or-
taya çıkmıştır. Gıda üretimi ve gıda güvenliği İle İl-
gili uluslararası standartları, uygulama kılavuzları, 
rehber ve tavsiyeleri yayımlayan uzmanlar komis-
yonu tarafından hazırlanmıştır.

YANIT: B
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5. Aşağıdakilerden hangisi oksidasyon so-
nucu yağ içeren gıdalarda meydana gelen 
değişimler arasında yoktur?

A) Acımsı tat
B) Şekersi aroma
C) Renk açılması, 
D) Lezzet kaybı/bozuklukları
E) Tekstürde değişme

AÇIKLAMA
Oksidasyon sonucu meydana gelen bazı değişim-
ler şöyle sıralanabilir: Yağ içeren gıdalarda; acım-
sı tat ve aroma, renk açılması, lezzet kaybı/bozuk-
lukları ve tekstürde değişme.
Gıda katkı maddelerinin, çok sayıda etkisi bulun-
masına karşın temel anlamda iki kullanım amacı 
bulunur. Bunlardan birincisi; güvenilir gıda elde et-
mek için gıdayı mikroorganizmalardan korumak 
ve oksidasyon gibi kimyasal değişimleri önlemek-
tir. İkincisi ise gıda görünümünün ve tadının daha 
iyi olması ile gıdanın ağızda bıraktığı his ile tüketi-
ci beğenisinin artırılmasıdır.

YANIT: B

6. JECFA; gıda katkı maddelerinin bazı du-
rumlarda kullanılmaması gerektiğini bil-
dirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar-
dan biri değildir?

A) Ürün kalitesi ve tazeliğinin korunması
B) Kullanımı sonucu tüketiciyi aldatması
C) Gıdanın besleyici değerini düşürmesi
D) Katkı maddesi kullanılmadan da iyi üre-

tim uygulamaları ile istenen etkinin elde 
edilmesi

E) Yanlış üretime ve uygun olmayan depo-
lama şartlarına neden olması

AÇIKLAMA
JECFA; gıda katkı maddelerinin aşağıdaki durum-
larda kullanılmaması gerektiğini bildirmiştir.
1. Kullanımı sonucu tüketiciyi aldatması.
2. Gıdanın besleyici değerini düşürmesi.
3. Katkı maddesi kullanılmadan da iyi üretim uy-

gulamaları  ile istenen etkinin elde edilmesi.
4. Yanlış üretime ve uygun olmayan depolama 

şartlarına neden olması.
YANIT: A

7. Oksijenin, gıda bileşenleri olan yağ, kar-
bonhidrat ve proteinlere etki ederek, gı-
dada kalite düşmelerine neden olmasına 
ne denir?

A) Fumarik asit
B) Emülgatörler
C) Antioksidanlar
D) Nitratlar
E) Oksidasyon

AÇIKLAMA
Oksidasyon, oksijenin, gıda bileşenleri olan yağ, 
karbonhidrat ve proteinlere etki ederek, gıdada 
kalite düşmelerine neden olmasıdır.

YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi tatlandırıcı değil-
dir?

A) Sakarin  B) Siklamik Asit
C) Taumatin  D) Malik asit
E) Aspartam 

AÇIKLAMA
• Sakarin (E 955): Sentetik bir tatlandırıcıdır. 

Sakarin, genellikle sodyum veya kalsiyum tuz-
ları ile kullanılır.

• Siklamik Asit (E 952): Siklamat olarak da isim-
lendirilir. Geniş kullanım alanına sahip olan 
siklamik asit, siklohekzan sülfamik asidin sod-
yum veya kalsiyum tuzları (E 954) formu ile 
kullanılır.

• Taumatin (E 957): Thaumatococcus danielli 
meyvesindeki iki farklı kimyasal yapıdaki pro-
teinden elde edilir. Tatlandırıcı aktivitesi bu 
proteinlerin izoelektrik noktasına bağlı olarak 
ortaya çıkar. 

• Steviol Glikozitler (E 960): Stevia olarak da bili-
nen steviol glikozitler, Stevia rebaudiana (Ber-
toni) bitkisinden elde edilir. Tarihin ilk yılların-
dan itibaren, Güney Amerika yerlileri bu bitki-
nin yapraklarını gıdaları tatlandırmak amacıy-
la kullanmıştır. 

• Aspartam (E 962): Bir dipeptid olan aspartam 
son yıllarda en çok tercih edilen tatlandırıcılar-
dandır. Aspartam, uzun süre depolanan veya 
katıldıktan sonra ısı işlemi gören içeceklerde 
kimyasal yapısını koruyamaz.

YANIT: D
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9. Gıda katkı maddeleri kimyasal yapılarına 
göre sınıflandırıldığında, aşağıdakilerden 
hangisi bunlardan biri olamaz?

A) Tek başına kullanılmayanlar 
B) Basit karışımlar 
C) Bitkisel kaynaklardan elde edilmeyen 

kompleks karışımlar
D) Polimerler 
E) Bitkisel kaynaklardan elde edilenler

AÇIKLAMA
Gıda katkı maddeleri kimyasal yapıları temel alı-
narak aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
1. Tek başına kullanılanlar (sorbik asit, sodyum 

askorbat, propil galat, vb.)
2. Basit karışımlar (lesitinler)
3. Bitkisel kaynaklardan elde edilmeyen komp-

leks karışımlar (mineral hidrokarbonlar)
4. Polimerler (pektinler, selülozlar vb.)
5. Bitkisel kaynaklardan elde edilenler (steviol 

glikozitler)
6. Nanomateryaller
7. Mikroorganizma veya derivatlarını içerenler

YANIT: A

10. “Asitler gıdalarda ekşi tat ve aroma oluşumu-
nu sağlamak amacıyla kullanılır. Bazı asit-
lerin antimikrobiyel etkileri de bulunur. Bu 
nedenle gıdaların korunması amacıyla da 
kullanılabilir.”Aşağıdakilerden hangisi bun-
lardan biri değildir?

A) Süksinik asit  B) Fumarik asit 
C) Laktik asit  D) Malik asit 
E) Klorik asit

AÇIKLAMA
Tat ve Aroma Amaçlı  Kullanılan Asitler
• Asetik Asit ve Diğer Yağ Asitleri
• Süksinik Asit 
• Fumarik asit 
• Laktik asit 
• Malik asit 
• Tartarik asit 
• Sitrik Asit 
• Fosforik Asit 
Koruyucu Amaçlı Kullanılan Asitler
• Benzoik Asit 
• Sorbik Asit 
• Propiyonik Asit
• Asetik Asit 
• Sülfat ve Sülfitler
• Nitratlar ve Nitritler

YANIT: E

11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi nem 
vericiler ve topaklanmayı önleyiciler için 
söylenemez?

A) Nem vericiler, gıdaların kurumasını önle-
yerek gıdalara yumuşaklık verirler

B) Toz gıdaların sıvılarda çözünmesini zor-
laştırır ve kristalizasyonunu olmasını 
sağlarlar

C) Yüksek higroskopik (rutubet çekme) 
özelliği olan maddelerdir

D) Sorbitol ve gliseroller tatlandırıcı amaç-
ları yanı sıra bu amaçla da kullanılabi-
lirler

E) Topaklanmayı önleyiciler, suyu absor-
be edebilen veya su bazlı film tabakası 
oluşmasını engelleyebilirler

AÇIKLAMA
Nem vericiler, gıdaların kurumasını önleyerek gı-
dalara yumuşaklık veren, toz gıdaların sıvılarda 
çözünmesini kolaylaştıran ve kristalizasyonunu 
engelleyen maddelerdir. Yüksek higroskopik (ru-
tubet çekme) özelliği olan maddelerdir. Sorbitol ve 
gliseroller tatlandırıcı amaçları yanı sıra bu amaç-
la da kullanılabilir. Topaklanmayı önleyiciler, suyu 
absorbe edebilen veya su bazlı film tabakası oluş-
masını engelleyebilen maddelerdir. Silikon dioksit 
(E 551) ve silikatlar (E 559), trikalsiyum fosfat (E 
341) ve magnezyum karbonat (E 504) bu amaç 
için en sıklıkla kullanılan maddelerdir.

YANIT: B

12. Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı mad-
desi olarak kullanılan tatlandırıcılar için 
doğrudur?

A) Yalnızca sentetik tatlandırıcılar kullanıl-
maktadır.

B) Doğal tatlandırıcılar şeker hastaları tara-
fından kesinlikle kullanılmamalıdır.

C) Tatlandırıcı amacıyla en çok tercih edi-
len gıda katkı maddesi çay şekeridir.

D) Tüm tatlandırıcıların kimyasal yapıları 
aynıdır.

E) Şeker hastaları için hazırlanan özel gı-
dalarda kullanılabilmektedir.

AÇIKLAMA
Doğal veya sentetik bileşikleri içeren tatlandırıcı-
lar, enerjisi azaltılmış veya şekersiz gıdalarda ta-
dın artırılması amacıyla kullanılırlar. Gıdanın bes-
leyici değeri üzerine etkileri ya yoktur ya da yok 
denecek kadar azdır. Diyet yapan veya şeker has-
talığı olan kişiler tarafından kullanılırlar.

YANIT: E
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13. Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı mad-
delerinin taşıması gereken özelliklerden-
dir?

A) Tüm gıda katkı maddeleri gıdaların raf 
ömrünü uzatır.

B) Kullanım miktarları ile ilgili güncel verile-
re ihtiyaç yoktur.

C) Kullanılması için mutlaka geçerli bir tek-
nolojik sebep bulunmalıdır.

D) Yalnızca bitkisel kaynaklardan elde edi-
lenler kullanılabilir.

E) Kötü kalitede bir gıdanın özelliklerini 
maskelemelidir.

AÇIKLAMA
Teknolojik gereksinimler ve tüketiciler göz önüne 
alındığında gıda katkı maddelerinin taşıması gere-
ken bütün özellikler ulusal ve uluslararası mevzu-
atlarda bildirilmiştir. Türk Gıda Kodeksi, Gıda Kat-
kı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre gıda katkı mad-
delerinin tüketiciler için avantaj ve yararları olma-
sı zorunludur.

YANIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliği 
yönünden gıda katkı maddelerinin taşı-
ması gereken özelliklerden değildir?

A) İzin verilen oranlarda kullanıldıklarında 
akut toksik etki göstermemelidir.

B) Katkı maddelerinin üretiminde iyi üretim 
uygulamalarına dikkat edilmesine gerek 
yoktur.

C) Karsinojenik, mutajenik ve teratojenik 
etkileri bulunmamalıdır.

D) Analitik metotlar ile saptanabilir ve mik-
tarı belirlenebilir olmalıdır.

E) Günlük kabul edilebilir alım miktarları bi-
linmelidir.

AÇIKLAMA
Gıda güvenliği yönünden gıda katkı maddelerinin 
taşıması gereken özellikler: 
• Yapılan testlerde akut ve kronik toksik etki 

oluşturmamalıdır..
• Karsinojenik (kanser yapma özelliği), teratoje-

nik (anne karnında bebek üzerine toksik etki) 
ve mutajenik (genlerde değişime neden olma) 
etkiler oluşturmamalıdır.

• Hangi gıdalarda, hangi maddelerin ne kadar 
miktarda kullanılabileceği net bir şekilde belir-
tilmelidir. 

• Gıda katkı maddesi kullanımına izin verilme-
yen ve özellikle spesifik bireylere (bebekler, 
diyabet hastaları vb.) göre hazırlanan gıdalar 
mevzuatlarda mutlaka belirtilmelidir.

• Katkı maddeleri ADI (Acceptable Daily Intake- 
günlük kabul edilebilir alım miktarı) ve NOAEL 
değerlerine göre kullanılmalıdır. 

• Resmi otoriteler tarafından kontroller yerine 
getirilmeli ve uygun analiz metotları kullanıl-
malıdır. 

YANIT: B
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15. Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı mad-
delerinin analitik metotlar kullanılarak ya-
pılacak analizleri için yanlıştır?

A) Gıda katkı maddelerinin kimyasal yapı-
ları büyük önem taşımaktadır.

B) Analitik metotlar güncel literatürler kap-
samında yenilenmelidir.

C) Farklı gıda katkı maddeleri grupları için 
farklı analiz metotlarına ihtiyaç duyul-
maktadır.

D) Herhangi bir gıda laboratuvarında bütün 
analizler yapılabilmektedir.

E) İzleme ve kontrol programlarında anali-
tik metotlar kullanılmaktadır.

AÇIKLAMA
Resmi kurumlar tarafından yapılan kontroller-
de, izleme programlarında ve sürveyanslarda gı-
da katkı maddelerinin gıda etiket bilgisinde belir-
tilen maddeler veya miktarlarının izin verilen sı-
nır değerler arasında olup olmadığı değerlendiri-
lir. Bu da ancak analitik metotlara dayalı labora-
tuvar analizleri ile mümkün olmaktadır. Gıda kat-
kı maddelerinin analiz edilebilmesi için, her mad-
deye özgü analitik metotlar ve protokoller kullanıl-
makta ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Protokol-
lerde farklı ekstraksiyon metotlarının kullanılması 
ile katkı maddelerinin gıdanın kompleks yapısın-
dan ayırt edilmesi sağlanmaktadır. Kullanılan tüm 
metotların minimum test kriterlerini karşılaması da 
ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca analiz yapılan labo-
ratuvarların alt yapılarının yeterli olması ve konu-
sunda uzman personel ile çalışması gerekmekte-
dir. Uygun metot ve protokollerin kullanılması gı-
da güvenliği ve halk sağlığı yönünden büyük öne-
me sahiptir. Bu kapsamda farklı kimyasal analiz-
ler, spektrofotometrik ve daha ileri teknikler olan 
kromatografik metotlar kullanılmaktadır.

YANIT: D

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mev-
zuat gereği içinde katkı maddesi bulun-
masına izin verilmeyen gıdalardan biri de-
ğildir?

A) Bal
B) Tereyağı
C) Pastörize ve UHT süt
D) Pastörize krema
E) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş 

fermente süt ürünleri

2. Türk Gıda Kodeksi, Gıda Katkı Maddeleri 
Yönetmeliği’ne göre kullanılan gıda katkı 
maddelerini fonksiyonlarına göre sınıflan-
dırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar-
dan biri değildir?

A) Tatlandırıcılar B) Renklendiriciler
C) Gıda hammadesi D) Antioksidanlar
E) Taşıyıcılar

3. Aşağıda sentetik veya doğal bazı gıda 
renklendiricileri ve özellikleri  verilmiştir. 
Seçeneklerden hangisinde, verilen bilgi-
ler yanlıştır?

A) Kurkumin (E 100): Etanolde çözünür, sa-
rı-kırmızı renk verir.

B) Riboflavinler (E 101): Suda çözünür, ye-
şilimsi mavi renk verir.

C) Tartrazin (E 102): Suda çözünür, limon 
sarısı-sarı renk verir.

D) Sunset yellow-FCF (E 110): Suda çözü-
nür, turuncu renk verir.

E) Karmin (E 120): Parlak kırmızı renk verir.

4. Yağ ve su fazı olan, normal şartlarda bir-
birlerine karışmayacak iki farklı madde-
nin bir arada bulunabilmesini sağlayan 
gıda katkı maddesi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Emülgatörler
B) Koruyucular
C) Metal bağlayıcılar
D) İtici gazlar
E) Monosodyum Glutamat    
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5. Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı mad-
deleri için söylenebilir?

A) Gıda katkı maddeleri 1950’li yıllardan 
sonra bulunmuştur.

B) Yalnızca gıda üretim prosesinin başında 
kullanılabilir.

C) Gıdada tek bir amaç için kullanılmalıdır.
D) Kullanıldıktan sonra gıdanın bileşeni 

olan maddelerdir.
E) Kullanıldıkları gıdanın son halinde kesin-

likle bulunmamalıdır.

6. Aşağıda gıda katkı maddelerinin kimyasal 
özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden han-
gisi doğrudur?

A) Mutlaka kompleks kimyasal yapıya sa-
hip olmalıdır.

B) Kimyasal özelliğinin molekül düzeyinde 
bilinmesine gerek yoktur.

C) Suda veya diğer çözücülerde çözünme 
özellikleri farklılık gösterebilir.

D) Gıda üretimi sırasında parçalanmaksızın 
son ürüne kadar mutlaka aynı kalmalıdır.

E) Kimyasal yapıları ve tespit edilmelerin-
de kullanılan test metotları arasında iliş-
ki bulunmamaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı mad-
desi olarak kullanılan asitler için söylene-
mez?

A) Aroma üzerine etkileri bulunabilir.
B) Antimikrobiyel özellikleri bulunması ne-

deniyle koruyucu olarak da kullanılabi-
lirler.

C) Antioksidanlar ile benzer etki gösterebi-
lirler.

D) Gıdaların emülsifikasyonuna yardımcı 
olabilirler.

E) Nitrit ve nitrat kullanımı en çok tercih edi-
len asitlerdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığının 
etkin olarak korunması için gereklidir?

A) Risk analizine dayalı gıda güvenliği yak-
laşımı benimsenmelidir.

B) Sadece in vitro çalışma sonuçları değer-
lendirilmeye alınmalıdır.

C) Toplumun tüketim alışkanlıkları yerine 
bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır.

D) Halk sağlığının korunmasında tüm so-
rumluluk gıda endüstrisine aittir.

E) Halk sağlığının korunmasında tüm so-
rumluluk resmi otoriteye aittir.

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Türkiye’de mevzuat gereği olarak kat-
kı maddesi bulunmasına izin verilmeyen 
gıdalara örnek olarak; bal, tereyağı, pas-
törize ve UHT süt, pastörize krema, kay-
mak ve fermentasyon sonrası ısıl işlem 
görmemiş fermente süt ürünleri verilebi-
lir.

2. C Türk Gıda Kodeksi, Gıda Katkı Madde-
leri Yönetmeliği’ne göre kullanılan gı-
da katkı maddeleri fonksiyonlarına gö-
re şu şekilde sınıflandırılmıştır: Tatlandı-
rıcılar, renklendiriciler, koruyucular, anti-
oksidanlar, taşıyıcılar, asitler, asitlik dü-
zenleyiciler, topaklanmayı önleyiciler, kö-
püklenmeyi önleyiciler, hacim artırıcılar, 
emülgatörler, emülsifiye edici tuzlar, sert-
leştiriciler, aroma artırıcılar, köpük oluş-
turucular, jelleştiriciler, parlatıcılar, nem 
vericiler, modifiye nişastalar, ambalajla-
ma gazları, itici gazlar, kabartıcılar, me-
tal bağlayıcılar, stabilizatörler, kıvam ar-
tırıcılar ve un işlem maddeleri.    
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3. B Sentetik veya doğal bazı gıda renklendi-
ricileri ve özellikleri aşağıda verilmiştir;

• Kurkumin (E 100): Etanolde çözünür, sa-
rı-kırmızı renk verir.

• Riboflavinler (E 101): Suda çözünür, sarı 
renk verir.

• Tartrazin (E 102): Suda çözünür, limon 
sarısı-sarı renk verir.

• Sunset yellow-FCF (E 110): Suda çözü-
nür, turuncu renk verir.

• Karmin (E 120): Parlak kırmızı renk verir.
• Karmosin (E 122): Suda çözünür, ma-

vimsi kırmızı renk verir.
• Ponzo 4R (E 124): Suda çözünür, kırmızı 

renk verir
• Eritrosin (E 127): Suda çözünür, kiraz kır-

mızısı renk verir.
• Patent blue V (E 131): Suda çözünür, ye-

şilimsi mavi renk verir.
• îndigo karmin (E 132): Suda çözünür, 

mor-mavi renk verir.
• Klorofiller ve bakır kompleksleri (E 140-

141): Suda çözünür, yeşil renk verir.
• β-karoten (E 160a): Yağda çözünür, tu-

runcu renk verir.

4. A Emülgatörler yağ ve su fazı olan, normal 
şartlarda birbirlerine karışmayacak iki 
farklı maddenin bir arada bulunabilmesi-
ni sağlayan gıda katkı maddeleridir. Bu 
karışım gıdalarda, ya su içerisinde yağ 
ya da yağ içerisinde su damlacıkları şek-
linde emülsiyon olarak bulunur. Emülga-
törler, mayonezin, çikolata ürünlerinin ve 
bazı yağlı gıdaların yapımında özellikle 
tercih edilir. Günümüzde dünya genelin-
de 150.000 ile 200.000 tonluk emülgatör 
üretimi olduğu rapor edilmektedir. Top-
lam üretimin yaklaşık % 75’lik bölümünü 
de gliseritlerin oluşturduğu belirtilmekte-
dir.

5. D Gıda katkı maddesi, genel anlamda bir 
gıdanın üretim basamaklarından herhan-
gi birinde doğrudan veya dolaylı olarak 
gıdaya katılan ve katıldıktan sonra gıda-
nın bileşeni olan madde olarak tanımlan-
maktadır.

6. C Katkı maddelerinin kimyasal ve ticari 
isimleri, moleküler ve yapısal formülleri, 
erime ve kaynama noktaları, suda ve di-
ğer çözücülerde çözünme özellikleri, çö-
zünmede pH’nın etkisi gibi özelliklerinin 
bilinmesi istenmektedir. Suda veya diğer 
çözücülerde çözünme özellikleri farklılık 
gösterebilir.

7. E Gıdalarda ekşi tat ve aroma oluşumunu 
sağlamak amacıyla kullanılır. Bazı asitle-
rin antimikrobiyel etkileri de bulunur. Bu 
nedenle gıdaların korunması amacıyla 
da kullanılabilir.

8. A Risk analizine dayalı gıda güvenliği kap-
samında; biyolojik, kimyasal ve fiziksel 
tehlikeler ele alınır. Risk analizi; risk de-
ğerlendirmesi, risk yönetimi ve risk ileti-
şimi yönünden değerlendirilir. Bu kap-
samda toplumun gıda tüketim alışkanlık-
ları, gıdalarda kullanılan katkı maddele-
ri ve özellikleri dikkate alınmaktadır. Bu-
nunla birlikte yeni bir gıda katkı madde-
si veya bilinen bir maddede yapılan deği-
şikliklerin doğuracağı riskler ana çalışma 
konularını oluşturmaktadır. Örneğin; 12 
haftalıktan küçük bebeklerde ADI mikta-
rı uygulanmamaktadır. Risk analizi kap-
samında farklı tüketici gruplarında farklı 
risk değerlendirilmesi ve yönetimine ihti-
yaç duyulur. Her bir gıda katkı maddesi 
veya katıldığı gıda tüketici gruplarına gö-
re farklı riskleri barındırabilir. Risk değer-
lendirmesinde; risk ve tehlikelerin belir-
lenmesi ve karakterizasyonu ile tehlikele-
re maruz kalma boyutunun değerlendiril-
mesi gereklidir. Ayrıca bilimsel gelişme-
ler ışığında elde edilecek sonuçların da 
çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; gıda mevzuatı-
nın önemi ile değişim ve gelişim sürecini kavrayacak, AB gıda mevzu-
atının amaç, kapsam ve temel prensiplerini öğrenecek, 5996 sayılı Ve-
teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, gıda ve Yem Kanununun amaç, kap-
sam ve temel prensipleri hakkında bilgi edinecek, Referans gıda stan-
dartlarının hazırlanmasında Codex Alimentarius Komisyonu ve Ulu-
sal Gıda Kodeksinin çalışmaları hakkında genel bilgi sahibi olacak bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

Dünyanın değişik bölgelerinde güvenli olmayan gıda ve yeme bağlı olarak insan sağlığını ciddi dü-
zeyde etkileyen BSE, dioksin ve bazı patojenlerden kaynaklanan önemli krizlerin ortaya çıkması tüketi-
cilerde güven kaybına ve endişeye neden olmuştur. Bu noktadan hareketle başta AB olmak üzere bir-
çok ülke yeniden yapılandırdığı gıda güvenliği mevzuatında yeterince etkin olmayan son üründe kontrol 
yerine, üretim zincirinin tüm aşamalarını kapsayan ve yemi de içeren risk esasına dayalı çiftlikten sofra-
ya gıda güvenliği konseptini benimsemiştir.

Ulusal Gıda Mevzuatımızın temelini oluşturan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu” 2010 yılında çıkartılmış olup, çiftlikten sofraya gıda güvenliğini esas alan ve büyük öl-
çüde Avrupa Birliği (AB) gıda mevzuatı ile uyumlu bir yasadır. 5996 sayılı Kanun AB ile müzakere fasıl-
larından biri olan “Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı” başlıklı 12. fasıl kapsamındaki AB mükte-
sebatının ulusal mevzuata aktarılması için çerçeve oluşturmaktadır.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gıda güvenliği alanında Avru-
pa Birliğinin 178/2002/EC sayılı Konsey Tüzüğüne uyumlu olarak çıkarılmıştır. Kanun yine AB’nin ikin-
cil düzenlemelerinin uyumlaştırılmasına dayanak teşkil etmektedir. Bu kapsamda temel veterinerlik, bit-
ki sağlığı ve yem konularındaki AB tüzüklerinin yanı sıra, gıda hijyeni ve resmi kontrolleri düzenleyen 
852/2004/EC, 853/2004/EC, 854/2004/EC ve 882/2004/EC tüzüklerine genel olarak uyum sağlanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ GIDA MEVZUATI
Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2002 yılında, genel ilkeler ve gıda yasasının gerekliliklerini düzen-

leyen 178/2002 sayılı Tüzüğü kabul etmiştir. 
AB gıda güvenliği politikasının hedefi; yem üretimi, birincil üretim, gıda işleme, depolama, nakliye ve 

piyasaya arzını içine alan gıda zincirinin tüm aşamalarında “çiftlikten-sofraya” yaklaşımıyla gıda güven-
liğini, hayvan sağlığını, hayvan refahını ve bitki sağlığını güvence altına almaktır.

AB gıda güvenliği mevzuatının esasını şu regülasyonlar oluşturur;
EC, 178/2002 (28.01.2002) Gıda yasasıyla ilgili temel ilke ve koşulları belirleyen ve Avrupa Gıda 

Güvenliği Otoritesini kuran regülasyon.
EC, 852/2004 (29.04.2004) Genel gıda hijyeni (gıda güvenliği, HACCP, mikrobiyolojik kriterler ve sı-

caklık kontrolleri vd.) hakkında regülasyon.
EC, 853/2004 (29.04.2004) Hayvansal gıdalar için spesifik hijyen kuralları (kesim hijyeni, parçala-

ma, muhafaza, kanatlı eti, yabani hayvan eti, kıyma, et ürünleri, kabuklu deniz ürünleri, balık ve ürünleri, 
süt ve süt ürünleri, yumurta ve ürünleri, hayvansal yağ, kollajen, jelatin) hakkında regülasyon.

EC, 854/2004 (29.04.2004) İnsanlar için tüketime sunulacak hayvansal gıdaların resmi kontrolle-
ri (852 ve 853’ün kontrolü, HACCP, iyi hijyen uygulamaları, mikrobiyolojik kontroller) hakkında regülas-
yon.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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EC, 882/2004 (28.05.2004) Gıda ve yem yasası ile hayvan sağlığı ve refahı uygulamalarının resmi 
kontrolleri hakkında regülasyon.

178/2002, Gıda Yasasıyla İlgili Temel İlke ve Koşullar ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
Ana İçeriği: Uygulama alanları ve tanımlar, gıda mevzuatının genel prensipleri ve koşulları, Avrupa 

Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Hızlı alarm sistemi (RASFF) ve kriz yönetimi oluşturulması.
Genel Prensipler: Hayvan, insan, bitki ve çevre sağlığı dikkate alınarak insan sağlığının en üst dü-

zeyde korunması; gıdaların ve yemlerin serbest dolaşımının temini; tüketici haklarının korunması ve tü-
keticilerin tükettikleri gıda hakkında bilgilendirilmesi ve risk analizi temeline dayalı kontrol sisteminin 
oluşturulması.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi: Avrupa Birliği gıda mevzuatı ve politikaları çerçevesinde yem 
ve gıda güvenliğine ilişkin bilimsel danışma ve teknik yardımda bulunmak, risk yönetimi uygulamaların-
da sorumluluğu üstlenmek, insan yaşamı ve sağlığının korunmasına azami katkıda bulunmak ve ticare-
tin işleyişi yönünden hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı ve çevreyi gözetmek misyonuna sahiptir.

EFSA’nın başlıca görevleri arasında AB Komisyonuna bilimsel görüşler sunmak; misyonuyla ilgi-
li konularda bilimsel veriler toplamak, analiz etmek, yorumlamak topluma ve ilgili taraflara bilgi sunmak; 
kriz yönetimine bilimsel destek sağlamak;

Birlik içerisinde üniform risk değerlendirme metodolojilerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu 
sağlamak bulunmaktadır.

Risk Analizi: Risk analizi, ilgili mevzuatta bilimsel veriler ışığında birbiri ile bağlantılı risk değerlen-
dirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Risk değerlendirmesi ve 
yönetimi mutlaka ayrı olmalıdır.

Risk değerlendirmesi: Bilimsel temele dayalı olarak tehlikelerin belirlenmesi ve karakterizasyonu, 
etkinin değerlendirilmesi ve risklerin karakterizasyonunu içeren dört aşamayı içerir.

Risk yönetimi: Risk değerlendirmesinden farklı olarak güçlü politik alternatifler ve gerek duyuldu-
ğunda uygun kontrol ve önleyici programların tahsis edilmesi esasına dayanır.

Risk iletişimi: Risk analizi işleminde risk değerlendiricileri, risk yöneticileri, gıda işletmecileri ve il-
gili diğer katılımcılar arasında risk belirleme bulguları ve risk yönetimi kararları da dahil olmak üzere in-
teraktif bilgi ve görüş değişimidir.

Hızlı Alarm Sistemi (RASFF): Hızlı alarm sistemi, insan sağlığına doğrudan veya dolaylı etkili gı-
da risklerinin hızlı bir şekilde belirlenmesini hedefleyen ağ benzeri bir sistemdir. Bu yönde Komisyona 
herhangi bir bilgi ulaştığında, Komisyon üye ülkelere en kısa sürede bilgilerin ağ vasıtasıyla aktarılma-
sını ve sistem içerisinde gıda veya yem ile ilgili konularda hem AB içindeki tüm sınır kontrol birimlerine 
hem de AB’ye gıda ve/veya yem ihraç eden üçüncü ülkelere ivedi ve etkin önlemlerin alınabilmesi için 
bilgi aktarılmasını sağlar.

İzlenebilirlik: Gıdaların, yemlerin, gıda üretiminde kullanılan hayvanların veya maddelerin üretim, 
işleme ve dağıtımı sırasındaki bütün aşamaların takibinin yapılması ve araştırılması işlemidir.

Acil Durumlar: Birlik kaynaklı veya üçüncü bir ülkeden ithal edilen gıda veya yemin insan veya hay-
van sağlığı veya çevreye önemli bir risk oluşturma olasılığının ortaya çıkması ve bunun üye ülkeler ta-
rafından alınan önlemlerle yeterince kontrol edilememesi halinde, komisyon mümkün olan en kısa sü-
rede söz konusu gıda veya yemin pazara arzının askıya alınması veya özel koşullar getirilmesi, üçüncü 
bir ülkeden ithalat durumunda ithalatın askıya alınması veya özel koşulların getirilmesi gibi gerekli ön-
lemleri alarak uygulamaya koyar.

Kriz Yönetimi: Komisyon, üye ülkeler ve otorite ile yakın iletişim halinde bulunarak, gıda ve yem 
güvenliği alanında kriz yönetimi konularında genel planların oluşturulmasını sağlar. Kriz masası, in-
san sağlığını etkileyebilecek risklerin mümkün olduğu kadar çabuk ve etkin olarak önlenmesi veya ka-
bul edilebilir sınırlara çekilmesini sağlamak için gerekli bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve alter-
natiflerin belirlenmesinden ve krizin boyutları ve alınan önlemler hakkında toplumun bilgilendirilmesin-
den sorumludur.

852/2004 Genel Gıda Hijyeni
Gıda güvenliğinden birinci derecede üreticiler sorumludur. Yetkili otorite bu sorumluluğun izlenmesi 

ve yerine getirilmesinden sorumludur.
İşletme sahipleri HACCP prensiplerine dayalı gıda kontrol program ve prosedürlerini oluşturmalı ve 

uygulamalıdır.
Gıda üretim zincirinin çiftlikten sofraya kadar tüm aşamaları gıda güvenliğinin sağlanması yönün-

den kontrol edilmelidir.
Gıda güvenliğinin sağlanması açısından gıda zinciri içerisinde gıdaların ve gıda katkı maddelerinin 

izlenmesi (izlenebilirlik) temel unsurlardandır.
Risklerin belirlenmesi yönünden verilerin toplanması ve veri analizlerinin yapılması ana unsurlar-

dandır.
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İşletmelerin yapısal gereksinimleri göz önüne alınarak geleneksel metotların devamı için esneklik 
sağlanmalıdır.

Özel coğrafi bölgeler itibari ile esneklik önemli bölümlerden birini oluşturmakta, bununla birlikte es-
neklik genel gıda hijyeni kurallarını tehlikeye atmamalıdır.

Gıda hijyeni prensiplerine uygun olarak üretilen tüm gıdalar AB içerisinde serbest dolaşım hakkı-
na sahiptir.

AB’ye ithal edilen veya AB’den üçüncü ülkelere ihraç edilen gıdalar 178/2002 EC nolu tüzüğe uygun 
veya AB kurallarına eşdeğer düzeyde olmalıdır.

853/2004 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Bu regülasyon özellikle hayvansal gıdalardan kaynaklanan potansiyel mikrobiyolojik ve kimyasal 

tehlikenin insan sağlığı yönünden taşıdığı önem nedeniyle hayvansal gıdalarda uyulması gereken özel 
hijyen kurallarını belirlemektedir. Bu regülasyon tüm hayvansal ürünler ile ilgili sorumluluklar, yapısal, 
işlemsel ve hijyen kuralları, onay prosedürleri, sağlık zinciri, depolama ve taşıma koşullan gibi ortak ku-
ralları içermektedir.

854/2004 Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrolleri
Bu regülasyon insan tüketimine uygun hayvansal gıdaların yetkili veteriner hekimler tarafından yapı-

lan resmi kontrollerinin düzenlenmesine ilişkin özel kuralları içerir. Hayvansal gıdaların resmi kontrolleri 
halk sağlığına, gerektiği durumlarda hayvan sağlığına ve refahına ilişkin yönleri kapsamalıdır.

882/2004 Gıda ve Yem Yasası ile Hayvan Sağlığı ve Refahı Uygulamalarının Resmi Kontrolleri
Bu regülasyon insan ve hayvan sağlığı ve hayvan refahı için risklerin ortadan kaldırılması veya ka-

bul edilebilir limitlere çekilmesi amacıyla resmi kontrollerin performans değerleri hakkında genel pren-
sipleri kapsamaktadır.

5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI,  
GIDA VE YEM KANUNU

AB müktesebatıyla uyumlu olan 5996 sayılı Kanun, çiftlikten sofraya gıda güvenliği konseptiyle, birin-
cil üretimden tüketime kadar üretim zincirinin tüm aşamalarının risk esasına dayalı kontrolü ile bitki ko-
ruma, yem hijyeni, hayvan sağlığı ve refahını esas alır. Kanun başlıca aşağıdaki konuları içermektedir: 

 ➣ Hayvan hastalıkları ile mücadele
 ➣ Bitki zararlıları ile mücadele
 ➣ Hayvan refahı
 ➣ Hayvan ıslahı ve zootekni
 ➣ Veteriner ilaçları ve bitki koruma ürünleri
 ➣ Gıda ve yemin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamaları ve hijyen kuralları
 ➣ Hızlı uyarı sistemi, acil durumlar ve kriz yönetimi
 ➣ Risk analizi ve risk yönetimi, ihtiyati tedbirler
 ➣ Resmi kontroller
 ➣ Cezai yaptırımlar

5996 sayılı Kanun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağ-
lığı alanında “tek yetkili otorite” olarak belirlemektedir. Bununla birlikte kaynak suları, içme suları, do-
ğal mineralli sular ve tıbbi amaçlı sular ile özel tıbbî amaçlı diyet gıdaların kontrolüne ilişkin Sağlık 
Bakanlığı’nın görevleri devam etmektedir. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Gıda güvenliğinin sağlanması konusunda esas sorumluluk işletmecilere aittir.
Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda ve yem işletmecilerine, tehlike analizi ve kritik kontrol nokta-

ları (HACCP) ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenliği sistemini kurmak ve uygulamak zorunlu hale ge-
tirilmiştir.

Kanun, gıda ve yem güvenliğine ilişkin AB ile uyum şartlarını ortaya koymaktadır. Tüm işletmelere 
kayıt/onay zorunluluğu getirilmiştir.

Kanun ülkedeki hayvanların kayıt altına alınmasını ve tanımlanmasını, hayvan hareketlerinin izlen-
mesini ve hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin izlenebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Kanun ilgili Bakanlığa hayvanların barınma, nakliye, itlaf ve kesim sırasında hayvan refahı konusun-
da, ayrıca hayvan ıslahı hususunda düzenleme yapma yetkisi vermiştir.
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Tüm gıda zincirinde izlenebilirliğin sağlanması Kanunun bir diğer hedefidir. Tüm işletmecilere, üret-
tikleri gıda/yem veya bunların üretiminde kullanılacak hammaddelerin kaydını tutma zorunluluğu getiril-
miştir. Gıdanın hangi aşamalardan geçtiği geriye dönük olarak takip edilerek, gıda güvenliği sorununa 
neden olan kaynağın tespiti ve zaman kaybetmeden etkin müdahale imkanı sağlanmaktadır.

Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belir-
lenmektedir.

Tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen 
özelliklere uygunluğunun denetlenmesi Bakanlığa verilmiştir.

Belirli boyuttaki gıda ve yem işletmelerine, işin nev’ine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az 
bir personel çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Resmi kontroller, çok yıllık ve yıllık bazda, risk esasına dayalı olarak hazırlanan kontrol planları doğ-
rultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kanun kapsamındaki kontrollerle ilgili analizleri veya hastalık ve zararlı organizma teşhisi yapmak 
üzere faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarlar için Bakanlıktan onay alma zorunlu-
luğu getirilmiştir.

Kanun ile idari yaptırımları uygulamaya İl Müdürü yetkili kılınmıştır. Resmi kontroller sırasında, in-
san sağlığı, gıda ve yem güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturması ve acil tedbir-
leri gerektirmesi durumunda, idari para cezaları hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulama-
ya kontrol görevlisi de yetkilendirilerek herhangi bir olumsuzluk anında hızla müdahale edebilme imka-
nı sağlanmıştır.

Bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi esasları belirlenmiştir.
Kanun kapsamındaki konularla ilgili komisyonlar veya komitelerin kurulabilmesine ve ilgili kurum, ku-

ruluş ve bakanlıklarla işbirliği yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.
İkincil Mevzuat
5996 sayılı Kanun hukuki dayanak teşkil etmek üzere AB mevzuatına uyum amacıyla çok sayıda yö-

netmelik çıkarılmış ve çıkarılmaya devam etmektedir. 
Gıda Hijyeni Yönetmeliği, tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil 

üretiminden son tüketiciye arzına kadar olan tüm aşamalarda uyması gereken gıda hijyenine ilişkin ge-
nel kuralları içermektedir.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile, risk kategorisinde yer almaları ne-
deniyle hayvansal gıda üreten işletmelerin faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay almaları, onay 
kapsamı dışında gıda üreten işletmeciler ve perakendeciler (satış ve toplu tüketim yerleri) için Bakanlı-
ğa kayıt yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, yine tüketici sağlığının korunması ama-
cıyla hayvansal gıda üreten işletmecilerin uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini belirlemektedir.

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, hayvansal gı-
daların resmi kontrol esaslarını belirlemektir. Bakanlık kesimhanelerde ve parçalama tesislerinde en az 
bir Resmi Veteriner Hekim görevlendirmektedir. Bu düzenleme bu anlamda yapılan en önemli yönet-
meliklerden biridir.

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik, tüketici hak ve menfaatlerinin korunması, hak-
sız rekabetin önlenmesi ile gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KODEKS ALİMENTARİUS KOMİSYONU
Kodeks Alimentarius Komisyonu (KAK) 1960’larda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FA-

O) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortaklaşa kurulan ve merkezi Roma’da bulunan Birleşmiş 
Milletlere bağlı bir kuruluştur. KAK’a 187 ülke ve bir organizasyon (AB) üyedir. Kuruluşun görevi dünya-
da gıda ile ilgili uygulamaların sağlık ve teknoloji yönünden standartlaştırılmasını sağlamaktır. Kurulu-
şun amacı, tüm dünya ülkeleri için güvenilir gıda üretiminde kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen ve re-
ferans doküman olarak kabul edilen “kodeks alimentarius standartlarını” hazırlamaktır.

KAK Komiteleri
KAK’da bulunan komiteler 3 ayrı kategoride görev yaparlar;
Yatay komiteler: Tüm gıdalara yönelik olarak genel hususları içeren gıda güvenliğine ilişkin konu-

lar üzerine çalışır.
Dikey Komiteler: Özel standartlar, ürün veya ürün gruplarına yönelik standartlar üzerine çalışılır.
Bölgesel Komiteler: Bölgesel gıda standartlarının oluşturulmasından sorumlu koordinasyon komi-

teleridir.



117

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

Uzman Kurullar
KAK’ın FAO/WHO Uzman Danışma Kurulları bulunmaktadır. Uzman toplantıları komisyondan ba-

ğımsız olup, elde edilen sonuçlar Komisyon çalışmalarına bilimsel katkı sağlar. Risk Yönetiminin ge-
rekliliklerinden olan risk değerlendirmesi bu Kurullar tarafından yapılarak bağımsız ve tarafsız kararla-
rın verilmesi sağlanır.

Bu kapsamda dört Kurul bulunur;
 ➣ Pestisit Kalıntısı Ortak Uzmanlar Kurulu (JMPR)
 ➣ Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzmanlar Kurulu (JECFA)
 ➣ Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme Ortak Uzmanlar Kurulu (JEMRA)
 ➣ Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Ortak Uzmanlar Kurulu (JEMNU)
 ➣ Bu Kurulların Kodeks Komisyonunun çalışmalarına katkıları büyük olup, hazırladıkları raporlar 
uluslararası kabul gören referans dokümanlardır.

 ➣ Ürün Standartlan

Kodeks Alimentarius içindeki özel standartlar, ürün standartları olarak tanımlanmaktadır.  
Kodekste yer alan başlıca ürünler: 

 ➣ Tahıllar, baklagiller ve bitkisel proteinleri içeren benzer ürünler
 ➣ Katı-sıvı yağlar ve ilgili ürünler
 ➣ Balık ve balık ürünleri
 ➣ Taze meyve ve sebzeler
 ➣ İşlenmiş ve hızlı dondurulmuş meyve ve sebzeler
 ➣ Meyve suları
 ➣ Et ve et ürünleri, çorbalar ve et suları
 ➣ Süt ve süt ürünleri
 ➣ Şekerler, kakao ürünleri, çikolata ve diğer değişik ürünler
 ➣ Baharat ve mutfak bitkileri

TÜRK GIDA KODEKSİ
Türkiye 1963 yılında KAK’a üye olmuştur. KAK toplantılarında ülkemizi Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı temsil etmekte olup, kodeks temas noktası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Ülkemiz ulu-
sal mevzuatının hazırlanmasında Kodeks Alimentarius normları ve yaklaşımları temel teşkil etmektedir.

Gıda mevzuatının önemi ile değişim ve gelişim sürecini kavramak
Tüm ülkeler toplumun sağlıklı beslenmesi ve yaşam kalitesini yükseltmek için yeterli, aynı zamanda 

güvenli gıda sunmakla yükümlüdür. Bunun sağlanmasındaki en önemli araçlardan biri gıda yasaları ve 
kontrol sistemleridir. Gıda yasaları eksiklikler, ihtiyaçlar, gıda kaynaklı hastalıkların değişen epidemiyo-
lojisi ve gelişen teknoloji gibi faktörlere bağlı olarak değişime ve gelişime uğrar. Bu kapsamda özellikle 
gıda kaynaklı büyük krizlerin ortaya çıkması mevzuat değişikliğini getirmiştir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun amaç, kapsam ve temel 
prensipleri hakkında bilgi edinmek AB müktesebatıyla uyumlu olan 5996 sayılı Kanun, çiftlikten sofraya 
gıda güvenliği konseptiyle, birincil üretimden tüketime kadar üretim zincirinin tüm aşamalarının risk esa-
sına dayalı kontrolü ile bitki koruma, yem hijyeni, hayvan sağlığı ve refahını esas alır. Bu kanun yetkiyi 
tek elde toplayarak gıda kontrolüne ilişkin hizmetlerin etkin verilmesine zemin oluşturmakta, ayrıca hay-
vansal gıdaların resmi kontrolleri alanında temel prensipleri de içermektedir.

AB gıda mevzuatının amaç, kapsam ve temel prensiplerini öğrenmek
AB gıda mevzuatı tüketici sağlığı ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasını ve yasaya uygun 

gıda ticaretinin sürdürülmesini amaçlar. AB mevzuatı risk esasına dayalı “çiftlikten-sofraya” gıda gü-
venliği anlayışıyla, hayvan sağlığı ve refahını, bitki sağlığını ve yem hijyenini güvence altına almakta-
dır. Bu düzenleme başta EFSA olmak üzere Hızlı Alarm Sistemi, acil durum ve kriz yönetimi prosedür-
leri ve araçları oluşturur.

Referans gıda standartlarının hazırlanmasında Codex Alimentarius Komisyonu ve Ulusal Gıda Ko-
deksinin çalışmaları hakkında genel bilgi sahibi olmak

KAK tüm dünya ülkeleri için güvenilir gıda üretiminde kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen ve refe-
rans doküman olarak kabul edilen kodeks alimentarius standartlarını, UGKK ise ülkemizde temel çerçe-
vesi KAK tarafından belirlenen prensipler ışığında gıda kodekslerini hazırlayıp, yayımlamaktadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Başta AB olmak üzere birçok ülke yeni-
den yapılandırdığı gıda güvenliği mevzua-
tında yeterince etkin olmayan son üründe 
kontrol yerine, üretim zincirinin tüm aşa-
malarını kapsayan ve yemi de içeren risk 
esasına dayalı hangi güvenlik  konseptini 
benimsemiştir?

A) Çiftlikten sofraya gıda
B) Tarladan manava gıda
C) Üreticiden sofraya gıda
D) Üreticiden tüketiciye gıda
E) Çiftlikten tüketiciye gıda

AÇIKLAMA
Dünyanın değişik bölgelerinde güvenli olmayan 
gıda ve yeme bağlı olarak insan sağlığını ciddi dü-
zeyde etkileyen BSE, dioksin ve bazı patojenler-
den kaynaklanan önemli krizlerin ortaya çıkma-
sı tüketicilerde güven kaybına ve endişeye neden 
olmuştur. Bu noktadan hareketle başta AB olmak 
üzere birçok ülke yeniden yapılandırdığı gıda gü-
venliği mevzuatında yeterince etkin olmayan son 
üründe kontrol yerine, üretim zincirinin tüm aşa-
malarını kapsayan ve yemi de içeren risk esası-
na dayalı çiftlikten sofraya gıda güvenliği konsep-
tini benimsemiştir.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliğin-
den birinci derecede sorumludur?

A) Tüketiciler
B) Satıcılar
C) Üreticiler
D) Tedarikçiler
E) Yetkili otorite

AÇIKLAMA
Gıda güvenliğinden birinci derecede üreticiler so-
rumludur. Yetkili otorite bu sorumluluğun izlenme-
si ve yerine getirilmesinden sorumludur.

YANIT: C

3. Avrupa Birliği müktesebatına göre gıda 
güvenliği aşağıdaki hangi kuralları içer-
mez?

A) Tüketicinin en üst düzeyde korunması ve 
bilgilendirilmesine yönelik temel kurallar

B) Hijyen ve sunum kuralları
C) Gıda güvenliğinin teminine yönelik me-

kanizmalar
D) Gıdaların denetimine yönelik düzenle-

meleri
E) Gıda sektöründe çalışanlarına yönelik 

kurallar

AÇIKLAMA
Avrupa Birliği müktesebatında gıda güvenliği, tü-
keticinin en üst düzeyde korunması ve bilgilendi-
rilmesine yönelik temel kurallar, hijyen ve sunum 
kuralları, gıda güvenliğinin teminine yönelik meka-
nizmalar ile gıdaların denetimine yönelik düzenle-
meleri içermektedir. Ayrıca, gıdanın işlenmesi ve 
piyasaya arz edilmesi ile ilgili özellikle risk kate-
gorisi yüksek grupta yer alan hayvansal gıdalar 
için daha etkin ve ayrıntılı özel hijyen kurallarını 
da içermektedir.

YANIT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet-
ler Gıda ve Tarım Teşkilatının kısaltması-
dır?

A) KAK
B) FAO
C) WHO
D) DTÖ
E) TBT

AÇIKLAMA
Gıda mevzuatı ile ilgili önemli kuruluşların kısalt-
maları: 
• Kodeks Alimentarius Komisyonu (KAK) 
• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FA-

O) 
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
• Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ)
• Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS)
• Ticarette Teknik Engeller (TBT)

YANIT: B
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5. KAK’da bulunan ve bölgesel gıda stan-
dartlarının oluşturulmasından sorumlu 
koordinasyon komitelere ne denir?

A) Bölgesel Komiteler
B) Yatay komiteler
C) Dikey Komiteler
D) Sarmal Komiteler
E) Kültür Komitleri

AÇIKLAMA
KAK’da bulunan komiteler 3 ayrı kategoride görev 
yaparlar;
• Yatay komiteler: Tüm gıdalara yönelik olarak 

genel hususları içeren gıda güvenliğine ilişkin 
konular üzerine çalışır.

• Dikey Komiteler: Özel standartlar, ürün veya 
ürün gruplarına yönelik standartlar üzerine ça-
lışılır.

• Bölgesel Komiteler: Bölgesel gıda standartla-
rının oluşturulmasından sorumlu koordinas-
yon komiteleridir.

YANIT: A

6. Aşağıdakilerden hangisi Kodekste yer 
alan ürünlerden biri değildir?

A) Katı-sıvı yağlar ve ilgili ürünler
B) İşlenmiş ve hızlı dondurulmuş meyve ve 

sebzeler
C) Et ve et ürünleri, çorbalar ve et suları
D) Şekerler, kakao ürünleri, çikolata 
E) Raf ömrü dolmuş hazır gıdalar

AÇIKLAMA
Kodeks Alimentarius içindeki özel standartlar, 
ürün standartları olarak tanımlanmaktadır. Ko-
dekste yer alan başlıca ürünler: 
• Tahıllar, baklagiller ve bitkisel proteinleri içe-

ren benzer ürünler
• Katı-sıvı yağlar ve ilgili ürünler
• Balık ve balık ürünleri
• Taze meyve ve sebzeler
• İşlenmiş ve hızlı dondurulmuş meyve ve seb-

zeler
• Meyve suları
• Et ve et ürünleri, çorbalar ve et suları
• Süt ve süt ürünleri
• Şekerler, kakao ürünleri, çikolata ve diğer de-

ğişik ürünler
YANIT: E

7. Türk Gıda Kodeksi Komisyonu kaç üye-
den oluşur?

A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11

AÇIKLAMA
UGKK toplam yedi üyeden oluşmakta olup üye 
dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 üye
• Sağlık Bakanlığı: 1 üye
• Her iki Bakanlık tarafından seçilen bilim insa-

nı: l’er üye 
• Türk Standartları Enstitüsü: 1 üye
• Gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla 

üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşu (STK): 
1 üye

YANIT: C

8. Aşağıdaki olaylardan hangisi gıda mev-
zuatının yenilenmesinde büyük rol oyna-
mıştır?

A) Eski mevzuatın risk bazlı yaklaşımı esas 
alması

B) Gıda kaynaklı önemli krizlerin ortaya çık-
ması ve tüketici güveninin kaybolması

C) Eski sitemin üretim zincirinin tüm aşa-
malarının kontrolünü esas alması

D) Gıda ticaretinde önemli aksaklıkların bu-
lunması

E) Gıdalarda bulunan fiziksel risklerin art-
ması

AÇIKLAMA
Dünyanın değişik bölgelerinde güvenli olmayan 
gıda ve yeme bağlı olarak insan sağlığını ciddi dü-
zeyde etkileyen BSE, dioksin ve bazı patojenler-
den kaynaklanan önemli krizlerin ortaya çıkma-
sı tüketicilerde güven kaybına ve endişeye neden 
olmuştur. Bu noktadan hareketle başta AB olmak 
üzere birçok ülke yeniden yapılandırdığı gıda gü-
venliği mevzuatında yeterince etkin olmayan son 
üründe kontrol yerine, üretim zincirinin tüm aşa-
malarını kapsayan ve yemi de içeren risk esası-
na dayalı çiftlikten sofraya gıda güvenliği konsep-
tini benimsemiştir.

YANIT: B
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9. Türkiye KAK’a hangi yıl üye olmuştur?

A) 1955 B) 1963 C) 1972
D) 1984 E) 1990

AÇIKLAMA
Türkiye 1963 yılında KAK’a üye olmuştur. KAK 
toplantılarında ülkemizi Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı temsil etmekte olup, kodeks temas 
noktası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüdür.

YANIT: B

10. Aşağıdakilerden hangisinde AB ve Ulu-
sal ikincil mevzuat uyum karşılaştırmaları 
doğru eşleşmemiştir?

A) 852/2004/EC uyum için “Gıda Hijyen Yö-
netmeliği”

B) 853/2004/EC uyum için “Hayvansal Gı-
dalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği

C) 854/2004/EC uyum için “Hayvansal Gı-
daların Resmi Kontrollerine Dair Yönet-
melik”

D) 882/2004/EC uyum için “Gıda ve Yemin 
Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”

E) 882/2004/EC, 852/2004/EC ve 
853/2004/EC kapsamında “Uluslararası 
Ticarete Dair Yönetmelik”

AÇIKLAMA
5996 sayılı Kanun hukuki dayanak teşkil etmek 
üzere AB mevzuatına uyum amacıyla çok sayı-
da yönetmelik çıkarılmış ve çıkarılmaya devam et-
mektedir. Bu yönetmeliklerin esasını AB’nin aşa-
ğıda belirtilen ilgili temel yönetmelikleri oluştur-
maktadır.
• 852/2004/EC sayılı Hijyen Tüzüğüne uyum 

için “Gıda Hijyen Yönetmeliği”
• 853/2004/EC sayılı Hayvan Kökenli Gıdalar 

İçin Özel Hijyen Kuralları Tüzüğüne uyum için 
“Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları 
Yönetmeliği”

• 882/2004/EC sayılı Gıda ve Yemin Resmi 
Kontrolleri Tüzüğüne uyum için “Gıda ve Ye-
min Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”

• 854/2004/EC sayılı Hayvansal Gıdaların Res-
mi Kontrolleri Tüzüğe uyum için “Hayvansal 
Gıdaların Resmi Kontrollerine Dair Yönetme-
lik”

• 882/2004/EC, 852/2004/EC ve 853/2004/EC 
sayılı Tüzükler kapsamında “Gıda İşletmeleri-
nin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”

• “Hayvansal ve hayvansal olmayan gıda ve 
yemlerin ithalat işlemlerine yönelik yönetme-
likler yayımlanmıştır”.

YANIT: E

11. Aşağıdakilerden hangisi EFSA’nın başlı-
ca görevleri arasında yer almaz?

A) Komisyona bilimsel görüşler sunmak
B) Kriz yönetimine bilimsel destek sağla-

mak
C) Dünya Ticaret Örgütünde temsil görevi 

yapmak
D) Birlik içerisinde üniform risk değerlendir-

me metodolojilerinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak

E) Misyonuyla ilgili konularda topluma bilgi 
sunmak

AÇIKLAMA
EFSA’nın başlıca görevleri arasında: 
• AB Komisyonuna bilimsel görüşler sunmak, 
• Misyonuyla ilgili konularda bilimsel veriler top-

lamak, analiz etmek, yorumlamak topluma ve 
ilgili taraflara bilgi sunmak, 

• Kriz yönetimine bilimsel destek sağlamak, 
• Birlik içerisinde üniform risk değerlendirme 

metodolojilerinin geliştirilmesini ve koordinas-
yonunu sağlamak bulunmaktadır.

YANIT: C

12. Kodeks Alimentarius’un başlıca amacı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyada güvenli gıda üretimi için kalite 
ve hijyen kriterlerini belirleyen standart-
ları hazırlamaktır

B) Ülkelerde risk değerlendirmesi yapmak-
tır

C) Bölgesel risk değerlendirmesi yapmaktır
D) Kriz masası oluşturmaktır
E) İzlenebilirliği sağlamaktır

AÇIKLAMA
KAK’a 187 ülke ve bir organizasyon (AB) üyedir. 
Kuruluşun görevi dünyada gıda ile ilgili uygulama-
ların sağlık ve teknoloji yönünden standartlaştırıl-
masını sağlamaktır. Kuruluşun amacı, tüm dün-
ya ülkeleri için güvenilir gıda üretiminde kalite ve 
hijyen kriterlerini belirleyen ve referans doküman 
olarak kabul edilen “kodeks alimentarius standart-
larını” hazırlamaktır.

YANIT: A
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13. Aşağıdakilerden hangisi Kodeks Alimen-
tarius Kurullarından biri değildir?

A) Pestisit Kalıntısı Ortak Uzmanlar Kurulu
B) Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzmanlar 

Kurulu
C) Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme Ortak 

Uzmanlar Kurulu
D) Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Ortak 

Uzmanlar Kurulu
E) Biyogüvenlik Ortak Uzmanlar Kurulu

AÇIKLAMA
KAK’ın FAO/WHO Uzman Danışma Kurulları bu-
lunmaktadır. Uzman toplantıları komisyondan ba-
ğımsız olup, elde edilen sonuçlar Komisyon çalış-
malarına bilimsel katkı sağlar. 
Bu kapsamda dört Kurul bulunur;
• Pestisit Kalıntısı Ortak Uzmanlar Kurulu 
• Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzmanlar Kurulu 
• Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme Ortak Uz-

manlar Kurulu 
• Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Ortak Uzman-

lar Kurulu 
YANIT: E

14. Aşağıdaki kodekslerden hangisinin hazır-
lanıp yayımlanması yasayla hükme bağ-
lanmamıştır?

A) Organik tarım sertifikasyonu
B) Gıda katkı maddeleri
C) Veteriner ilaç kalıntıları
D) Numune alma
E) Etiketleme

AÇIKLAMA
5996 Sayılı Kanunun “Gıda Kodeksi” başlıklı 23. 
maddesi, Bakanlığın gıda ve gıda ile temas eden 
madde ve malzemelerle ilgili asgari hijyen ve tek-
nik kriterleri, bitki koruma ürünleri ve veteriner ilaç 
kalıntıları, katkı maddeleri, bulaşanlar, numune al-
ma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama 
esasları ve analiz metotlarını belirleyen gıda ko-
dekslerinin hazırlamasını ve yayımlamasını hük-
me bağlamıştır.

YANIT: A

15. Aşağıdakilerden hangisi ulusal gıda ko-
deksinin hazırlanmasında alt komisyon 
üyeleri arasında yer almaz?

A) Sağlık Bakanlığı
B) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
C) Üniversite temsilcileri
D) AB temsilcileri
E) İlgili sivil toplum kuruluşlar

AÇIKLAMA
Ulusal gıda kodeksinin alt komisyonu: 
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Her iki Bakanlık tarafından seçilen bilim insanı
• Türk Standartları Enstitüsü
• Gıda konusunda faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşu (STK)
YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Ulusal Gıda Mevzuatımızın temelini oluş-
turan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” hangi yıl çı-
karılmıştır?

A) 2006 B) 2008 C) 2010
D) 2011 E) 2015

2. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendir-
mesinin aşamalarından biri değildir?

A) Bilimsel temele dayalı olarak tehlikelerin 
belirlenmesi

B) Bilimsel temele dayalı olarak tehlikelerin 
karakterizasyonu

C) Etkinin değerlendirilmesi
D) Risklerin karakterizasyonunu 
E) Uygun kontrol ve önleyici programların 

tahsis edilmesi

3. AB müktesebatıyla uyumlu olan 5996 sa-
yılı kanunun içerdiği konular arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer alamaz?

A) Hayvan hastalıkları ile mücadele
B) Bitki zararlıları ile mücadele
C) Üretici haklarının korunması
D) Hayvan ıslahı ve zootekni
E) Veteriner ilaçları ve bitki koruma ürünleri

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kodeks Ali-
mentarius Komisyonu için söylenemez?

A) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki-
latı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
ortaklaşa kurulmuştur.

B) Merkezi Roma’da bulunan Birleşmiş Mil-
letlere bağlı bir kuruluştur.

C) KAK’a 99 ülke üyedir.
D) Kuruluşun görevi dünyada gıda ile ilgili 

uygulamaların sağlık ve teknoloji yönün-
den standartlaştırılmasını sağlamaktır.

E) Kuruluşun amacı, tüm dünya ülkeleri için 
güvenilir gıda üretiminde kalite ve hijyen 
kriterlerini belirleyen ve referans dokü-
man olarak kabul edilen “kodeks alimen-
tarius standartlarını” hazırlamaktır. 

5. Aşağıdakilerden hangisi KAK’ın Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile 
Dünya Sağlık Örgütü  uzman danışma ku-
rullarından biri değildir?

A) Pestisit Kalıntısı Ortak Uzmanlar Kurulu 
B) Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzmanlar 

Kurulu 
C) Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme Ortak 

Uzmanlar Kurulu 
D) Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Ortak 

Uzmanlar Kurulu
E) Üretici Takip Ortak Uzmanlar Kurulu

6. Risk analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Risk analizi ilgili mevzuatta bilimsel veri-
ler ışığında hazırlanır

B) Risk değerlendirmesi ve yönetimi mutla-
ka birlikte olmalıdır

C) Risk değerlendirmesi risk analizi bile-
şenlerinden biridir

D) Risk yönetimi risk analizi bileşenlerinde 
biridir

E) Risk iletişimi risk analizi bileşenlerinden 
biridir
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. C Ulusal Gıda Mevzuatımızın temelini oluş-
turan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” 2010 
yılında çıkartılmış olup, çiftlikten sofraya 
gıda güvenliğini esas alan ve büyük öl-
çüde Avrupa Birliği (AB) gıda mevzua-
tı ile uyumlu bir yasadır. 5996 sayılı Ka-
nun AB ile müzakere fasıllarından biri 
olan “Gıda güvenliği, veterinerlik ve bit-
ki sağlığı” başlıklı 12. fasıl kapsamındaki 
AB müktesebatının ulusal mevzuata ak-
tarılması için çerçeve oluşturmaktadır.

2. E Risk değerlendirmesi, bilimsel temele da-
yalı olarak tehlikelerin belirlenmesi ve ka-
rakterizasyonu, etkinin değerlendirilmesi 
ve risklerin karakterizasyonunu içeren 
dört aşamayı içerir.

3. C AB müktesebatıyla uyumlu olan 5996 sa-
yılı Kanun, çiftlikten sofraya gıda güvenli-
ği konseptiyle, birincil üretimden tüketime 
kadar üretim zincirinin tüm aşamalarının 
risk esasına dayalı kontrolü ile bitki koru-
ma, yem hijyeni, hayvan sağlığı ve refa-
hını esas alır. Kanun başlıca aşağıdaki 
konuları içermektedir: 

• Hayvan hastalıkları ile mücadele
• Bitki zararlıları ile mücadele
• Hayvan refahı
• Hayvan ıslahı ve zootekni
• Veteriner ilaçları ve bitki koruma ürünleri
• Gıda ve yemin üretim, işleme ve dağıtı-

mının tüm aşamaları ve hijyen kuralları
• Hızlı uyarı sistemi, acil durumlar ve kriz 

yönetimi
• Risk analizi ve risk yönetimi, ihtiyati ted-

birler
• Resmi kontroller
• Cezai yaptırımlar

4. C Kodeks Alimentarius Komisyonu (KAK) 
1960’larda Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Teşkilatı (FAO) ile Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) tarafından ortaklaşa kurulan 
ve merkezi Roma’da bulunan Birleşmiş 
Milletlere bağlı bir kuruluştur. KAK’a 187 
ülke ve bir organizasyon (AB) üyedir. Ku-
ruluşun görevi dünyada gıda ile ilgili uy-
gulamaların sağlık ve teknoloji yönünden 
standartlaştırılmasını sağlamaktır. Kuru-
luşun amacı, tüm dünya ülkeleri için gü-
venilir gıda üretiminde kalite ve hijyen kri-
terlerini belirleyen ve referans doküman 
olarak kabul edilen “kodeks alimentari-
us standartlarını” hazırlamaktır. Bu stan-
dartların, dünyada gıda güvenliğinin sağ-
lamasına ek olarak ülkeler arasındaki gı-
da ticaretinde teknik engellerin önlenme-
si gibi bir yararı da vardır. Dünya Tica-
ret Örgütünün (DTÖ) 1994 yılında kurul-
masının ardından yürürlüğe giren DTÖ 
Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) ve Ticarette 
Teknik Engeller (TBT) Anlaşmaları ulus-
lararası ticarette gıda ile ilgili düzenleme-
ler için KAK standartlarını referans almış-
tır.

5. E KAK’ın FAO/WHO Uzman Danışma Ku-
rulları bulunmaktadır. Uzman toplantıla-
rı komisyondan bağımsız olup, elde edi-
len sonuçlar Komisyon çalışmalarına bi-
limsel katkı sağlar. Risk Yönetiminin ge-
rekliliklerinden olan risk değerlendirmesi 
bu Kurullar tarafından yapılarak bağım-
sız ve tarafsız kararların verilmesi sağla-
nır.

 Bu kapsamda dört Kurul bulunur;
1. Pestisit Kalıntısı Ortak Uzmanlar Kurulu 
2. Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzmanlar 

Kurulu 
3. Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme Ortak 

Uzmanlar Kurulu 
4. Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Ortak Uz-

manlar Kurulu 

6. B Risk analizi, ilgili mevzuatta bilimsel veri-
ler ışığında birbiri ile bağlantılı risk değer-
lendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi 
olmak üzere üç temel bölümden oluşur. 
Risk değerlendirmesi ve yönetimi mutla-
ka ayrı olmalıdır.
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI 

1. Enzimlerin aktivasyonu sonucu gıdanın 
yapısında arzu edilmeyen renk, koku ve 
yapı değişikliğine ne denir?

A) Mikrobiyel bozulma
B) Biyokimyasal bozulma
C) Fiziksel bozulma
D) Kimyasal bozulma
E) Akut bozulma

2. Strese duyarlı hayvanlarda kesim esna-
sında meydana gelen strese bağlı olarak 
oluşan laktik asidin kaslardan uzaklaştırı-
lamamasına bağlı etlerde hızlı ve ani pH 
düşüşüyle oluşana karakterize kusura ne 
denir?

A) SYS
B) H2S
C) Histamin
D) Putresin
E) Kadaverin

3. Taze yumurtalarda yumurta akının pH de-
ğeri kaçtır?

A) 4,2
B) 4,5
C) 5,5
D) 6,4
E) 7,6

4. Aşağıdakilerden hangisi ısı işlemi uygula-
malarından biri değildir?

A) Glaze
B) Sterilizasyon ve UHT
C) Konserve Tekniği
D) Mikrodalga
E) Pastörizasyon

5. Dondurmanın sütten daha yüksek sıcak-
lık ve sürede pastörize edilmesinin nede-
ni nedir?

A) Dondurma karışımına eklenen bileşen-
lerin kuru maddeyi arttırması

B) Dondurmanın sıcaklık değerlerinin dü-
şük olması

C) Çok çabuk bozulması
D) Dondurma üretiminde kullanılan sütün 

cinsi
E) Dondurma yoğunluğunun sütten fazla 

olması

6. Aşağıdakilerden hangisi mikrodalga ile 
kurutma yönteminin yaygın olarak kulla-
nıldığı gıdalardan biri değildir?

A) Tahıl
B) Mantar
C) Meyve özütü
D) Meyve konsantresi
E) Et

7. Gıdalarda donmuş muhafaza kaç derece-
den itibaren başlar?

A) –1°C
B) –10°C
C) –18°C
D) –15°C
E) –5°C

8. Aşağıdakilerden hangisi dondurma hızını 
belirleyen etkenlerden biri değildir?

A) Seçilen dondurma yöntemi
B) Sıcaklık, hava ve soğutucu akım hızı
C) Dondurulacak gıdaların yapısı ve parça 

büyüklüğü
D) Ambalaj şekli
E) Dondurulacak gıdanın içindeki su mik-

tarı
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9. Aşağıdakilerden hangisi gıdaların mu-
hafazasında kullanılan en yaygın iyonize 
ışındır?

A) Gamma
B) X
C) Beta
D) Alfa
E) UV

10. Türkiye’de uluslararası gıda ışınlama 
sembolünün etiket bilgisinde kolayca gö-
rülebilir şekilde belirtilmesini zorunlu ha-
le getiren yönetmelik hangi yılda çıkarıl-
mıştır?

A) 1960
B) 1974
C) 1986
D) 1999
E) 2005

11. Yaklaşık 3000 yıl önce fermente içecekleri 
korumak amacıyla sülfür dioksit hangi ül-
kede kullanılmıştır?

A) Çin
B) Moğolistan
C) Hindistan
D) Mısır
E) Pakistan

12. Aşağıdakilerden hangisi katkı maddele-
rinin gıdalara ilave edilmesindeki temel 
amaçlardan biri değildir?

A) Gıdanın besin değerinin geliştirilmesi ve 
ya iyileştirilmesi

B) Ürün kalitesi ve tazeliğinin korunması
C) Gıdalara istenen bazı özelliklerin kazan-

dırılması
D) Gıdaların tüketici tarafından beğenisinin 

artırılması
E) İşletmelerin pazar payını arttırmak

13. Aşağıdakilerden hangisi tatlandırıcı değil-
dir?

A) Sakarin
B) Siklamik Asit
C) Taumatin
D) Malik asit
E) Aspartam

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi gıda katkı 
maddeleri için söylenebilir?

A) Gıda katkı maddeleri 1950’li yıllardan 
sonra bulunmuştur.

B) Yalnızca gıda üretim prosesinin başında 
kullanılabilir.

C) Gıdada tek bir amaç için kullanılmalıdır.
D) Kullanıldıktan sonra gıdanın bileşeni 

olan maddelerdir.
E) Kullandıkları gıdanın son halinde kesin-

likle bulunmamalıdır.

15. Ulusal Gıda Mevzuatımızın temelini oluş-
turan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” hangi yıl çı-
karılmıştır?

A) 2006
B) 2008
C) 2010
D) 2011
E) 2015

16. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliğin-
den birinci derecede sorumludur?

A) Tüketiciler
B) Satıcılar
C) Üreticiler
D) Tedarikçiler
E) Yetkili otorite
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17. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık 
Örgütü’nün kısaltmasıdır?

A) KAK
B) FAO
C) WHO
D) DTÖ
E) TBT

18. Aşağıdakilerden hangisi verim artırıcı an-
tibiyotiklerden biri değildir?

A) Tiylosin
B) Sipiramisin
C) Basitrasin
D) Virginiamisin
E) Penisilin 

19. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı 
hastalıkların önlenmesi amacıyla evde gı-
daların hazırlanması ve saklanması sıra-
sında uyulması gereken basit kurallardan 
biri değildir?

A) El temizliği 
B) Ayak temizliği 
C) Gıda hazırlanan yüzeylerin temizliği 
D) Çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması 
E) Gıdaların iyi temizlenmesi ve yeterince 

pişirilmesi 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Y Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri ders kitabı.

20. Mikroorganizmaların gelişmeleri ve üre-
meleri için özellikle gerekli vitamin aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) B grubu vitaminler
B) A vitamini
C) D grubu vitaminler
D) C grubu vitaminler
E) E ve K vitamini  

1. B
2. A
3. E
4. A
5. A

6. E
7. C
8. E
9. A

10. D

11. D
12. E
13. D
14. D
15. C

16. C
17. C
18. E
19. B
20. A
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