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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

İnsan, bitki ve hayvan sağlığını güvence altına alacak önlemler, “biyogüvenlik” olarak 

tanımlanabilir. En ucuz tedavi korunmaktır. Bu yönde kullanılan ürünler, masraf kapısı 

olarak görülmemeli ve harcamadan kaçınılmamalıdır. Bu amaçla kaliteli ürün 

kullanılmalıdır. Biyogüvenlik önlemleri uygulanmalıdır. Biyogüvenlik önlemleri almak ve 

bu yönde yapılan harcamalar sadece hayvanları korumakla kalmayıp verim artışı sağlayarak 

kâr olarak kat kat geri dönecektir. Ayrıca kaliteli ürünler kullanarak üretilen kaliteli ürünler, 

piyasada tercih edilirliği de artıracaktır. 

 

Beşeri sağlık ve gıda güvenliği bugün artık veteriner sağlığın uzantısı olarak 

görülmektedir. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı besin maddeleri üretilmektedir. 

 

Bilim adamları, sağlık çalışanları ve laboratuvar personeli ve aynı zamanda çevre için 

de tehlike oluşturan mikroorganizmalar, biyogüvenlik önlemlerinin önemini artırmıştır. 

Biyogüvenlik, dikkat, iyi mikrobiyolojik teknikler, güvenlik ekipmanları ve laboratuvar 

tasarımından oluşan bir temele bağlıdır. Buna karşın ülkemizde biyogüvenliğin önemi tam 

olarak anlaşılmamıştır. Bu nedenle modülümüz, kişisel hijyeni, mikrobiyal bulaşma 

kaynaklarını ve nedenleri ile önlenmesi için alınacak tedbirler, biyogüvenlik düzeyleri ve 

çalışma yöntemlerini de içine alacak şekilde derlenmiştir. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile mikroorganizmaların bulaşma yollarını ve neden olduğu 

hastalıkları ve hastalık bulaşma kaynaklarını inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sağlığınızı bilinçli bir şekilde korumak ve hastalanmamak için hangi önlemleri 

almanız gerekir? Araştırınız. 

 Herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek sağlık çalışanlarının uyması gereken 

hijyen kuralları hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

1. KİŞİSEL HİJYEN 
 

1.1. Tanımı ve Önemi 
 

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan 

temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. 

 

Her insan, kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk yaşlarda anne, baba veya 

öğretmenler tarafından çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik uygulamalarının, 

çocukluktan sonra bireyin kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Örneğin, tuvaletten 

sonra ve ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Ayrıca banyo yapma bir başka temizlik 

uygulamasıdır. 

 

Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin; 

uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik 

gereklidir. 

 

Su ve sabun olmadan temizlikten bahsetmek mümkün değildir. Gelişmiş toplumlarda 

kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su ve sabun gelmektedir. Bunun 

yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile vücut temizliğinde 

kullanılan fırçalar, tırnak makası ilk akla gelen temizlik araçlarıdır. Bunların tümü 

başkalarıyla paylaşılmaması gereken kişisel temizlik araçlarıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en 

önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz 

tutmak da temiz olmanın gereğidir. 

 

1.2. Vücut Temizliği 
 

Vücudun temizlik ve bakımını prensip edinme, eğitim ve kendini disiplin altına alma 

hijyenik çalışma ortamları yaratmak açısından diğer temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları 

kadar önemlidir. 

 

Bütün vücudun temizlenmesi için her gün ılık duş alınması gerekir. İş bitiminde bunun 

tekrarlanması ise vücudu rahatlatır, vücudun bakımını kolaylaştırır. Su, temizleyici 

fonksiyonunun yanı sıra organizmada fizyolojik etkilere de yol açar. Duş tarzında 

yıkanılması küvette oturarak yıkanmaktan daha sağlıklıdır. 35–38 °C sıcak su etkisiyle 

kalbin kasılma gücü ve sayısı artar. Çevresel damarlar önce daralır, sonra genişler. Sinir 

sistemini düzenler, iştahı artırır. Hormonal salgıları uyarır, idrarı artırır. 

 

Ağrı ve uykusuzluklara karşı olumlu etkisi vardır. Yıkanmanın, temizliğin yanı sıra 

psikolojik durum üzerinde de olumlu etkileri vardır. 

  

Vücuda ait kişisel temizlik ile pek çok hastalığın önüne geçilmektedir. Birkaç örnek 

vermek gerekirse; ishalli hastalıklar, soğuk algınlıkları, cildin mikrobik hastalıkları, cildin 

mantar, uyuz ve bitlenme gibi parazitlerle oluşan hastalıkları ve bazı alerjik hastalıklar 

sayılabilir. Uygun vücut temizliği, birçok deri sorununu ve hastalığı önleyici ve ortadan 

kaldırıcı bir önlemdir.  

 

Kişisel temizlik alışkanlıklarının önlediği diğer bir sorun da vücut kokusudur. Vücut 

kokusu, vücut yüzeyinde bulunan mikropların (bakterilerin) teri parçalamasına bağlı olarak 

meydana gelmektedir. Koku meydana getiren vücut bölgeleri öncelikle ayaklar, kıl 

köklerinin yoğun olduğu kasık ve koltuk altlarıdır. Her gün banyo yapılamadığı durumlarda 

koltuk altı önce sabunlu bir bezle, sonra su ile iyice silinmeli ve temizlenmelidir. Deri 

üzerine daha sonra bir deodorant veya ter önleyici uygulanabilir. Deodorantlar, kokuyu 

sadece maskeler. Bu nedenle temizlik aracı olarak değil, geçici bir uygulama olarak 

değerlendirilmelidir. Giysilere sinen ter kokusu, beden temizliği yapılsa bile, aynı giysinin 

temizlenmeden tekrar kullanılması hâlinde kalıcı olur. Özellikle sık yıkanmayan kalın 

kazaklar kullanılırken bu nedenle özen gösterilmelidir. Vücudun terleme oranının artması, 

kokunun da artması anlamına gelecektir. Ancak insan bir süre sonra kendi kokusuna 

duyarsızlaşır. Yoğun bedensel çalışma vücuttan çıkan ter miktarının artmasına neden 

olmaktadır. Bedensel etkinliği fazla olmadığı hâlde, bazı bireylerin ter bezi salgısı fazla 

olabilir. Bu durum ergenlik ve menopoz durumlarında özellikle ortaya çıkabilir. 

 

1.3. El Temizliği 
 

Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında eller gelmektedir. Kirli 

yüzeylere sürtünen ve dokunan ellerin yıkanmadıkları sürece birer mikrop barınağı olduğu 
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bilinmelidir. Bu nedenle ellerin düzenli olarak yıkanması gerekmektedir. Olanak bulunan her 

ortamda eller akar su altında sabunla, el sırtı, avuç içi ve parmak araları köpüklerle kaplanıp 

15 saniye (Yavaşça 15’e kadar sayarak bu süre belirlenebilir.) ovuşturularak yıkanmalı, 

durulanmalı, başkası tarafından kullanılmamış havlu, Kâğıt havlu ya da kâğıt mendille 

kurulanmalıdır. Kurulama olanağı yoksa elleri bir yere sürmek yerine havada kendiliğinden 

kurumasını sağlamak en doğru davranıştır. Tırnakların kesilmiş olması el temizliği için ön 

koşuldur. Su ve sabun bulunmayan yerlerde el temizliği hazır ıslak temizlik mendiliyle 

yapılabilir. 

 

 Etkili el yıkama: 

 

1 Ellerinizi akan ılık suyla ıslatın. Islak ellerinizi sabunla iyice köpürtünüz. 

 

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

 

3 
Ellerinizin her noktasının sabunla iyice temizlendiğinden emin olunuz (en az 

20saniye). 

 

4 Ellerinizi yıkadıktan sonra iyice durulayınız. 

 

5 
Halka açık yerlerde kâğıt havluyla, evinizde ise kişiye özel havlularla 

ellerinizi iyice kurulayınız. 

 
 

 Eller ne zaman yıkanmalıdır? 

 

 Eller, tuvalet gereksiniminin giderilmesinden önce ve sonra mutlaka 

yıkanmalıdır. 

 Eller, yemekten önce ve sonra yıkanmalıdır. 

 Hastanelerde ve enfeksiyon kaynaklarının çok olduğu kirli yerlerde 

çalışanlar, günün belli saatlerinde cerrahî solüsyonlar kullanmalı (günde 

1-2 defa), bunun dışında her temastan sonra ellerini sabunlu suyla 

yıkamalıdır. Cerrahî solüsyonların alerjik tesirleri fazla olduğu için 

evlerde sıvı sabunlar tercih edilmelidir. 

 Yaşadığımız çevre mutlaka temiz tutulmalıdır. Temizlik için cerrahî 

solüsyonlar veya çamaşır suyu kullanılmalıdır. 

 Eller yıkandıktan sonra kurulamak için ya elektrikli ısıtıcılar kullanılmalı, 

ya da eller ıslak olarak kendi hâlinde kurumaya bırakılmalıdır. 
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Resim 1.1: Eller su ve sabunla yıkanmalı 

 Kurulama usulleri: Ellerimizi yıkadıktan sonra kurulamak için tekrar bir şeyle 

temasta bulunuyoruz, hâlbuki bu temasla tekrar hastalık yapıcı etkenlerin 

bulaştığı yapılan bir araştırmada gösterilmiştir.  

 

 Kurulama çeşitleri; 

 

 Bez havlular ile kurulama, 

 Kâğıt havlular ile kurulama, 

 Elektrikli ısıtıcı ile kurulama olarak üç şekilde incelenebilir. 

 

Kâğıt havlu ve elektrikli ısıtıcılar ile kurulandıktan sonra da ellere tekrar bakteri 

bulaştığı yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Bu usuller arasında en az mikroba, 

kurulanmak için elektrikli ısıtıcıyı tercih edenlerde rastlanmıştır. Daha sonra sırasıyla, kâğıt 

havlu kullananlarda ve bez havlu kullananlarda artan miktarlarda mikroba rastlanmıştır.  

 

Enfeksiyon etkenlerine karşı hastadan sağlıklıya ve hastadan hastaya bulaşmayı 

önlemek için tıbbî dezenfektanlar (mikrop öldürücüler) özellikte iş yerlerinde işçi sağlığını 

korumak da çok önemlidir. İş yerlerinde el yıkamadan sonra kullanılan eldivenler enfeksiyon 

hastalıklarını önler. Tıbbi dezenfektanlar, eldivenler, irritasyon (tahriş) yapıp alerjik dermatit 

meydana getirebilir. Ellerdeki dermatitler enfeksiyon etkenlerinin yerleşmesini ve 

başkalarına bulaştırma riskini artıran faktörlerdendir. Sabunlu suyla yıkamak, cilt tahrişlerini 

önlemede en uygun tercihtir. 

 

Yapılan araştırmalarda ellerin özellikle bağırsak bakteri ve virüslerini taşıdığı, el 

yıkama, solüsyon kullanma, eldiven takma ile bu oranın düştüğü tespit edilmiştir. El 

yıkamada çeşme suyu, sabunlu su, cerrahi sabunlar kullanılmalı kurulamada ise elektrikli 

kurutucular tercih edilmelidir. Temizlik, sağlığı korumada en önemli faktördür. Temiz bir el 

insana temiz ve sağlıkla yaşanan dünyaların kapılarını açar. Bundan dolayı diyoruz ki; 

temizlik elden başlar, elde biter. 

 

Özellikle gıda ve sağlık sektöründe çalışanların el temizliğine çok dikkat etmesi 

gereklidir. Salmonella gibi besin zehirlenmesi yapan mikroplar eller vasıtasıyla bulaşır. 

Salmonella, E.coli, Enterobakler, Staphylococcus aureus, Fecal streptococcus'lar ve 

Closteridiumperferinges gibi mikroplar, kötü tuvalet hijyeni olan insanlarda bulunmuştur. 
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1.4. Tırnak Bakım 
 

El ve ayaktaki tırnaklar, bu organların görevlerini daha kolay yapmalarını sağlar. 

Tutma, kavrama hareketlerinde önemli görevleri vardır. Tırnaklar, parmak uçlarının 

koruyucularıdır. 

 

Resim 1.2: Tırnaklar düzenli aralıklarla kesilmeli 

 El tırnakları bakımı: El tırnakları ile parmak ucu arasında ince bir boşluk 

vardır. Tırnak büyüdükçe bu boşluk derinleşir. Boşluğa tırnak kiri ve parazit 

yumurtaları girer. Hatta mantar yerleşerek uzun süre kalır. Basit yıkama ile de 

gitmez. Bu pislik, parazit yumurtaları ve mantar, el ile başka organlara ağza 

taşınarak sürekli kirlenmeye yani oto enfeksiyona yol açar. El tırnakları, parmak 

derisi hizasında ve parmak ucuna paralel olarak kesilir. Bu özellikle kesilirse; 

tırnak boşluğuna kir tutunamaz. Kir varsa yumuşak ağaç kalemle temizlenir. 

Fırça ve sabun ile fırçalanarak yıkanır.  

 

 Ayak tırnakları bakımı: Ayak tırnakları, el tırnakları gibi kirlenir. Ayak 

tırnakları itina ile düz olarak kesilir. Düz kesilmezse tırnak uçları parmağa 

batarak büyür. Tırnak batması yürümeyi engeller. Çok ağrılıdır. Cerrahi 

müdahale ile tırnak sökülür. Tedavi edilmezse, iltihaplı yaralar meydana gelir. 

Ayak tırnağı çok uzarsa ayakkabıya dayanır ve ayak geri itilir, parmak bükülür, 

parmaklar üst üste biner veya tırnak batmaları oluşur. Tırnak kesildikten sonra 

ayak iyice yıkanır ve kurulanır. 

 

1.5. Enfeksiyöz Ajanların Bulaşma Yolları 
 

 Enfeksiyon: Canlı vücuduna giren mikroorganizmaların üreyip çoğalarak 

vücutta istenmeyen etki ve belirtiler oluşturmasına denir. Bu mikroorganizmalar 

enfeksiyöz etkenidir. 

 Enfeksiyon zinciri: Mikroorganizmanın enfeksiyon oluşturabilmesi için belirli 

aşamalardan geçmesi gerekir. Bu aşamalar zincirine enfeksiyon zinciri denir.  
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Bu aşamalar: 

 Enfeksiyon ajanı (etkeni): Bakteri, virüs, mantar, parazit olabilir. Enfeksiyon 

etkenin hastalık oluşturma potansiyeli ise mikroorganizmanın sayısına 

mikroorganizmanın virulansına (hastalık yapma kabiliyetine) ve bireyin vücut 

direncine bağlıdır. 

 Rezervuar (enfeksiyonun kaynağı): Mikroorganizmaların doğal olarak 

yaşayıp üredikleri ortamdır. İnsan, hayvan, cansız nesneler (su, toprak) olabilir. 

 Çıkış kapısı: İnsanlarda; solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi ve 

deri bütünlüğünün bozulduğu yerlerdir. Örneğin: mikroorganizma balgam, 

tükürük, dışkı, idrar, kan vs. ile vücut dışına çıkar. 

 Kaynaktan çıkış (yayılma yolları): Çeşitli araçlarla mikroorganizmalar bir 

yerden başka yere taşınır bunlar bulaşmış (kontamine) besinler, su veya cansız 

nesnelerdir (tarak, giysi, makas, vs. ). Yayılımda, vektör ve portör önemli rol 

oynamaktadır. 
 

Sinek, bit, kene, fare gibi bazı hayvanlar taşıyıcıdır, bunlara vektör denilir. 

 

Resim 1. 3: Çeşitli vektörler 

Bir insan ya da hayvan, bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve 

başkalarına bulaştırdığı hâlde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu 

kişilere portör denilir. Bu kişilerin özellikle besin endüstrisinde çalıştırılması 

çok sakıncalıdır. 

 

Şekil:1.1: Enfeksiyon zincirinin halkaları 
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 Giriş kapısı: Mikroorganizmaların vücuda girdiği yerlerdir, genellikle giriş ve 

çıkış yolları aynıdır. Ağız, burun, deri, vajen, göz, kulak, damarlar gibi. 

 Konakçı: Mikroorganizmayı vücudunun üzerinde veya içinde barındıran insan 

veya hayvandır. Özellikle vücut direnci azalmış, kronik hastalığı olan, dengesiz 

beslenen, aşırı yorgun, alkol, sigara bağımlılığı olan ve bağışıklık sisteminin 

yetersiz olduğu kişiler, uygun konakçıdır. 

 Bulaşma yolu: Enfeksiyöz ajanın kaynaktan sağlam kişiye geçiş yoluna 

bulaşma yolu denir.  

 

İki temel bulaşma yolu vardır: 

 Doğrudan temas 

 Dolaylı temas 

o Hava ile 

o Araçlarla 

o Vektörle 

 

 Doğrudan temas: Enfekte kişinin duyarlı kişi (konakçı) ile doğrudan 

temasıyla oluşan bulaşma şeklidir. Örnek; cinsel ilişki, öpüşme, kan 

nakli, plasenta yoluyla anneden çocuğa bulaşma, yaraya dokunma vs. Bu 

yolla: AIDS, Hepatit B, frengi (bel soğukluğu), kızamık, verem, uyuz, 

kuduz, vb. hastalıklar bulaşmaktadır. 

 

Resim 1.4: AIDS, Hepatit B gibi kan nakliyle bulaşan öldürücü hastalıklar 

 Dolaylı temas: Enfeksiyonla bulaşmış nesnelerle, enfektif ajanın, 

konakçıya bulaşmasıdır. 

o Hava yoluyla bulaşma: Uzun süre açıkta canlı kalabilen 

mikroorganizmaların hava, toz veya damlacıkla duyarlı konakçıya 

bulaşmasıdır. Damlacıkla yayılma; tükürük, balgam, burun, 

gözyaşı sıvılarının damlacıklar hâlinde yayılmasıdır. TBC 

(tüberküloz, verem), grip, soğuk algınlığı, çocuk hastalıklarının 

çoğunluğu bu yolla yayılmaktadır. Öksürüp aksırırken ağzın elle 

kapatılması ve karşıda bulunan kişilerin yüzüne doğru 

hapşırılmaması hava yoluyla yayılmayı önler. 
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Resim 1.5: Birçok hastalığın hava yoluyla bulaşması 

o Araçlarla bulaşma: Enfeksiyonla bulaşmış nesnelerle meydana 

gelen bulaşmadır. Örneğin; Hepatit A, enfekte yiyeceklerle; 

tetanos, paslı çivi ve toprakla; yine çoğu hastalıklar iyi sterilize 

edilmemiş malzemelerle bulaşır (airway, nazogastrik sonda, çarşaf, 

giysiler gibi ). 

o Vektörle bulaşma: Bazı mikroorganizmalar bazı hayvanlarda 

gelişimlerini tamamlayarak olgunlaşırlar ve insanda hastalık 

oluştururlar. Örnek; sıtma mikrobu, sivrisinekte (Anofel cinsi) 

ömrünü tamamladıktan sonra, sivrisineğin sokması sonucu insana 

geçerek hastalık oluşturmaktadır. Veba (fare), kuduz (kedi, köpek, 

fare), akciğer kisti (iyi pişmemiş hayvan etleri) vektörlerle bulaşan 

diğer hastalıklardır. 

 

Resim 1.6: Sıtma mikrobunu taşıyan bir anofel cinsi sivrisinek 

 

1.6. Enfeksiyöz Ajanların Bulaşma Riskini Azaltmak İçin Alınacak 

Önlemler 
 

Bulaşıcı hastalılardan korunmak için kaynak, bulaşma yolu ve sağlam kişi arasındaki 

bağlantıları kesmek gerekir. Yani bulaşıcı hastalık zincirine yönelik önlemler alınmalıdır. 
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1.6.1. Kaynağa Yönelik Önlemler 
 

Öncelikle hastalık kaynağının belirlenmesi gerekir. Hasta insan derhâl tecrit edilerek 

sağlam kişilere hastalık bulaşması önlenir. Bulaşıcı hastalığa yakalananların hastalığın 

bulaşma süresi boyunca sağlıklı insanlardan ayrı tutulmasına tecrit denir. Hastayla şüpheli 

temasta bulunan (yani hastalığa yakalanma riski olan) kişilerin de hastalığın kuluçka 

süresince sağlıklı insanlardan ayrı tutulmasına karantina denir. Kolera, veba, tifo kuduz gibi 

hastalıklar tecrit ve karantina uygulaması gerektiren hastalıklardır. Kuduzdan korunmak için 

öncelikle hastalık kaynağı olan başıboş hayvanların zararsız hâle getirilmesi, aşılanması 

gerekir. Evde beslenen kedi ve köpeklerin kuduz aşıları düzenli olarak yaptırılmalıdır. 

 

Bulaşıcı hastalıklarda taşıyıcı kişilerin tespit ve tedavisi büyük önem taşımaktadır. 

Bulaşıcı hastalıklar en kısa sürede doktor kontrolünde tedavi edilmesi gereken hastalıklardır.  

 

Resim 1.7: Başıboş hayvanlar kuduza karşı aşılanmalı 

1.6.2. Bulaşma Yollarına Yönelik Önlemler 
 

Bulaşma yollarına yönelik önlemler, doğrudan ve dolaylı bulaşma yollarına ait 

önlemler olarak ikiye ayrılır. 

 

Doğrudan bulaşma yollarına ait önlemler; hastalıklara karşı alınan özel korunma 

yöntemleridir. Örneğin grip, kabakulak, kızamık, gibi hava yoluyla bulaşan hastalıklarda 

hastanın tecridi gerekir. Sağlam kişiler hasta ile aynı kapalı ortamda kalmamalı, aynı havayı 

solumamalıdır. Bu yüzden hasta odası sık sık havalandırılmalıdır. Verem gibi hava yoluyla 

ve damlacık enfeksiyonuyla bulaşan hastalıklarda da bulaşma süresince tecrit önemlidir. 

Cinsel ilişkiyle bulaşan sifilis, AIDS gibi hastalıklardan korunmanın en etkili yolu tek eşlilik 

ve güvenli cinsel ilişki kurallarına uymaktır. 

 

Hepatit B, AIDS gibi kanla bulaşan hastalıklarda hasta kanıyla temastan 

kaçınılmalıdır. Özellikle ameliyathane ve laboratuvar personelinin bu konuda çok titiz 

davranması gerekir. 

 

Dolaylı bulaşma yollarına yönelik önlemler; vektörler, eşyalar, hava ve suyoluna 

yönelik uygulamaları kapsar. Vektörlerle bulaşan hastalıklarda vektörlerin ve bunların doğal 

olarak ürediği yerlerin yok edilmesi önemlidir. Veba hastalığıyla savaşırken farenin imha 
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edilmesi gerekir. Sıtma savaşında anofel cinsi sivrisineklerin yaşadığı durgun sular ve 

bataklıklar kurutulmalı veya düzenli olarak ilaçlanmalıdır. Son yıllarda sivrisinek larvasını 

yiyen balık cinsleri kullanılmaya başlanmıştır (biyolojik savaş). Verem gibi eşyalarla 

bulaşabilen hastalıklarda, hastaya ait havlu, yemek takımı, diş fırçası, gibi eşyaların ortak 

kullanılmaması gerekir. Hatta dezenfektan maddeler kullanarak hasta eşyalarındaki 

mikroorganizmaların öldürülmesi en iyi uygulamadır. Su yoluna yönelik önlemlerde bulaşıcı 

hastalıklarda çok önemlidir. Lağım sularının ve çöplerin karıştığı suları kullanmak 

hastalıklara davetiye çıkarmak demektir. İçme suları mutlaka kaynatılmalıdır. Çiğ yiyecek, 

sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalıdır. Bu konuda sağlıklı, temiz su şebekesi sağlanması ve 

suların klorlanması devletin temel görevidir. 

 

1.6.3. Sağlam Kişiye Yönelik Önlemler 
 

Sağlam kişiye yönelik önlemleri yedi başlıkta toplayabiliriz. 

 
1.6.3.1. Bağışıklama 

 

Vücudun hastalıklara karşı direnç kazanması bağışıklık olarak tanımlanır. Bağışıklık 

doğal yolla olabileceği gibi bu hastalığı geçirerek veya aşılama yoluyla vücutta hastalığa 

karşı antikor oluşturarak da sağlanır. Doğal bağışıklık, kalıtsal olarak yeni nesillere geçer. 

Doğal bağışıklık türe özgüdür. Diğer bir ifadeyle bazı hastalıklara karşı bazı ırklar doğal 

olarak bağışıklık gösterir. Örneğin, siyah ırk olan zenciler verem hastalığına karşı doğal 

bağışıklık gösterir. Sonradan bağışıklığın kazanılması, kişinin doğrudan doğruya hastalık 

geçirmesiyle veya aşı yaptırmakla olur. Aşı ile bağışıklama yapılırken sağlam kişiye hastalık 

yapma özelliği olmayan zayıflatılmış veya öldürülmüş hastalık mikrobu verilir. Böylece kişi 

hastalanmadan önce gerekli önlem alınmış olur. Kızamık, çiçek, polio (çocuk felci) gibi 

hastalık aşıları, ömür boyu bağışıklık sağlar. Bu sayede aşılamayla çiçek hastalığı 

yeryüzünden kaldırılmıştır. Aynı çalışma polio için dünyada uygulanmaktadır. Verem, 

sarılık, tetanos gibi hastalıklarda ise aşının sağladığı bağışıklık belli bir süre devam eder. 

Kontrol edilerek aralıklı olarak aşının tekrarı gerekir. 

 

Tablo 1.1: Vücudun mikroorganizmalara karşı direncini gösteren tablo 
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Mikroorganizma, vücuda giriş kapılarından biriyle girer. Deri ve mukoza sağlam 

olduğu sürece vücudun savunma sistemleri içinde yer almakta ve mikrop girişine engel 

olmaktadır. Deri veya mukozada oluşabilecek en ufak bir hasar, bu engelin bozulmasına ve 

mikrobun vücuda girmesine neden olacaktır. O nedenle elinizde ufacık bir sıyrık varsa ya da 

tırnağınızı fazla derin kesmişseniz hastanın kanına veya vücut sıvılarına kesinlikle eldivensiz 

dokunmayınız. 

 

Vücut mikroplara karşı özgül olmayan direnç ve özgül dirençle karşı koyar. 

 

 Özgül olmayan direnç: Vücuda giren her mikroorganizmaya karşı, ayrım 

yapmaksızın gösterilen dirençtir. Deri veya mukoza, sağlam olduğu sürece 

mikrobun vücuda girmesini engeller. Herhangi bir yolla deri barajını aşarak 

vücuda giren mikroorganizma, fagositik hücreler tarafından, fagositoz denilen 

yöntemle yok edilir. RES (Retikülo endotelyal sistem) ise vücutta bulunan ağsı 

bir savunma sistemi olup mikroorganizmalarla savaşır. Yangı, vücudun giren 

mikrobu yok ederken oluşturduğu tepkidir (örnek, arı sokmasındaki kızarıklık). 

Ateş, mikroorganizma vücuda girip çoğalırken, vücut savunma sistemini uyarır 

ve bu sayede mikroorganizmalar yok edilir. Savunma sisteminin uyarılabilmesi 

için vücut ısısının 37,5 - 38 °C dereceye ulaşması gerekir. Bu yüzden, 

hastalandığımızda ateşimiz yükselmektedir. Ateşin yükselmesi, savunma 

sisteminin harekete geçmesi anlamına gelmektedir. Yine aynı nedenden 

kişilerde ateş yükselmeye başladığında, ilaçlarla düşürmek yerine dışarıdan 

soğutma yolu ile ateş düşürülmeye çalışılır.  

 

 Özgül direnç: Vücudun, mikroorganizmanın özelliğine göre tepki 

göstermesidir. Yani, vücut daha önce karşılaştığı mikroorganizmayı tanır ve ona 

özel tepki gösterir, bunun diğer adı bağışıklıktır.  

 

İki çeşit bağışıklık vardır:  

 Doğal bağışıklık (direnç): Türe, ırka, genetik yapıya, yaşa, hormonal 

veya metabolik değişikliklere bağlı olarak görülen bağışıklıktır. 

Sığırlarda görülen sığır vebası atlarda, atlarda görülen ruam da sığırlarda 

görülmez. 

 Edinsel direnç (sonradan kazanılan bağışıklık): Bu bağışıklık iki 

şekilde ortaya çıkar. 

o Pasif bağışıklık: Doğumdan itibaren var olan bağışıklıktır. 

Anneden, plasenta yoluyla (3 ay) veya emdiği sürece sütüyle 

bebeğe geçen savunma hücreleri, bebeği korur. Yapay pasif 

bağışıklık, hastalık etkeni vücuda girdiğinde, vücut savunmasını 

oluşturana kadar dışarıdan desteklenmek üzere serum veya 

immünoglobülin (başka bir canlıdan alınan savunma hücreleri) 

verilmesiyle oluşur. 
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o Aktif bağışıklık: 

Doğal aktif bağışıklık, vücudun, hastalığı geçirerek bağışıklık 

oluşturmasıdır. Doğal aktif bağışıklığın ömür boyu koruyucu 

özelliği vardır. 

Yapay aktif bağışıklık, aşılarla oluşur. Ağır seyreden hastalıkların 

mikroorganizmaları ölü veya zayıflatılmış olarak daha önce o 

mikrop ile karşılaşmamış kişilere verilerek vücudun bağışıklık 

oluşturması sağlanır. Kişi gerçek mikropla karşılaştığında, hastalık 

daha hafif geçirilir. Yapay yolla oluştuğu için, belirli aralıklarla aşı 

tekrarlanmalıdır. 

 

1.6.3.2. İlaçla Koruma 

 

Bulaşıcı hastalıkların sık görüldüğü bölgelere giderek kişilere ilaçla koruma uygulanır. 

Sıtma, bulaşıcı menenjit, verem gibi hastalıklarda ilaçla koruma uygulanmaktadır. Ailede 

veremli birey varsa sağlam olanlara koruyucu ilaçlar verilir. Bulaşıcı menenjit salgını olan 

bölgedeki sağlık personeli ilaçla korunmalıdır. Sıtma bölgesine giden kişilerde de bu 

uygulama yapılmaktadır. 

 

1.6.3.3. Erken Tanı 

 

Bulaşıcı hastalıkların erken tanısı hem tedaviyi kolaylaştırır hem de salgın oluşumunu 

engeller. Örneğin okul ve iş yerlerinde akciğer röntgenleri çekilerek verem taraması yapılır. 

 

1.6.3.4. Beslenme 

 

Yeterli ve dengeli beslenme, hastalıklara karşı vücut direncini yükseltir. Böylece 

hastalığa yakalanma olasılığı azalır. Yeterli ve dengeli beslenen kişilerde tedaviye daha iyi 

cevap alınır, daha kısa sürede iyileşme görülür. 

 

1.6.3.5. Aile Planlaması 

 

Ailenin istediği ve bakabileceği kadar çocuk yapması gerekir. Çok çocuk, ailenin 

ekonomik dengesini bozar, annenin sağlığını olumsuz etkiler. Çok çocuklu ailelerde hayat ve 

sağlık standardı düşer. Bu durum bulaşıcı hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırır. 

 

1.6.3.6. Kişisel Temizlik 

 

Bulaşıcı hastalıklardan korunmada, kişisel temizliğin ayrı bir önemi vardır. El, vücut 

ve tuvalet temizliği kurallarına uymamak pek çok hastalığa davetiye çıkarmak demektir. 

Tifo, kolera, hepatit A gibi hastalıklardan korunmak için tuvaletten sonra ve yemeklerden 

önce eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Normal sabunla köpürterek ve ovarak yıkamak en iyi 

temizlik yöntemidir ve bu şekilde hastalıkların bulaşması önlenebilir. 
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Toplu yerlerde mümkünse sıvı sabun kullanılmalı veya sabunluklar süzgeçli olmalı. 

Aksi hâlde sulu bir ortamda bekleyen yumuşamış bir sabun, temizleyici özelliğini kaybettiği 

gibi mikrop yuvası olur. 

 

 Toplu yerlerdeki sabunla iki kere sabunlamakta yarar vardır, sabunu sabunluğa 

koymadan önce suyun altına tutarak köpüğü akıtın. 

 Başkalarının (hastanın) kan, tükürük, idrar, dışkı gibi atıkları ile doğrudan temas 

etmemeye özen gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda eldiven giyilmelidir. 

 Hasta veya sağlıklı kişilerin kullandığı malzemeler, öncelikle kirleri 

temizlendikten sonra sabunlu su veya deterjan ile iyice yıkanmalıdır. 

Mümkünse sterilize edilmeli veya varsa durulama sonrası dezenfektan içinde 

önerildiği şekilde bekletilmelidir. 

 Başkaları ile özel eşyalar (tarak, jilet, diş fırçası, şapka, iç çamaşırı, yatak 

takımları vb.) paylaşılmamalıdır.  

 Gerekiyorsa yalıtım (karantina, ayırma) uygulanır. 

 Eğer solunum yolu ile bulaşan bir hastalık varsa hasta kişiye maske takılır. İdrar 

veya dışkı ile bulaşma söz konusu ise, mümkünse hastalık iyileşene kadar 

hastanın kullanacağı tuvalet ayrılır (özellikle alafranga tuvaletlerde ayırma 

şarttır). Tuvalet tek ise, o zaman hastanın tuvaleti her kullanımından sonra 

dezenfektanla sil(in)mesinde yarar vardır. 

 Risk altındaki kişiler aşılanmalıdır. Özellikle çocukluk çağı hastalıklarını ve 

Hepatit B’yi geçirmemiş kişiler ile sağlık personelinin aşılanması 

önerilmektedir.  

 

1.6.3.7.  Sağlık Eğitimi 

 

Bulaşıcı hastalıklarla savaşta yukarıda saydığımız tedbirlerin yanı sıra toplum 

bireylerinin eğitimi de büyük önem taşır. Kişinin sağlığını koruyabilmesi, sağlık eğitimi 

verilmesiyle başarılır. Böylece hastalıkların nasıl bulaştığı, kendini hastalıklardan nasıl 

koruyacağı, erken teşhis ve tedavi konularında aydınlatılmış olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kişisel hijyeni sağlamak ve enfeksiyon ajanların bulaşmasını engellemek için alınacak 

önlemlerle ilgili bir uygulama yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Vücut temizliğinizi yapınız.  Kişisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 El temizliğinizi yapınız.  Temiz ve titiz olunuz. 

 Tırnak bakımı ve temizliği yapınız. 

Tırnaklarınızı fırça ve sabunla bol suyla 

fırçalayarak yıkayınız. 

 Temizlikte bol su kullanınız. 

 Yıkamada akar çeşme suyu kullanınız. 
 Toplu yerlerde mümkünse sıvı sabun 

tercih ediniz. 

 Elleri yıkadıktan sonra kurutunuz. 
 Size ait veya tek kullanımlık havlu 

kullanınız. 

 Temizlikte kişisel temizlik araçlarınızı 

kullanınız (el-ayak fırçası, tırnak makası 

gibi). 

 Başkaları ile özel eşyalarınızı (tarak, 

jilet, şapka…) paylaşmayınız. 

 Kullandığınız her araç ve ortamı temiz 

tutunuz ve iş bitiminde temiz bırakınız. 

 Belirli aralıklarla ortam ve araç 

dezenfeksiyonu yapınız. 

 Başkalarının (hastanın) kan, tükürük, 

idrar gibi atıklarına doğrudan temas 

etmeyiniz. 

 Eldiven, çizme, önlük giyiniz. Maske 

takınız. 

 Risk altında çalışan sağlık personeli 

olarak mutlaka bulaşıcı hastalıklara karşı 

aşı yaptırınız. 

 Yeterli ve dengeli besleniniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan 

temizlik önlemlerinin tümüne ne denir? 

A) Hijyen 

B) Bağışıklık 

C) Dezenfeksiyon 

D) Sterilizasyon 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Eller, yemekten önce ve sonra yıkanmalıdır. 

B) Yıkamada çeşme suyu tercih edilmelidir. 

C) Eller yıkandıktan sonra uygun şekilde kurutulmalıdır. 

D) Tuvalet sonrası elleri yıkamaya gerek yoktur.  

 

 

3. Enfeksiyon zincirini oluşturan aşamalardan hangisinde vektör ve portörler önemli rol 

oynar? 

A) Çıkış kapısı 

B) Giriş kapısı 

C) Kaynaktan çıkış 

D) Konakçı 

 

 

4. Sıtma mikrobunu taşıyan vektör hangisidir? 

A) Fare 

B) Sivrisinek 

C) Kene 

D) Bit 

 

 

5. Dolaylı temasla bulaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

E) Öpüşme 

F) Hava yolu 

G) Plasenta 

H) Cinsel ilişki 

 

 

6. Enfekte hayvanın salya ve ısırığıyla bulaşan hastalık hangisidir? 

A) Kuduz  

B) Hepatit-B 

C) Salmonella 

D) Tüberküloz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Tecrit ve karantina gerektirmeyen hastalık hangisidir? 

A) Kolera 

B) Veba 

C) AIDS 

D) Tifo 

 

 

8. Anneden plasenta yoluyla veya emdiği sürece sütle yavruya savunma hücrelerinin 

geçtiği bağışıklık hangidir? 

A) Doğal Pasif Bağışıklık 

B) Yapay Pasif Bağışıklık 

C) Doğal Aktif Bağışıklık 

D) Yapay Aktif Bağışıklık 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 

 

Gerekli yöntem, teknik ve araç gereçleri kullanarak işletmeye hastalık bulaşmasını 

önleyici tedbirleri alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz çevrede sık görülen hastalıkların neler olduğunu ve bu 

hastalıkların bulaşma yollarını araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

2. MİKROBİYAL BULAŞMA KAYNAKLARI 
 

2.1. Topraktan Bulaşan Mikroorganizmaların Bulaşma Yolları ve 

Neden Olduğu Hastalıklar 
 

Şarbon ve tetanos gibi hastalıklar ile ascariasis ve trichuriasis gibi bazı bağırsak 

paraziti enfeksiyonları toprak yoluyla geçen hastalıklara örnektir.  

 

 Şarbon 

Bacillus anthracis isminde bakterinin sebep olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Çomak 

şeklindeki bu mikrop daha çok keçi, koyun, sığır gibi ot obur hayvanlarda şarbon (Anthrax) 

hastalığına yol açar. Bu hayvanlarda tüm vücuda yayılabilir, hayvanların ağız, burun ve 

bağırsaklarından kanamalara; sonunda da hayvanın ölümüne yol açabilir. Mikrop, kanama 

yoluyla veya öldükten sonra hayvanın vücudundan toprağa yayılabilir. Toprakta spor denen 

dayanıklı bir şekle dönüşerek yıllarca yaşayabilir. Sporlar kaynatmakla 10 dakikada ölür. 

İnsanlar hayvanlara göre bu mikroba daha dirençlidir.  

 

Bulaşma yolları: İçinde şarbona sebep olan sporların bulunduğu topraktan, 

hayvansal ürünlerden (fırçalar, yünlü eşyalar), şarbon hastalığına yakalanmış 

hayvanlar ile temastan, mezbahaların sularından ya da şarbona yakalanmış 

hayvanların etlerinin tüketilmesi ile bulaşabilir. Şarbon basilleri insan vücuduna 

genellikle deri yoluyla girer. Şarbona sebep olan Bacillus anthracis sporları 

derideki kesiklerden, çatlaklardan veya sinek ısırıklarından girebilir. Aşağıdaki 

Resimta görülen ağrı oluşturmayan yaraların gelişmesine sebep olur. Deri 

şarbonu, şarbon basiliyle veya sporları ile bulaşık kıl, tüy ve yünlere temas 

yoluyla bulaşabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Deri dışında sporların solunum ile alınması ile akciğerlerde, ya da şarbon basili veya 

sporları ile bulaşık süt ve etler ile sindirim sisteminde de hastalık oluşturur. 

 

Resim 2.1: Deri şarbonu 

 Tetanos 

 

Clostridium tetani adı verilen sporlu bakterinin salgıladığı toksine bağlı olarak gelişen 

tetanos ya da kazıklı humma olarak da adlandırılır ve Hipokrat’tan beri bilinen bir 

enfeksiyon hastalığıdır. 

 

Clostridium türlerinin ana habitatı topraktır. Fakat bazı türler memelilerin 

bağırsaklarındaki oksijensiz ortamda yaşamaya uyum sağlamıştır. Ayrıca birçok Clostridium 

türü insanlarda hastalığa sebep olabilmektedir. Clostridium botulinum botulizm’e, 

Clostridium tetani tetanosa sebep olur.  

 

Resim 2.2: Clostridium botulinum        Resim 2.3: Clostridium tetani 

Tetanos etkeni hepimizin bildiği gibi sadece “paslı çivi” ya da “küflü teneke”de 

bulunmaz, ne yazık ki toprağın üst tabakalarında, insan ve hayvanların bağırsak kanalında 

bulunur ve buradan dış dünyaya yayılır. Bu nedenle tetanos mikrobuna yeryüzünün her 

yerinde rastlamak mümkündür. 

 

Resim 2.4: Tetanosda kramplar 
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Özellikle yeni doğan bebekler, çocuklar, gebeler, 50 yaş üzeri yaş grubu, toprak ve 

bahçe işleriyle uğraşanlar, bedensel güçle çalışıp travmaya uğrama riski yüksek olan kişiler 

daha fazla risk altında oldukları için aşılanma konusunda daha duyarlı davranmalıdır. 

Hastaların % 70'i 50 yaş üzerindedir. Yanıklar, damardan ilaç kullanımı, kulak delinmesi, 

açık yaranın etraftan bulaşması, donuklar, deri yaraları, ameliyat yaraları, doğum sonrası 

dönem tetanos enfeksiyonu açısından riskli durumlardır. Gelişmekte olan veya gelişmemiş 

ülkelerde göbek bağının uygun olmayan şartlarda (taş, steril olmayan bıçak veya jilet gibi 

aletlerle) kesilmesi sonucu oluşan yeni doğan tetanosu çok sık görülür. Buna bağlı yeni 

doğan ölümleri yaklaşık %10 civarındadır. 

 

Ascariasis ve trichuriasis gibi bazı bağırsak paraziti enfeksiyonları toprak yoluyla 

bulaşır ve enfeksiyon, mikroplu topraklarda yetişen sebzelerin tüketilmesi sonucu oluşur. 

Yuvarlak solucan (Nemahelminthes) grubunda incelenen Ancylostoma caninum türü köpek 

veya kedi bağırsak parazitidir. Hayvan dışkısı ile kirlenmiş toprakta bulunur. Özellikle de 

çocukların toprağa çıplak ayakla basması durumunda parazit larvalarının deri yolu ile 

alınması mümkündür. Bu duruma kutanöz larva migrans denir. Larvalar deri altında dolaşır 

ve şişliklere neden olur. Vücuda giriş yerinde şiddetli kaşıntı ve değişik derecelerde anemi 

olabilir. 

 

Yuvarlak solucanların bir diğer türü olan Toxocara canis köpek ve daha az sıklıkla 

kedilerde askariazis etkenidir. Bu hayvanların dışkısı ile toprağa bulaşan yumurtalar insanlar 

tarafından ağız yolu ile alınır. Bu durum özelliklede çocukların kirli toprakla temas ettikten 

sonra ya da insanların hayvanların dışkısını temizledikten sonra ellerini yıkamayı ihmal 

etmesi sonucunda bulaşabilir. Sindirim sistemimizde yumurtalardan çıkan larvalar erişkin 

hâle geçemez. İnsanda Viseral Larva Migrans ya da Toxocariasis adı verilen hastalığı yapar. 

Karaciğer, akciğer, beyin ve göz gibi organ tutulumları görülür. 

 

Resim 2.5: Toxocara canis'in yaşam döngüsü 
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2.2. Sudan Bulaşan Mikroorganizmaların Bulaşma Yolları ve Neden 

Olduğu Hastalıklar 
 

Bildiğiniz üzere insan haftalarca aç kalabilir, ancak 2-3 günden fazla susuz kalamaz. 

Su en önemli besin maddemizdir ve günde ortalama diğer besinlerle de beraber olmak üzere 

2,5 litre alınması gerekir. Diğer taraftan günlük su gereksinimimiz yalnız bu içme suyundan 

oluşmamaktadır. Bunun yanı sıra temizlik, yemek pişirmek ve benzeri işler için su 

tüketilmektedir. Durum böyleyken, yapılan su kesintileri ve şebeke dağıtım sisteminin 

eskimiş olması, şebeke suyuna olan güvensizliği beraberinde getirmiştir. Eskimiş hâldeki su 

boruları kirliliğe neden olmaktadır. Nasıl mı? Yapılan su kesintileri yüzünden su borularında 

negatif basınç (vakum) oluşmaktadır, daha sonra da dışarıdan içeriye sızma olmaktadır. 

Korozyon su dağıtım sisteminin ve tesisatın kimyasal ve/veya fiziksel bir etkisiyle aşınması 

sonucunda bazı metal ve ametallerin suya bulaşması olayıdır (su borusunun paslanması). 

Sağlık açısından kesinlikle suda belli limitlerin altında kalması gereken metaller kurşun ve 

kadmiyumdur. Çinko, bakır ve demir de aşınmanın yan ürünleridir. Asbest çimento 

karışımından üretilmiş boruların korozyonu sonucunda asbest de suya karışabilir. Korozyon 

hem su dağıtım sisteminin ve tesisatın ömrünü azaltır, hem de mikroorganizmaların üremesi 

için uygun bir ortam yaratır. 

 

Su kaynakları; çöp depolama alanlarından, yakıt ve kimyasal madde tanklarından olan 

sızıntılardan, tarım ilaçları kullanımından ve endüstriyel atıklardan kolaylıkla etkilenip 

kontamine olabilir. Söz konusu organik kirleticiler bazen dolaylı yoldan daha da zararlı bir 

hâlde karşımıza çıkabilir. Örneğin, suda bulunan bu organiklerin bir kısmı şebeke suyunun 

arıtımında kullanılan klorla reaksiyona girerek kloroform gibi kanserojen maddelere 

dönüşmektedir. 

 

Resim 2.6: Çeşitli nedenlerle kirlenen su kaynakları 

Sudan gelen en büyük tehlike, mikrobiyolojik kaynaklı olanıdır. WHO (Dünya Sağlık 

Teşkilatı) kaynaklarına göre ABD'de bile her yıl sudan kaynaklanan 69.000 hastalık vakası 

bildirilmektedir. Bu hastalıkların en önemli kaynağı foseptik ve kanalizasyondur. 

 

Mikrobiyolojik bulaşma hem yeraltı, hem yerüstü sularında olabilir. Bu bulaşmaların 

neden olacağı bazı hastalıklar tabloda verilmiştir. Bu hastalıklardan birçoğu son günlerde 

artış göstermiştir. Salgın olayı toplumda o anda mikrobik viral hastalık veya taşıyıcılarının 

bulunmasına bağlıdır. Bu kişilerin atıkları suya karıştığında hastalık kolaylıkla yayılma 

gösterir. Her yeni tifo, paratifo veya kolera vakası daha önce ortaya çıkmış başka bir olaydan 
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kaynaklanır. Hastalık etkeni mikroorganizmaların bazıları uygun şartları bulduklarında 

aylarca suda yaşayıp çoğalabilirler. 

 

Hastalığa yakalanma riski ise; kişiye, yaşına, beslenme ve genel sağlık durumuna göre 

değişmekle beraber, bir tifo, dizanteri veya viral hepatit salgını durumunda toplumun büyük 

bir tehlikede olduğu aşikârdır. Doğada sıkça rastlanan fakat patojen (hastalık yapıcı) 

olmayan diğer bazı mikroorganizmalar da özellikle savunma mekanizmaları zayıf olanlarda, 

örneğin bebeklerde ve yaşlılarda çeşitli hastalıklara neden olabilirler. Pseudomonas, 

Flavobacterium, Acinetobacter, Klebsiella ve Serratla gibi bakterilerle bulaşmış sular içme 

amaçlı olmasalar bile temizlik amaçlı olarak kullanıldıklarında cilt, göz, burun ve boğazda 

enfeksiyonlara neden olabilmektedirler. 

 

Patojen mikroorganizmalar suya, enfekte kişilerin salgı ve atıklarıyla gelmektedir. 

Bulaşmış (enfekte olmuş) suların içilmesiyle veya meyve-sebzelerin sulanması ya da 

yıkanması ile hastalık insana bulaşır. Enfekte su ile sulanmış marul, temiz su ile yıkanmadan 

yenirse hastalık bulaşır. Pis su ile yıkanan süt kapları ile tifo, yüzme havuzlarında iyi 

temizleme yapılmamışsa inklüzyonlu konjuktivit denilen hastalık bulaşabilir. Su ile en sık 

bulaşan hastalıklar; kolera, amipli dizanteri, basilli dizanteri (Shigella), tifo gibi 

hastalıklardır. 

 

Resim 2.7: Kolera, tifo, dizanteri gibi hastalıklar kirli sulardan bulaşması 

Suyun temizliğinden emin değilseniz kaynatın; fokurdamaya başladıktan sonra 10 

dakika kaynatıldığında mikroplar ölür. Suyu temizlemek üzere klorlama da yapılabilir. 

Bağırsak hastalıkları salgınlarında (kolera, tifo vb.) sebzelerin yıkanması için, içme suyu 

dezenfeksiyonu için kullanılan miktarların 10 misli klorlama yapılır. Ancak sebzeler bu ön 

yıkamanın ardından klorlanmış içme suyu ile durulandıktan sonra yenmeli ya da 

pişirilmelidir. 

 

Resim 2.8: Sebze ve meyveler bol suyla mutlaka yıkanmalı 
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Hastalık 
Neden Olan 

Mikroorganizmalar 

M.Organizmanın 

Suya Nereden 

Bulaştığı 

Semptomlar 

Gastroenteris 

Rotavirus, E.Coli 

Salmonella 

Enteropatojenik 

İnsan dışkısı 

Hayvan dışkısı 

Akut ishal veya 

kusma 

Tifoid Saimonella Typhosa İnsan dışkısı 

Bağırsak İltihabı, 

dalak büyümesi; 

yüksek ateş, bazen 

ölümcül 

Dizanteri Shigella İnsan dışkısı 
İshal, nadiren 

ölümcül 

Kolera Vibrio comma İnsan dışkısı 

Kusma, şiddetli 

ishal, hızlı su kaybı 

ve ölüm 

Bulaşıcı Sarılık 

(Viral) 
Hepatitis A 

İnsan dışkısı ve kirli 

suda yetişmiş deniz 

canlıları 

Ciltte sararma, 

karaciğer büyümesi, 

karın ağrısı, nadiren 

ölümcül 

Amipli Dizanteri Entomoeba histolytica İnsan dışkısı 
Hafif ishal, kronik 

dizanteri 

Giardiasis Giardia lamblia 
Hayvan veya İnsan 

dışkısı 

İshal, kramp, 

bulantı veya genel 

hâlsizlik, ölümcül 

değil (1–30 hafta 

sürebilir.) 

Cryptosporidiosis Cryptosporidium 
Hayvan veya insan 

dışkısı 

İshal, mide ağrısı 

(Ortalama 5 gün 

sürer.) 

Tablo 2.1: Sudan bulaşan mikroorganizmalar ve neden olduğu hastalıklar 

2.3. Havadan Bulaşan Mikroorganizmaların Bulaşma Yolları ve 

Neden olduğu Hastalıklar 
 

Hava yoluyla bulaşan hastalıklar, toplumda en sık görülen hastalıklardır. Özellikle kış 

aylarında çok sık görülür. Vücut direncinin düştüğü durumlarda daha kolay hastalığa neden 

olur. Kalabalık ve sıkışık yaşanan ortamlarda görülme olasılıkları çok daha yüksektir. 

Kentlerde daha sık görülür. Sinema, otobüs, işyerleri, okullar gibi kalabalık ortamlarda 

yayılım kolaylaşır. Okul, kışla gibi yerlerde salgınlara neden olur. Bu hastalıklardan en sık 

görülenleri; nezle, grip, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak, verem, boğmaca, 

difteridir. 
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Resim 2.9: Nezle, grip gibi birçok hastalığın hava yoluyla bulaşması 

Hava yolu ile bulaşan hastalıkların genel bulaşma yolları havadır. Hemen tümü 

sekresyonların oral yolla alınmasıyla da geçebilir. Havada damlacık içinde bulunur ya da 

yere çökerek tozlara karışır, sonra sağlam kişinin solunum yoluna girer.  

 

 Bu hastalıklardan korunmak amacıyla şunlar yapılmalıdır: 

 Tüm koruyucu hizmetlerde olduğu gibi burada da sağlık eğitiminin büyük 

önemi vardır. Kişilere öksürürken, hapşırırken ağzın kapatılması, ortalığa 

tükürülmemesi, çatal, kaşık, bardak, havlu gibi kişisel gereçlerin ayrı 

olması, hasta olan kişinin hasta olmayanlara fazla yaklaşmamasının 

önemli olduğu anlatılmalıdır.  

 Ortamdaki mikropların miktarını azaltmak amacıyla kapalı ortamlar sık 

sık havalandırılmalıdır. 

 Hastalıkların bulaşmasında kişinin vücut direnci önemli rol 

oynadığından, yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. 

 Bu hastalıklar, bildirimi zorunlu hastalıklardır. Görüldükleri zaman en 

kısa zamanda yakındaki bir sağlık ocağına bildirilmelidir.  

 Hastalık belirtileri görüldüğünde, hemen bir sağlık kuruluşuna 

başvurularak, kesin tanının konması sağlanmalıdır.  

 

Resim 2.10: Hava yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmada aşı ve maskenin etkisi 

 Genel olarak bu hastalıklarda, hastanın bulaştırıcı olduğu 2-3 haftalık 

sürede bulaşma olasılığı olan kişilerden ayrılması uygun olur. Maske 

kullanmak da yararlıdır. 

 Bu hastalıklardan çoğu, aşı ile korunulabilen hastalıklardır. Aşılama, 

sağlık kuruluşlarının rutin hizmetleri içinde yer almaktadır. Bu konuda 

gerekli bilgiyi almak için en yakın sağlık ocağına başvurmakta yarar 

vardır. 
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2.4. Gıdadan Bulaşan Mikroorganizmaların Bulaşma Yolları ve 

Neden Olduğu Hastalıklar 
 

Mikroorganizmalar kendi başlarına hareket edemez, yetersiz hijyen ve sanitasyon ile 

çevre ve tesis koşulları bulaşmada en önemli etkendir.  

 

 Mikroorganizmaların gıdalara bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya 

ihtiyaçları vardır. Bunlar; 

 

 Eller, 

 Araç gereç, 

 İşleme hatları, 

 Çalışma tezgâhları, 

 Giysiler, 

 Öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar, 

 Mikroorganizmalarla bulaşmış ya da potansiyel riskli besinlerden sızan 

sıvılardır. 

 

 

Gıdaya ulaşan birçok gıda kaynaklı mikroorganizma sağlıklı hayvanlarda (genellikle 

bağırsaklarında) bulunmaktadır. Et ve kanatlı hayvan etlerinin karkasları kesim esnasında 

çok az miktarda işkembe ile temasa geçtiğinde bile kontamine olabilir. 

 

Özellikle Escherichia coli hayvanların bağırsak sistemlerinde bulunmakta ve kesim 

esnasında eti kontamine edebilir.  

 

Vibrio bakterisi, deniz suyunda normal olarak bulunur veya lağımla diğer mikroplarla 

denize karışabilir. En çok istiridye ve benzeri deniz ürünlerinde görülür. 

 

Listeria monocytogenes sığırların bağırsaklarında ve sütünde bulunur. Pişirme ile bu 

organizmanın yok olmasına rağmen, kötü işleme koşulları pişmiş ürünün tekrar kontamine 

olmasına veya yanlış sıcaklık uygulaması mikroorganizmaların yaşamasına sebep olabilir. 

Hatta buzdolabı sıcaklıklarında bile organizmanın gelişmesine neden olabilir. Pişirilmiş sosis 

ve et yemekleri gibi besinler buzdolabında çok uzun süreler tutulmamalıdır.  

 

Aynı şekilde taze meyve ve sebzeler de hayvan gübresi ile veya insan lağımla bulaşık 

su ile yıkanır veya sulanırsa mikroorganizmalarla bulaşır. Toprak üzerinde kurutulan meyve 

ve sebzelerde toprakta bulunan mikroorganizmalarla bulaşabilir.  

 

Daha sonra gıda işleme esnasında, çalışan personelden, alet ekipmandan veya diğer 

çevreden mikroplarla karşılaşabilir. Ayrıca personel ile veya hammaddeden çapraz bulaşma 

ile mikroorganizmalarla bulaşma olabilir. Mutfakta, mikroplar bir gıdadan diğerine aynı 

bıçağın, kesme tahtasının veya diğer aletlerin yıkanmadan tekrar kullanılması ile 

bulaşabilmektedir. 
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Resim 2.11: Sebze ve meyveler temiz ve bol suyla yıkanmalı 

Temiz hammadde temini gibi iyi hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. 

 

Ancak biz bu konuda ne yaparsak yapalım bulaşmayı tamamen ortadan kaldıramayız, 

yani steril koşullarda çalışmamız kesinlikle mümkün değildir. Burada asıl hedef, mikrobiyel 

üremeyi durdurmak veya kabul edilebilecek bir seviyede tutmaktır. 

 

Eğer gıda 4 °C’nin altında soğutulursa, bakteri daha fazla çoğalamayacaktır. Genelde, 

soğutma veya dondurma işlemi bakterilerin gelişmesini hemen hemen engeller. Ancak 

Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica gibi iki gıda kaynaklı bakteri aslında 

buzdolabı koşullarında gelişebilir ve istisna teşkil eder.  

 

Mikroplar ısı ile öldürülür. Eğer gıda iç sıcaklığı 78°C olacak şekilde birkaç saniye 

ısıtılırsa, parazitlerin, virüslerin veya bakterilerin öldürülmesi için yeterlidir. Ancak Bacillus 

ve Clostridium bakterileri spor olarak adlandırılan ısıya dirençli bir yapı oluşturur ve istisna 

teşkil ederler. Bu sporlar sadece kaynama derecelerinden yüksek sıcaklıklarda yok 

edilebilirler. Bu nedenle konserve gıdalar basınç altında yüksek sıcaklıklara pişirilmektedir. 

 

2.4.1. Besinlerle Geçen Asalaklar 
 

 Trişinellozis: Genellikle Trichinellas piralis etmenini içeren yiyeceklerin iyi 

pişirilmeden yenilmelerine bağlı olarak yayılmaktadır. Karın ağrısı, kusma, ileri 

derecede bitkinlik gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. 

 Giardiyazis: İse üst ince bağırsak bölümlerinde yerleşen bir asalak hastalıktır. 

Tüm dünyada yaygın olarak bulunmaktadır. Çocuklar, yetişkinlerden daha 

büyük oranda yakalanma riskine sahiptir. Hastalık belirtileri İshal ateş, aşırı gaz, 

bulantı, kusma ve abdominal kramplar olarak sıralanabilir. Günümüzde en sık 

salgın tipini, lokantalarda yayılan açık salad barlar nedeniyle ortaya çıkan 

salgınlar oluşturmaktadır. Toplu enfeksiyon kaynağı oluşturabilmektedir. 

 Sığır Tenyası (Taenia saginata): Şerit hastalığı olarak da adlandırılabilecek 

olan taenia enfestasyonu, parazit adı verilen küçük canlılarda meydana gelen ve 

genelde sindirim sistemini tutan bir durumdur. Tenyalar, az pişmiş veya çiğ et 

(tenya bulunan) yemekle bulaşır. Sığırlar genelde Taenia saginata bulaştırırken, 

domuzlar taenia solium taşıyıcısıdırlar. Tenyalar segmentli yani boğumludurlar. 

Her boğum, yumurta üretebilme kapasitesine sahiptir. 
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Resim 2.12: Taenia saginatanın yaşam döngüsü 

Dünya genelinde son derece yaygın bir durumdur. Etle alınan tenya larvaları 

(olgunlaşmamış tenyalar) insan bağırsaklarında olgun hâle gelebilir ve boyları 

4–6 metreye ulaşabilir. Tenya hastalığı genelde herhangi bir belirtiye neden 

olmaz. Kişi kendisinde tenya olduğunu genelde dışkısında tenyaları görünce 

fark eder, özellikle de hareketli parçacıklar görülebilir. 

 

Nadiren karın üst bölgesinde ağrı, ishal, bulantı, kilo kaybı görülebilir. Bazen 

apendiks, safra kanalları ve pankreas kanalında tıkanıklığa neden olabilir. 

 

2.4.2. Bakteriyel Enfeksiyonlar 
 

 Salmonella Enfeksiyonları: Salmonella zaman zaman çiftlik hayvanları, 

kümes hayvanları ve diğer birçok hayvanın bağırsak sisteminde bulunabilmekte 

ve kesim esnasında et kontamine olabilmektedir. Bu yüzden bakterilerin 

çoğalmasını engellemek için etin hemen soğutulması gerekir. Dondurma işlemi 

mikroorganizmayı öldürmez, ancak pişirme ile yok edilebilir. Salmonella 

yönünden en riskli gıdalar yumurta ürünleri, pastörize edilmemiş süt ürünleri, 

çiğ veye az pişmiş et ürünleridir. Eğer çiğ et veya et suları, pişmiş gıda ile salata 

gibi çiğ tüketilecek gıdalarla temas ederse bulaşma olabilir. Salmonella 

alındıktan sonra bağırsak koşullarında hızla üremekte ve 12–36 saat içerisinde 

hastalık belirtilerini ortaya çıkarabilmektedir. Tavuk yumurtaları yumurta 

kanalından geçerken de kirlenebilmektedir ve günümüzde yumurtanın içerisinde 

de bulunabileceğini gösteren bulgular elde edilmiştir. Salmonella 

enfeksiyonlarının önlenilmesinde tam pişirme en önemli etmendir. Kontamine 

sulardan yakalanan deniz yiyecekleri en önemli yayılma yollarından birisini 

oluşturabilir. 

 Shigella Enfeksiyonları: Basili dizanteri shigella dysenteria etmeni tarafından 

meydana getirilen bir enfeksiyondur. Shigella zehirlenmeleri salmonella 

zehirlenmelerine benzerlik gösterir. Shigella bulaşmış besin maddelerini 

tüketenlerde 3-4 gün devam eden ishal, ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma 
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gözlenir. Dizanteri etkenidir. En çok bağırsakları etkiler, ölüm riski vardır. 

Vakaların ve ölümlerin üçte ikisi genellikle 10 yaşın altındadır. 6 yaşın 

altındakilerde söz konusu hastalık pek görülmez. Kalabalık koşularda yaşayan 

ve temasın önlenemediği durumlarda enfeksiyon sık olarak görülmektedir. 

Gıdaların İnsan dışkısı ile kontaminasyonuyla yayılım gösterir. Kişisel temizlik 

ve özellikle gıdaların işlenmesi sırasında gerekli temizlik koşullarına dikkat 

edilmesi salgınların önlenilebilmesinde en önemli etmeni oluşturmaktadır. 

 Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonları: Genellikle bademcikler ve 

boğazda enfeksiyon yapan bir etmendir. Kontamine yiyecek, süt ve süt ürünleri, 

yumurta kullanılarak yapılan soğuk yiyecekler en önemli etmenler arasında 

sayılmaktadır Organizmanın sütte üremesini engellemek için 10°C saklanması 

gerekir. Pastörizasyon en önemli uygulamalar arasındadır. 

 

Resim 2.13: Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonu 

2.4.3. Viral Enfeksiyonlar 
 

Gıdalarda bulunan viral etkenler arasında hepatitis A en önemlisidir. Genellikle okul 

çağındaki çocukları ve genç erişkinleri tutmakta olan önemli bir etmendir. Etmen genellikle 

dışkıda bulunmaktadır. Yetersiz hijyenik koşullarda hazırlanan ve pişirilen yiyeceklerle, 

soğuk yiyecekler, sandviçler en önemli bulaşma nedenleri arasındadır. Kontamine sulardan 

yakalanan deniz ürünleri de söz konusu hastalıkların yayılımında etmen olabilir. İnsan 

atıklarının karıştığı sularla sulanan sebzelerin yenilmesine bağlı olarak yayılma riski tüm 

gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklarda yüksektir. Donmuş yiyeceklerle söz konusu etmenler 

yok olmadığından bunlar da yayılımda önemli bir araç olabilmektedir. 

 

2.4.4. Gıda Kaynaklı Toksinler 
 

Bitki ve hayvanların bir bölümünde doğal toksinler bulunmaktadır. Yine daha sonra 

gıdalara karışarak burada üreyen mini canlılar da önemli boyutta toksin oluşumuna neden 

olabilmektedir. 

 

2.4.4.1. Doğal Olarak Oluşan Toksinler 

 

Belirli deniz dinoflafellatalarının metaboliti olan bazı maddeler (red tide) midyelerce 

alınarak biyomagnifikasyona uğratılmakta bu midyelerin yenmesine bağlı olarak ani ölümler 

ve felçler ortaya çıkmaktadır. İkinci önemli mantar zehiri grubunu aflatoksinler 
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oluşturmaktadır. Aflatoksin salgılayan mantarların üreme koşullarında saklanan mısır ve 

diğer tahıllar önemli bir kaynak oluşturabilirler. 

 

2.4.4.2. Hatalı Gıda İşlenmesine Bağlı Toksinler 

 

Sadece bakterilere bağlı olarak değil, ancak kendileri zararlı olmamasına rağmen 

ürettikleri toksinleri besinlere yayan bazı mini canlılara bağlı olarak da gıda zehirlenmeleri 

ortaya çıkabilmektedir. 

 

Resim 2.14:Çiğ veya az pişmiş et ürünlerindeki birçok mikroorganizma hastalık yapması 

 Stafilokokküs Aureus: Stafilokoklar havada, suda, sütte ve lağımda bol 

miktarda bulunan mini canlılardır. Üst solunum yollarından öksürmek, 

aksırmakla, elde enfekte yara ve çıbanlardan kolayca besinlere geçebilmektedir. 

Et ve et ürünleri özellikle önemli bir kaynak oluşturur. Salam ve peynirde de 

bulunmaktadır. Besinlerin yenilmeden önce oda ısısında uzun süreli olarak 

tutulduğu durumlarda kolayca üreyebilmektedir. Staphylococcus Aureus gıdada 

oluşturduğu toksin aracılığıyla zehirlenmeye yol açar. En sık görülen gıda 

zehirlenmesi nedenidir. Bu mikroorganizma sığırların derilerinde bulunur ve 

çalışan personelle taşınabilir. Burunda, iltihaplı yaralarda, saç diplerinde doğal 

olarak bulunabilir. Çoğu gıda hastalığı, çalışan personelden ve yanlış sıcaklık 

uygulamasından sonra gıdada ısıya dirençli toksinlerden dolayı meydana 

gelmektedir. İstisna olarak da yeterli derecede fermente olmamış sosis ürünleri 

de hastalığa neden olabilir. Başlıca akut kusmayı takiben ishal gözlenmektedir. 

İyi üretim uygulamaları ve soğutulması stafilokoksik gıda kaynaklı hastalıkları 

önleyebilir. Bazı Salmonella spp.’nin bazı çeşitleri tavuğun yumurtalığını 

enfekte edebilir. Böylece normal görünen yumurtalar bile Salmonella ile bulaşık 

olabilir. Pek çok gıda çeşidinde görülebilir. 

 Botulinum: Özellikle anaerob koşullarda yiyeceklerde üreyen bu mini 

canlıların salgıladığı toksinlerde önemli zehirlenme nedenlerindendir. 

Konservelerde üreme olasılığı yüksektir. Bu nedenle şişmiş ve bombeleşmiş 

kapaklı konservelerin yenmemesi gerekir. Bu gibi durumlar mutlaka söz konusu 

etmenin ürediğini gösteren bir ölçüt değildir. Ancak büyük olasılık olduğundan 

bu gibi konservelerin yenilmemesi gerekir. 

 Clostridium Perfringens: Toprakta, insan ve hayvan dışkılarında, tozda yaygın 

olarak bulunur. Semptomlar hafif olduğundan söz konusu gıda zehirlenmesine 

uğrayanların sağlık kuruluşlarına başvurma oranı düşüktür. Sporları kaynama 

derecesine 6 saat dayanabilmektedir. Bağırsakta üreyen mini canlının salgıladığı 
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enterotoksin en önemli etmendir. Mini canlıların üremesi 56 santigrat derecenin 

üzerinde ve 18 santigrat derecenin altında durur. 

 E. Coli: Escherichia coli bağırsak kökenli bir mikroorganizma olup en sık 

karşılaşılan türlerden biridir. Bu mikroorganizmanın bulunduğu ürünün, ortamın 

veya ekipmanın insan dışkısı ile kontamine olduğuna işarettir. Dışkı ile karkas 

ve ete yayılmaktadır. Bunun enterotoksijenik suşu söz konusu gıda 

zehirlenmelerinden sorumludur ve etmenin alınmasından 8-44 saat sonra 

hastalık ortaya çıkabilmektedir. İshal, genellikle 30 saat içerisinde ortaya çıkar. 

Personel hijyen ve gıda işleme tekniğinde yeterli sanitasyonla bulaşma 

önlenebilir. İçme suyu da önemli bulaşma kaynakları arasındadır. Yeterli süre 

kaynatma ile ortadan kaldırılabilir. 4 °C’nin altında üreme durur. E. coli 

O157:H7 gibi patojen bir türü de tespit edilmiştir. Bu tür yüksek miktarlarda 

kuvvetli toksin oluşturan ve bağırsak astarına ciddi hasarlar veren nadir suşlar 

da vardır. E. coli O157:H7 düzgün pişirmeyle kolaylıkla yok edilebilir. 

Çocuklarda birkaç gün içerisinde ölümlere sebebiyet verebilir.  

 

2.4.4.3. Besinlerle Geçen Hastalıkların Önlenilmesi 

 

Besinlerle geçen hastalıkların önlenmesinde kişisel hijyen eğitimi, toplu yemek yenen 

yerlerde kişisel hijyen kurallarının uygulanması, yeterli denetim ve alt yapının sağlanması 

önem taşımaktadır. Gıdalar aracılığı ile insanlara bulaşan hastalıkların önlenebilmesinde 

mekanizmasının tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Besin sağlığı ile su sağlığı arasındaki 

bağlantı iyi bilinmelidir. İnsan atıklarının yok edilmesi, gıda işlenmesinden sorumlu 

olanların eğitimi, toplum sağlık eğitimi bu açıdan özellikle önemlidir. Kendileri hasta 

olmadıkları hâlde hastalığı taşıyan ve çevreye yayabilme riski, saklanma, pişirilme, 

pişirildikten sonra masa üstü bekleme süreleri, servis özellikleri, toplu beslenme hizmeti 

sunanlarca ve bunların denetiminden sorumlu kişilerce iyi bilinmelidir. 

 

Toplu beslenme mutfakları başlangıç aşamasında gerekli tüm alt yapıya sahip 

olmalıdır. Özellikle tuvaletlerin yerleşimi, tuvalet sonrası alınması gereken hijyenik önlemler 

büyük anlam taşımaktadır. 

 

Gıda sağlığı ile ilgili uygulamalarda en önemli başarısızlık nedenlerinden biri, gıda 

dağıtım ve sağlanmasıyla ilgili yetersizliklerdir. Sağlanan gıdanın niteliği ve niceliği eşit 

oranda önemlidir. 

 

 Temel kaynaklarda gıda işlenmesiyle ilgili on altın kural şöyle sıralanmaktadır: 

 

 İşlenmiş yiyecekler seçilmelidir. 

 Yiyecekleri tam olarak pişirmelidir. 

 Pişirilen yiyecekler kısa sürede tüketilmelidir. 

 Pişirilen yiyecekler uygun koruma koşullarında saklamalıdır. 

 Yiyecekler tekrar kullanılacağı zaman tam olarak ısıtılmalıdır. 

 İşlenmemiş ve pişirilmiş yiyeceklerin teması önlenilmelidir. 
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 Sebze ve meyvelerin tam olarak ve iyice yıkanması alışkanlık hâline 

getirilmelidir. 

 Tüm mutfak yüzeyleri tam olarak temizlenmelidir. 

 Yiyecekler, böcekler, kemiriciler ve diğer hayvanlardan korunmalıdır. 

 Temiz su kullanılmalıdır. 

 

2.5. Canlılardan Bulaşan Mikroorganizmaların Bulaşma Yolları ve 

Neden Olduğu Hastalıklar 
 

2.5.1. Sıtma 
 

Anofel denilen sivrisineklerin aracılığıyla bulaşır. 

 

Sivrisinekler, sıtmalı bir kişiye iğnesini batırıp onun kanını emdikten sonra sağlıklı bir 

insanın kanını emerse sıtma mikropları sağlıklı kişiye geçer. 

 

Sıtmadan korunmak için; bataklıklar kurutulmalıdır, su birikintileri ilaçlanmalıdır. 

 

2.5.2. Kuduz 
 

Merkezî sinir sistemini ağır şekilde etkisi altında tutan, insanlara, hayvanlardan geçen 

bir hastalıktır. Günümüzde bile ölümlere sebep olmaktadır. Etkeni, “Rhabdovirus”lar 

grubundan olan bir RNA’lı virüstür. Bu virüs, kuduz hayvanların salyasında bulunur ve 

genellikle ısırılma suretiyle bulaşır. 

 

Hastalığın kuluçka süresi ortalama 40 gündür ancak 2 yıldan 8 yıla kadar değişebilir. 

Bu esnada, kuduz aşısı veya antiserumu yapılırsa hastalık belirti vermeden önlenebilir. 

Klinik belirtiler ortaya çıktıktan sonra aşıdan fayda beklenemez.  

 

Belirtileri; ateş, baş ağrısı, kaşıntı, hâlsizlik, birtakım ağrılar, kusma, öksürük, içine 

kapanma, korku, çeşitli yüz mimiklerinde değişme, hırçınlaşma gibi belirtilerdir. Daha sonra 

huzursuzluk, beş duyuya ait hayaller, kavgacılık, hava akımından, parlak ışıktan, sudan ve 

görmekten korkma gibi belirtiler gelişir. 

 

Salyasını yutamayan hastanın ağzı köpürür ve hasta sonuçta felçten ölür.  

 

Resim 2.15:Kuduzdan korunmak için aşı uygulaması 

Kuduzdan korunmak için; kuduz kuşkusu olan hayvanlara yaklaşılmamalı, hayvanlar 

ısırırsa, hemen aşı olunmalıdır. 
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2.5.3. Veba 
 

Farelerin ısırması ile insanlara bulaşan vebanın, vücuda giren bakteriler veren başlıca 

iki tipi vardır. Bunlar: Hıyarcıklı veba ve akciğer vebasıdır.  

 

Titreme, yüksek ateş, kusma, baş ve kas ağrıları gibi belirtilerle başlayan hıyarcıklı 

vebada, kasıklardaki ve koltuk altlarındaki lenf düğümleri iltihaplanarak şişer. Hıyarcıklı 

veba denmesinin nedeni işte bu şişliklerdir. 

 

Zamanında önlem alınmazsa akciğer vebasına dönüşebilir. Bakterilerin ya doğrudan 

doğruya ya da lenf düğümlerinden kana geçerek akciğerlere yerleşmesiyle gelişen akciğer 

vebası, zatürre belirtileri veren çok ağır bir hastalıktır. Akciğerler kanı oksijenleme görevini 

yapamadığı için, derisinin rengi iyice kararıp koyu maviye dönen hasta 3-4 gün içinde ölür. 

Eğer bakteriler kana karışıp bütün vücuda yayılırsa, kan zehirlenmesi (septisemi) nedeniyle 

hasta sadece bir gün içinde ölebilir. 

 

2.5.4. Tifüs 
 

Bitle geçen, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık olan tifüsün 

mikrobu, vücut bitinin taşıdığı bir riketsiya’dır. 

 

Hastalığın başlangıcı genellikle anidir. Belirtileri; yüksek ateş, bel ve baş ağrıları, 

anjin, konjonktivit, burun kanaması ve çırpınma gibi belirtilerdir. 

 

Resim 2.16: Tifüs 

Hastalık yerleştikten sonra özellikle dalgınlık ve az çok koyu kırmızı sayısız küçük 

lekenin meydana getirdiği genel döküntü görülür. Tifüsten korunmanın tek yolu temizliktir. 

 

2.6. Eşyalardan Bulaşan Mikroorganizmaların Bulaşma Yolları ve 

Neden Olduğu Hastalıklar 
 

2.6.1. Uyuz 
 

Uyuz, bir tür parazitin neden olduğu, deri altına yerleşerek kaşıntıya neden olan bir 

deri hastalığıdır. Tam adı Sarcobtes Scabei'dir. İnsanın derisine yerleşen böcek, tüneller 

şeklinde ilerleyip delikler açar. Bu şekilde deri altında yumurtlayarak ürer. Vücuda girdikten 

15 gün sonra birçok yeri sarar ve deri yüzeyine çıkar. Deride kabarma ve yaralara ve kıl 
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köklerinde iltihaba neden olur. Hayatı boyunca insan derisinde yaşar. Bu hastalığa neden 

olan böcek çok küçüktür ve ancak mikroskop yardımıyla görülebilir. İnsandan insana 

bulaşan bir hastalık olan uyuz, halk arasında "gidişik" olarak da bilinir. Ellerde, koltuk 

altlarında, parmak aralarında, karın bölgesinde, parmak aralarında yara ve kaşıntıya neden 

olur. Kaşıntı sonucu iltihap oluşabilir. Halk arasında uyuz hastalığının pislikten dolayı 

meydana geldiği gibi yanlış bir düşünce vardır. Bu hastalığa neden olan parazit, temiz 

ortamda da üreyebilir.  

 

Uyuz hastalığı, her yaşta ortaya çıkabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Kış aylarında ve 

sonbaharda daha fazla görülür. Okullarda, askeriyede, toplumun bir arada yaşadığı yerlerde 

görülme ihtimali fazladır. Hastalık; 15 yıllık salgın dönemi, 15 yıllık sakin bir dönem izleyen 

evreler şeklindedir. İnsanların böceğe karşı direnç oluşturması bunun sebebini ortaya 

koymaktadır. 

 

Resim 2.17: Sarcobtes scabei ve uyuz 

Uyuz, uyuz parazitinin bulaşmış olduğu kişiden sağlıklı olan başka bir kişiye bulaşır. 

Yayılma ihtimali oldukça fazladır ve salgına yol açabilir. En çok birlikte yaşayan ailelerde, 

beraber uyuyan kişilerde bulaşma daha fazla görülür. Çocuklarda görülme ihtimali yüksektir. 

Yakın temasta bulunmak, dans etmek, el sıkışmak uyuzun diğer bulaşma yollarıdır. Hastanın 

yatak, kıyafet gibi eşyalarının başkaları tarafından kullanılması hastalığın bulaşmasına neden 

olabilen diğer yollardır.  

 

2.6.2. Mantar Hastalığı 
 

Bir tür deri hastalığıdır. Mantarlar, deride ve tırnakların altında çoğalan ve ancak 

mikroskop ile görülebilecek küçük organizmalardır. Bu organizmalar bütün çevremizde, 

özellikle ayakkabı ve terliklerde, havlularda, bahçede, evde, genel kullanıma açık duşlar, 

jimnastik salonları, yüzme havuzlarının basamakları, otel ve cami halıları gibi ortamlarda 

bulunur. Tüm mantar hastalıkları, oldukça bulaşıcıdır ve kolaylıkla yayılabilir. Ayak ve 

tırnak mantar hastalıkları tedavi edilmediklerinde vücudunuzun diğer bölümlerine 

yayılabilir, yakınlarınıza bulaşabilir veya vücudunuzda bakterilere bağlı daha ciddi 

enfeksiyonlara neden olabilir. 
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Resim 2.18: Tırnak mantarı 

Sıcak ve nemli ortamları sever. Mantar hastalığı ayak parmakları arasında, koltuk 

altlarında ve saçlı deride görülür. Mantar hastalığı ortak kullanılan; ayakkabı, terlik, çorap 

gibi giysilerle bulaşır. 

 

2.6.3. Trahom 
 

Göz hastalığıdır. Tedavi edilmezse kişiyi kör edebilir. Trahom, hasta kişinin havlu ve 

eşyalarını kullanmakla bulaşır. Trahom’dan korunmak için; temiz olunmalıdır, eşyalar ortak 

kullanılmamalıdır. Hastalar hemen tedavi edilmelidir. 

 

2.6.4. Hepatit B 
 

Hepatit B, sarılığın bir çeşitidir. 

 

Hepatit yapan virüslerin başlıcaları Hepatit A, B, C, D, E olmak üzere CMV ve 

Epstaine Barr virüsleridir. Bunlardan Hepatit B virüsü ülkemizde yaygınlığı, nadir de olsa 

siroz, karaciğer kanseri gibi çok ciddi hastalığa yol açması ve aşısının mevcut olması 

nedeniyle özellikle önemlidir. 

 

Hepatit B virüsü, kan ve vücut salgıları (meni, tükürük, vaginal salgıları, ter, gözyaşı) 

ile temas sonucu yayılır. Yayılımda en önemli etken kandır. HBV bulaşma yolları; anneden 

bebeğe, doğum sırasında (Bulaşma doğumda veya hemen sonrasında nadir durumlarda rahim 

içindeyken olur.) virüs bulaşmış iğne ve diğer tıbbi cerrahi malzemelerle, cinsel ilişki ile, 

kan nakli ile (transfüzyon) dövme yaptırırken kullanılan iğneler ile özellikle kalabalık ve 

hijyenik standartların düşük olduğu yerlerde yakın aile ilişkisi ile bulaşma riski artmaktadır. 

 

Hepatit B virüsü vücuda girdikten sonra uzun bir kuluçka dönemi vardır (40–180 

gün). Hastalığa ait erken belirtiler baş ağrısı, ateş, yorgunluk, hâlsizlik, kırıklık, iştahsızlık, 

bulantı, kusma, karın ağrısı ve bazen üşüme şeklinde görülür. Virüs başlıca karaciğeri 

etkiler, iltihap ve nekroza yol açar. Bu belirtiler bazı hastalarda sarılıkla beraber 

görülebildiği gibi bazılarında sarılık görülmez. 

 

 Hepatit B’den korunmak için; 

 Test edilmiş kan kullanılmalı, 

 Kullanılmış enjektörlerle iğne yaptırılmamalı, 

 Hepatit B aşısı yaptırılmalı, 

 Güvenli cinsel ilişki ve tek eşlilik kurallarına uyulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Mikrobiyal bulaşma kaynaklarının incelenmesi ve bu kaynakların neden olduğu 

hastalıklarla ilgili bir uygulama yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Mikroorganizmaların bulunabilecekleri 

yerleri belirleyiniz. 
 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Gerektiği yerlerde eldiven, çizme, 

önlük, maske kullanınız. 

  Kişisel hijyen kurallarına uymaya özen 

gösteriniz. 

 Topraktan bulaşan mikroorganizmaları 

tespit ediniz. 
 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Sudan bulaşan mikroorganizmaları 

tespit ediniz. 
 Şüpheli suları kaynatarak içiniz. 

 Havadan bulaşan mikroorganizmaları 

tespit ediniz. 

 Hava yoluyla bulaşan hastalık varsa 

ortamı havalandırıp maske takınız. 

 Gıdadan bulaşan mikroorganizmaları 

tespit ediniz. 

 Yeterince pişmemiş ve yıkanmamış gıda 

tüketmeyiniz. 

 Canlılardan bulaşan 

mikroorganizmaları tespit ediniz. 
  Vektörlere karşı ilaçlama yapınız. 

 Eşyalardan bulaşan mikroorganizmaları 

tespit ediniz. 

 Başkaları ile özel eşyalarınızı 

paylaşmayınız. (tarak, jilet, şapka, 

çamaşır) 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şarbon ve tetanos gibi hastalıklar ile ascariasis ve trichuriasis gibi bazı bağırsak 

paraziti enfeksiyonları toprak yoluyla geçen hastalıklara örnektir.  

 

2. (   ) Clostridium botulinum "tetanos"a, Clostridium tetani ise “botulizm”e sebep olur.  

 

3. (   ) Toxocara canis köpek ve daha az sıklıkla kedilerde askariazis etkeni olup, bu 

hayvanların dışkısı ile toprağa bulaşır. 

 

4. (   ) Su ile en sık bulaşan hastalıklar; kolera, amipli dizanteri, basilli dizanteri 

(shigella), tifo vb.`dir  

 

5. (   ) Bulaşıcı sarılık (Hepatit A) bakteriyel bir hastalıktır. 

 

6. (   ) Uyuz, bir tür parazit olan Sarcobtes Scabei'nin neden olduğu deri altına yerleşerek 

kaşıntıya neden olan deri hastalığıdır.  

 

7. (   ) Dizanteriye neden olan mikroorganizma Vibrio comma`dır. 

 

8. (   ) Trahom, hasta kişinin havlu ve eşyalarını kullanmakla bulaşan, tedavi edilmezse 

kişiyi kör edebilen bir hastalıktır. 

 

9. (   ) Hepatit C virüsü ülkemizde yaygınlığı, nadir de olsa siroz, karaciğer kanseri gibi 

çok ciddi hastalıklara yol açması ve aşısının mevcut olması nedeniyle özellikle 

önemlidir. 

 

10. (   ) Botulinum: Konservelerde üreme olasılığı yüksektir. Bu nedenle şişmiş ve 

bombeleşmiş kapaklı konservelerin yenmemesi gerekir.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyet kapsamında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi 

atıkları zararsız hale getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan hayvancılık ve gıda işletmelerine giderek hastalık 

bulaşmasına yönelik hangi tedbirlerin alındığını ve hangi hastalıkların 

görüldüğünü araştırınız. 

 İşletmeye ziyaretçi olarak girişinizden çıkışınıza kadar koruyucu önlem olarak 

alınan tedbirlerin neler olduğunu gözlemleyiniz. Gözlem ve araştırma 

sonuçlarını sınıfta paylaşınız. 

 

3. İŞLETMEYE HASTALIK BULAŞMASINI 

ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER 
 

3.1. Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaşma Yolları ve Şekilleri 
 

Enfeksiyonların bir işletmeye girişinde çeşitli kaynaklar söz konusudur, bunlar sırayla:  

 

3.1.1. İnsanlar 
 

Dikkatsizlik, ilgisizlik, bilgisizlik, merak gibi davranışlardan dolayı insanlar, 

işletmelerin, barınakların, tesislerin enfeksiyon etkenleriyle bulaştırılmalarında en büyük 

potansiyel sebeplerden birini teşkil etmektedirler. Ayakkabı, çizme vs. malzemelerden 

kaynağını alan enfeksiyon nakillerine sıklıkla rastlanmaktadır. Eller, lezyonların ve atık 

materyalin incelenmesinde eksudat ile kontamine olabilir. Aynı zamanda giysiler, tozla, 

tüylerle, dışkıyla kontamine olabilir. Kanatlı hayvanlarda önemli patojenlerden biri olan 

Newcastle hastalığı (yalancı kanatlı vebası) virüsünün insan soluk borusunun mukoz 

membranı üzerinde günlerce canlı kaldığı tespit edilmiş ve buradan yalıtım yapılmıştır. 

Sıklıkla karşılaşılan enfeksiyon kaynaklarından biri de bir enfeksiyonun patlak verdiği 

işletmelerin incelenmek üzere komşu üreticiler tarafından ziyaret edilmesidir. Enfeksiyon 

tamamen ortadan kalkmadan bu tip işletmeler asla ziyaret edilmemelidir. Ayrıca çalışanların 

çiftlik bünyesinde yaşamaları, yerleşim yerlerinin ise işletmeleri çevreleyen tel örgülerin 

dışında olması sağlanmalıdır. Her birimin bakıcısı ayrılmalı bunların diğer birimlere giriş 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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çıkışları yasaklanmalı, bakıcıların işletmede giydikleri tulum ve ayakkabılarıyla dışarıda 

dolaşmaları, dışarıda giydikleri elbise ve ayakkabılarıyla da birimlere girmeleri 

engellenmelidir.  

 

İşletmeleri gezmeye gelen dikkatsiz ziyaretçiler de salgınların çıkmasına sebep 

olmaktadır. Bunların işletmelere girmelerine izin verilmemelidir. En azından bu ziyaretler 

belli bir plan dâhilinde yapılmalı duşların, koruyucu giysilerin kullanımı sağlanmalıdır.  

 

Çiftlik yönetim işleminin her aşamasında çalışanlar, güncel biyogüvenlik 

tedbirlerinden haberdar olmalı, danışmanlar diğer personele alınması gereken tedbirlerin 

sebeplerini izah etmeli ve bu tedbirlerin ciddi bir şekilde alınmasını sağlamalıdır.  

 

3.1.2. Hasta / Portör Hayvanlar 
 

Ticari ve damızlık işletmelerde işletmeye girecek hayvanların sağlıklı olması 

koruyucu tedbirlerin başında gelir. Şap, sığır vebası, anthrax, tavuk tifosu, pullorum 

hastalığı, paratifo enfeksiyonları, mikoplazma enfeksiyonları gibi hayvancılıkta problem 

teşkil eden enfeksiyonlar, damızlık hayvanlardan geçebilmektedir. Hayvanlar Tarım ve Köy 

işleri Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış ve sağlık raporu bulunan güvenilir firmalardan 

satın alınmalı, alınmadan önce işletmenin genel sağlık durumu incelenmeli, araştırmalar 

yapılmalıdır. Ayrıca hayvanlar satın alınmadan önce içlerinden seçilecek numunelerin 

laboratuvarlara gönderilerek incelenmelerinde yarar vardır. İşletmeler, yeni alacakları 

hayvanların kaynağını titiz bir şekilde incelemek ve bunların sağlıklı olmalarını garantilemek 

zorundadır.  

 

Gerek damızlık gerekse ticari amaçlı hayvanların “hepsi içeri hepsi dışarı” prensibiyle 

yetiştirilmeli, aynı yaştaki hayvanlar aynı anda girip aynı anda çıkmalıdır.  

 

3.1.3. Kuşlar 
 

Yabani kuşların kuş gribi çeşitli enfeksiyon etkenlerini ve parazitleri 

taşıyabildiklerinden; işletme, barınak, kümes, su ve yem depolarına girişine asla izin 

verilmemelidir. 

 

İşletme içerisindeki binalarda yabani kuşların yuva yapması ve tüneme alanları 

bırakılmamalıdır. 

 

Tavuk işletmeleri içerisinde diğer evcil kanatlılar (hindi, bıldırcın, ördek, kaz vb.) 

kedi, köpek ve kemirgenler yetiştirilmemelidir. 

 

3.1.4. Kemirgenler 
 

Kemirgenler dışkılarıyla yem ve altlığı kontamine eder. Bu hayvanlarda salmonella 

enfeksiyonları sıklıkla tespit edildiğinden salmonella kontrolünde rodentlerle mücadele 

önemlidir. Bunlar özellikle yemden uzak tutulmalıdırlar. Çöp yığınları, kullanılmayan 
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ekipman fare ve sıçanların iyi bir saklanma, beslenme ve üreme alanıdır ki buralar bu 

hayvanların dışkılarıyla kontamine olduğundan hastalık deposudur. Binalarda çatlakların, 

yarıkların ortadan kaldırılması, çöp yığınlarının fazla biriktirilmeden uzaklaştırılması, 

kemirgenlere karşı rodentisit uygulanması ya da haşere kovucu cihazların kullanılması 

gereklidir. En iyi yöntem, binaların çevresinin yaklaşık 2 metre genişliğinde çakıl ile 

kaplanması yani bina çevrelerinde rodent bandı oluşturulmasıdır.  

 

3.1.5. İnsektler 
 

İnsektler de enfeksiyonların yayılmasına sebep olurlar. Bunların bir kısmı kan veya 

bağırsak paraziti olarak arakonakçı iken diğer bir kısmı ısırma alışkanlıkları itibariyle 

mekanik taşıyıcıdır. İnsektleri işletmeden uzak tutmak için binaların etrafındaki alanın çakıl 

vs. ile kaplanması, topraktaki yabani bitkilerin büyümelerinin engellenmesi (Bunlar yangına 

karşı da bir önlem teşkil eder.) insektisitler ile spreylenmesi, kullanılan başlıca metotlardır. 

Kümeslerin boşaltılmasını takiben yapılan temizlikten sonra sprey tarzında insektisitler 

kullanılmalı, aynı uygulamanın birkaç gün sonra tekrarlanması insektlere karşı kalıcı bir etki 

oluşturacaktır.  

  

3.1.6. Ekipman ve Araçlar 
 

Enfeksiyonların ve parazitlerin ekipmanlarla taşınmaları yaygın bir durumdur. Bu 

nedenle gerek dışarıdan alınan yeni ekipmanlar olsun gerekse de işletme içerisinde bir 

işletmenin malzemesi başka bir işletmede iyice temizlenip dezenfekte edilmeden 

kullanılmamalıdır. Yumurta viyolleri yeni olmalı, ucuz diye kullanılmış viyoller tercih 

edilmemelidir. Yem taşıyan araçlar, değişik işletmelere girip çıktıklarından enfeksiyonların 

yayılmasında büyük tehlike teşkil eder. Bu yüzden ciddi bir şekilde dezenfeksiyon 

yapılmadan işletmeye sokulmamalıdır.  

  

3.1.7. Yem ve Su 
 

Yem hazırlanmasında kullanılan hammaddeler, üretimlerinin her hangi bir safhasında 

veya muhafaza edildikleri yerlerde enfeksiyon ajanlarıyla özellikle salmonellalar ile 

kontamine olabilir. Satın alınacak yemler Bakanlığımızca ruhsatlı fabrikalardan temin 

edilmelidir. Tavukçuluk işletmelerinde en fazla 10 günlük yem stoku yapılmalıdır.  

  

Hayvancılık yapılan işletmelerde su vazgeçilmez bir unsurdur. Verilecek su, içilebilir 

nitelikte olmalıdır. Sudaki bakteriyel kontaminasyonlar ve kimyasal bozulmalar verim 

düşüklüğü, gelişme geriliği, ishal ve ölümlerle kendini gösterir. Hayvanların suyu depolama 

imkânları olmadığından, her an rahatlıkla ulaşabilecekleri yeterli su bulunmalıdır. İşletme 

sularının; 6 ayda bir bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılmalıdır. Su depoları; 6 ayda 

bir, suluklar ise haftada birkaç kez temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

 

Dezenfeksiyon; klorlama, ultraviyole ve benzeri metotlar ile yapılabilir. İçme-

kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması hâlinde uç noktalardan alınan 

numunelerde serbest bakiye klor miktarı en fazla 0,5 mg/l olmalıdır.  
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3.2. Hastalık Bulaşmasını Önleme Yöntemleri 
 

 Hayvancılık yapılan işletme ve çiftliklerde hastalık bulaşmasını önlemek için 

alınacak tedbirleri şöyle sıralayabiliriz: 

 Çok önemli ve mecbur kalmadıkça çiftlik ziyaretleri yapılmamalı ve 

yasaklamalıdır.  

 Mutlaka girmesi gereken ziyaretçilere bir sefere mahsus kullanıp 

atılabilen tulum, bone, eldiven, galoş, çizme ve maske verilmelidir. 

 

Resim 3.1: Ziyaretçinin giymesi gereken tek kullanımlık eşyalar 

 Çiftliklere giriş ve çıkış tek noktadan ve kontrollü olmalıdır.  

 Mümkünse giriş ve çıkışlarda duş alınması imkânları sağlanmalıdır. 

 Ayak dezenfeksiyonundan önce çizmelerde gerekli temizlik yapılmalıdır. 

 

Resim 3.2: Çizme temizliği ve ayak dezenfeksiyon paspası 

 Çiftlik ve diğer binaların girişine ayak dezenfeksiyonu için dezenfektan 

küveti veya dezenfeksiyon paspası konulmalıdır. 

 Küvet ve paspas dezenfektanları en az haftada 2 kere yenilenmelidir.  

 Gerekli yerlere ayak dezenfeksiyonu yapılacağını gösteren ikaz levha ve 

yazısı koyulmalıdır. 

 Çiftlik girişinde, işe başlarken, dinlenme molalarından sonra, çalışma 

sırasında iş değişikliği yapılırken veya çalışma alanı terk edilirken eller 

yıkanmalıdır. 

 Sıvı sabun, mümkünse anti bakteriyel olanı kullanılmalıdır. 

 Gerekli yerlere el dezenfeksiyonu yapılacağını gösteren ikaz levha ve 

yazısı asılmalıdır. 

 Araç dezenfeksiyonundan önce araçların temizliği yapılmalıdır. 

 Araç dezenfeksiyon çukurundaki dezenfektan, araçların lastiklerinin 

tamamını dezenfekte etmelidir.  

 Aynı araç dahi olsa, araçlar her giriş ve çıkışta mutlaka dezenfekte 

edilmelidir. 

 Bütün yüzeyler deterjanlı basınçlı su ile yıkanmalıdır. 
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 Bu temizlenmiş satıhlar dezenfekte edilip, dezenfektanla kurumaya 

bırakılmalıdır. 

 Bütün yüzeyler yüksek basınçlı temiz suyla durulanmalıdır. 

 Yabani kuşların konduğu yükleme rampaları, yürüyüş yolları, çatı, 

sundurma vb. yerler belli zaman aralıkları ile dezenfekte edilmelidir. 

 Doğadaki kuşların çeşitli enfeksiyon etkenlerini ve parazitleri 

taşıyabildiklerinden kümes, su ve yem depolarına girişine asla izin 

verilmemelidir.  

 İşletme içerisindeki binalarda yabani kuşların yuva yapması ve tüneme 

alanları bırakılmamalıdır.  

 Tavuk işletmeleri içerisinde diğer evcil hayvanlar (hindi, bıldırcın, ördek, 

domuz, kaz, tavşan, kedi, köpek, vb.) yetiştirilmemelidir. 

 Kemirgenlerin yem ve içme sularından uzak tutulması sağlanmalı, çöp 

yığınları, kullanılmayan ekipmanlar ortalıkta bırakılmamalıdır.  

 Binalardaki çatlaklar ve hasarlar onarılmalıdır.  

 Kemirgenlere karşı rodentisit uygulanmalı, haşere için de haşere kovucu 

cihazlar kullanılmalıdır.  

 En iyi yöntem, binaların çevresinin yaklaşık 2 metre genişliğinde çakıl ile 

kaplanması veya betonlanmasıdır.  

 Topraktaki yabani bitkilerin büyümelerinin engellenmesidir (Bunlar 

yangına karşı da bir önlem teşkil eder.).  

 Yem, ruhsatlı güvenilir fabrikalardan temin edilmelidir.  

 İşletmelerde en fazla 10 günlük yem stoğu yapılmalıdır. 

 Yem depoları; kapalı/izole, kuru, rutubetsiz, serin ve gerektiğinde 

kolaylıkla yıkanabilir, dezenfekte edilebilir olmalıdır.  

 Hayvanlara verilecek su, içilebilir nitelikte olmalıdır.  

 İşletme sularının en az 6 ayda bir bakteriyolojik ve kimyasal analizleri 

yapılmalıdır.  

 Su depoları, 6 ayda bir, suluklar haftada birkaç kez temizlenip dezenfekte 

edilmelidir. 

 

 Gıda üretim işletmelerinde ise hastalık bulaşmasını engellemek için aşağıdaki 

yöntemler uygulanmalıdır. 

 Üretimde kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun malzemeden, 

kolay ve iyi temizlenebilir kontaminasyona yol açmayacak özellikte 

olmalıdır. Bunlar daima temiz bulundurulmalı ve uygun olanlar 

gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Tüm malzeme, alet ve ekipman ısı, 

buhar, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır.  

 Bina, tesisat, malzeme, alet ve ekipmanın onarım, boya, badana ve 

periyodik bakımları aksatılmadan yapılmalıdır. 

 İşyeri, zararlı canlılar ile toz ve duman gibi çevresel kirleticilerin 

girmesini önleyecek biçimde tesis edilmelidir. 
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Resim 3.3: Gıda üretim işletmesi 

 Zemin, işyerinin özelliğine göre su geçirmez, kaygan olmayan, 

yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun 

malzemeden yapılmalı ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğime 

sahip olmalıdır. 

 Duvarlar, yapılan işin özelliğine göre su geçirmeyen, yıkanabilir, zararlı 

canlıların yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli 

malzemeden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve 

dezenfekte edilir özellikte olmalıdır. 

 Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde 

yapılmalı ince gözenekli, kolay temizlenebilir, sökülüp takılabilir ve 

sürekli bakımları yapılabilir özellikte tel ile kaplanmalıdır. Pencere 

eşikleri raf olarak kullanılmamalıdır. 

Kapılar, pürüzsüz ve su geçirmeyen yüzeylere sahip, duruma göre 

kendiliğinden kapanır, sızdırmaz olmalıdır. 

 Kullanılamaz zorunlu durumlar dışında, işlenmemiş tahta gibi temizliği 

ve dezenfeksiyonu güç malzemeleri kullanılmamalıdır. 

 Teknik gereği işletmelerin ilgili bölümlerinde basınç, sıcaklık, akış 

göstergeleri ve kaydetme cihazları bulunmalıdır. 

 İşyerindeki sosyal tesis ve tuvaletler, gıda işleme alanlarından ayrı 

olmalıdır. Tuvaletler, gıda üretim yerlerine doğrudan açılmamalıdır. 

 İşyerinde personel için giyinme, soyunma, dinlenme odaları ve tuvalet 

bulunmalı, tuvaletler artık maddelerin hijyen kurallarının uygun bir 

biçimde uzaklaştırılacağı şekilde tasarlanmalı ve bu alanlarda hijyen 

kurallarını hatırlatıcı uyarı levhalar bulundurulmalıdır. 

 Üretimin niteliğine uygun olarak gerekli görülen yerlere sıcak ve soğuk 

suyu karıştırmaya uygun muslukların bulunduğu lavabolar takılmalıdır. 

Sıvı sabun, kurutma cihazı veya kâğıt havlu bulunmalı, gerektiğinde 

ellerin dezenfekte edilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. 

 Sosyal tesise ait atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon 

bulunmayan yerlerde uygun yapılmış fosseptiklere bağlanmalıdır. 

 İşyerinin özelliğine göre katı atıkların işyerinden uzaklaştırılıncaya kadar 

toplanacağı uygun şekilde yapılmış yıkama ve dezenfeksiyona uygun, 
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kapalı bir katı atık depolama yeri olmalıdır. Katı atık depolama ve 

naklinde kullanılan malzeme, alet ve ekipman tek kullanımlık veya 

kolayca yıkanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden 

olmalı üzerleri işaretlerine üretimi etkilemeyecek yerlerde 

bulundurulmalı ve kesinlikle gıda maddeleri üretimiyle ilgili işlerde 

kullanılmamalıdır. 

 İşyeri çevresinde kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınları su birikintileri 

ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır. 

 İşyerinin özelliğine göre işletme girişinde hammaddenin tozlanmasını, 

kirlenmesini ve bozulmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. 

 Sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaşmasını, toz 

oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya 

doğal havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Havalandırma açıklıklarının 

üzerinde bir ızgara veya aşınmayan malzemeden yapılmış koruyucu 

düzenek bulunmalıdır. Izgaralar, temizlenmek için kolayca sökülebilir 

nitelikte olmalıdır. 

 Bakanlıkça izin verilen deterjan ve/veya dezenfektanlar kullanılmalıdır. 

Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunları çözeltileri aracılığı ile 

işletmenin malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte 

edilmesi sırasında gıda maddesinin kirlenmesini engelleyecek önlemler 

alınmalıdır. 

 Günlük çalışmaların bitiminden hemen sonra veya uygun zamanlarda 

gıda maddelerinin işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, 

malzeme, alet ve ekipman ile duvarlar iyice temizlenmelidir. 

 Malzeme, alet ve ekipman temizlikten sonra mümkün olduğu kadar 

çabuk kurutulmalıdır. Temizlikte kullanılan malzeme, yıpranmış ve kirli 

olmamalıdır. 

 İşyeri personelinden bir kişi işletme temizliğinden sorumlu olarak 

görevlendirilmelidir. 

 Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı işyerinde ortam petrisi her 

hafta belli yerlere konularak işletme havasının mikrobiyolojik yönden 

temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Üretim yeri girişinde içinde 

dezenfektan bulanan küvet veya paspas bulunmalıdır. 

 

Resim 3.4: Mikrobiyolojik inceleme için ortam petrisi alınışı 
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 Güvenlikle ilgili bölümler dışında işyerinde kesinlikle hayvan 

bulundurulmamalıdır. Hayvan bulunan güvenlik bölümleri, üretim ve 

depolama tesislerinden ayrı olmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele için 

etkili, sürekli ve yeterli bir program yapılmalıdır. Zararlı canlılarla 

mücadele ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, 

üzerinde toksik etkileri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun 

etiketler taşımalı, sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya 

dolaplarda saklanmalıdır. Bunlar, bu konuda eğitilmiş personel tarafından 

nakledilmeli ve kullandırılmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele için 

Bakanlıkça izin verilen ilaçlar kullanılmalıdır. 

 

Resim 3.4: Zararlılarla mücadele ve dezenfeksiyon için ilaçlama  

 İşyeri sahibi veya yöneticisi, gıda maddeleri ile temas halinde olan 

personelin, üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve 

kişisel hijyen konusunda sürekli eğitimini sağlamalıdır. 

 Gıda ve gıda katkı maddeleri üretiminde çalışacak personel, resmi bir 

kurumdan sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. İşe girenlerin periyodik 

sağlık kontrolleri 3 ayda bir yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu 

uygulamalardan işyeri sahibi ve yöneticisi sorumludur. 

 Yapılan sağlık kontrolünde portör olduğu tespit edilenler derhâl tedaviye 

alınır. Tedavisi tamamlanıp sağlam raporu almayanlar kesinlikle 

çalıştırılamaz. Ateşli hastalığı, cilt hastalığı ya da ishalli bulunanlar 

derhal sağlık kuruluşuna tetkike gönderilir. Bütün bu işlerden işyeri 

sahibi ve yöneticisi sorumludur. 

 Gıda işleme alanında çalışan kişi, görev başındayken kişisel temizliğe 

özen göstermeli, tırnaklarını kısa kesilmeli, ellerini sürekli temiz 

tutulmalı, açıkta yara olmamalıdır. Çalışırken başlık, eldiven ve ayak 

giysileri dâhil uygun koruyucu giysiler giymelidir. Bu giysiler kolay 

temizlenebilir olmalı ve temiz tutulmalıdır. 

 Üretim esnasında herhangi bir şey yemek, tütün kullanmak, sakız 

çiğnemek, tükürmek ve gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi 

davranışlar yasaktır. Kişisel eşyalar ve giysiler gıda maddelerinin 

işlendiği alanlarda bulundurulmamalı, üretim esnasında hiçbir takı 

takılmamalıdır. 

 Bütün personelin kurallara uymasını temin etmek için çalışan 

personelden birine gözetim sorumluluğu verilmelidir. 

 Gıda işleme alanında ziyaretçilerin gıda maddelerini kontamine etmesini 

önleyici tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla ziyaretçilere verilmek üzere 

koruyucu giysiler bulundurulmalıdır. Ziyaretçilerin de, çalışanlar için 

konulan tüm kurallara uyması sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Herhangi bir hayvancılık işletmesine giderek hastalık bulaşmasını önlemek için 

işletmede alınması gereken önlemlerle ilgili inceleme ve faaliyet yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İşletmeye girişte koruyucu giysi (çizme, 

önlük, maske, eldiven, tulum) giyiniz. 

 Hastalık bulaşmasına yönelik 

koruyucu tedbirleri alınız. 

 Varsa ziyaretçi kartı takınız.   İşletme içerisindeki kurallara uyunuz. 

 Ayaklarınızı dezenfekte ediniz. 
 Dezenfeksiyon ünite basamaklarının 

hiç birini atlamayınız. 

 İkaz levhalarındaki uyarılara dikkat ediniz.  Titiz ve sabırlı olunuz. 

 Kemirgen, insekt ve kuşlara karşı alınan 

önlemleri kontrol ediniz. 
 Dikkatli ve gözlemci davranınız. 

 Yabani hayvan ve çöplere karşı alınan 

önlemleri inceleyiniz. 
 Gerekli güvenlik önlemlerinin alınız. 

 Bütün personelin hijyen kurallarına 

uymasını gözlemleyiniz. 
  Kişisel hijyene dikkat ediniz. 

 Su ve yem depolarının uygunluğunu 

inceleyiniz. 
 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. İşletmelerin, barınakların, tesislerin enfeksiyon etkenleriyle bulaştırılmalarında en 

büyük potansiyel sebeplerden birini……………….. teşkil etmektedir.  

 

2. Ziyaretler belli bir ………..dâhilinde yapılmalı duşların, koruyucu giysilerin kullanımı 

sağlanmalıdır. 

 

3. Hayvanlar ……………Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış ve sağlık raporu 

bulunan güvenilir firmalardan satın alınmalıdır. 

 

4. Kemirgenler dışkılarıyla yem ve altlığı……………. enfeksiyonuyla kontamine 

ederler. 

 

5. ………….. uygulanması ya da haşere kovucu cihazların kullanılması kemirgenlerle 

mücadelede etkilidir. 

 

6. Tavukçuluk işletmelerinde en fazla ………. günlük yem stoklanmalıdır. 

 

7. İşletme sularının; ………..bir bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılmalıdır. Su 

depoları; 6 ayda bir, suluklar; haftada birkaç kez temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

 

8. Çiftliklere giriş ve çıkış ………noktadan ve kontrollü yapılmalıdır. 

 

9. Yabani kuş, ot ve kemirgenlere karşı en iyi yöntem binaların çevresinin yaklaşık 2 

metre genişliğinde ………....ile kaplanması veya betonlanmasıdır.  

 

10. Küvet ve paspas dezenfektanları en az haftada……………….kere yenilenmelidir. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyetle haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmeliğe uygun 

şekilde haşere ve kemirgenlerle mücadele edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tıbbi atıkların neden olabilecekleri zararları ve zararsız hâle getirilmesinde 

uygulanan yöntemleri araştırınız. 

 Tıbbi atıklar zararsız hâle getirilirken dikkat edilecek hususları araştırınız. 

Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. TIBBİ ATIKLARIN ZARASIZ HALE 

GETİRİLMESİ 
 

4.1. Tıbbı Atıkların Neden Olabilecekleri Zararlar 
 

Tıbbi atıklar, insan veya hayvanların hastalıklarının tanımı, tedavisi ve 

immunizasyonun yapıldığı hastaneler ile genel veya özel araştırma amaçlı laboratuvarlarda 

oluşan tüm atıklardır.  

 

Resim 4.1: Çeşitli tıbbi atıklar 

Ayrıca hastane dışı hasta bakım evleri ve evde bakılan hastalar (insülin kullanan 

diyabetliler, evde diyaliz yapanlar, damar içi uyuşturucu kullananlar) ilave edilmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Tıbbi atıklar, üretildikleri andan yok edilme işlemi sona erinceye kadar geçen süreçte 

çevre ve insanla doğrudan ya da dolaylı etkileşim içindedir. Tıbbi atıkların çevreye etkileri 

biyolojik, kimyasal, fiziksel, nitelikte olabilmektedir. 

 

Tıbbi atıklar, gerek içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle 

doğrudan; bazen de haşere, sinek vb. diğer canlılar için (fauna) beslenme ve üreme kaynağı 

olmaktadır. Bu nedenle insan ve çevre sağlığını dolaylı olarak olumsuz etkileyebilmektedir. 

Doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşabilen cüzzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, 

kuduz, sıtma gibi hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek olurken, çöp depolama 

alanlarında oluşan sızıntı suları ve gazlar, kimyasal ve biyolojik olumsuzluklara neden 

olmakta, çevreye sorumsuzca bırakılan atıklar, insanlara fiziksel zararlar verebilmektedir. 

Yetersiz temizlik ve atık yönetimi uygulamaları ile çevre ve insan sağlığı arasındaki ilişki 

kalkınamamış ve/veya kalkınmakta olan ülkelerde açıkça gözlemlenmektedir. 

 

 İnsan sağlığını ciddi boyutta riske eden tıbbi atıkların üretildiği yerlere bakacak 

olursak; 

 Hastaneler,  

 Hastane dışı değişik ölçekli hasta bakım evleri,  

 Özel muayenehane ve poliklinikler,  

 Kan bankaları,  

 Diş hekimi muayenehaneleri,  

 Adli Tıp Kurumu (morg, biyoloji, kimya laboratuvarı) 

 Mezbahalar  

 Veterinerlik girişimleri yapılan özel ve genel yerler vb.`dir. 

 

4.2. Tıbbı Atıkların Konulacağı Torbaların Özellikleri 
 

Sağlık Kuruluşlarında oluşan atıklar, birbirinden kolayca ayırt edilebilen üç ayrı 

renkteki torbalarda toplanır.  

 

Tıbbi atıklar “KIRMIZI”, evsel atıklar “SİYAH”, ilaç ve serum şişesi gibi cam 

atıklar ise “MAVİ” torbada toplanır. 

 

Tıbbi atıkların tümü, kaynağında ayrı olarak kırılmaya, delinmeye ve taşınmaya 

dayanıklı 150 mikron kalınlığında kırmızı plastik torbalara konulur. Toplama işleminden 

sonra her bir torba yine aynı özelliğe sahip kırmızı renkli ve üzerinde görülebilecek 

büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Klinik Atıklar” amblemi “DİKKAT TIBBİ 

ATIK” ibaresi taşıyan diğer bir torbaya konulur. Gerekli görüldüğünde üçüncü bir torbaya 

konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ 

oranında dolduklarında derhâl yenileri ile değiştirilir. Kesici-delici atık kapları dolduktan 

sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. Yeni torba ve 

kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması 

sağlanır. 
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Resim 4.2: Tıbbi atık torbası ve uluslararası tıbbi atık amblemi 

Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz ve atık torbaları 

elde taşınmaz, atık torbaları tekerlekli, paslanmaz çelikten yapılmış ve bu iş için ayrılmış 

araçlar ile toplanır ve taşınır. Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel 

tarafından tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış 

olmalıdır. Yükleme boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine yol açabilecek keskin 

kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve 

sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınır. Tıbbi atıkların ünite içinde 

taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olmalı, üzerlerinde “Uluslararası 

Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır. 

 

Resim 4.3: Taşıma Konteynırı Örneği 

Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma 

araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. 

Atık torbaları asla elde taşınmaz.  

 

Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmaz. Atık taşıma 

araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. Araçların içinde herhangi bir 

torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma 

aracı ivedilikle dezenfekte edilir. 

 

Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin özel nitelikli 

turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından karşılanması zorunludur.  
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4.2.1. Tıbbi Atıkların Zararsız Hâle Getirilmesinde Uygulanan Yöntemler 
 

4.2.1.1. Sterilizasyon 

 

Bakteri sporları dâhil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik 

metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu 

mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını sağlayan bertaraf 

yöntemidir. 

 

4.2.1.2. Yakma 

 

Tıbbi atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış tesislerde özel fırınlarda 

yüksek sıcaklıklarda yakılarak zararsız hâle getirilmesi ve hacminin önemli ölçüde 

azaltılmasıdır.  

 

 Yakma tesislerinin:  

 

 Karstik bölgelerde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde; heyelan, çığ 

ve erozyon bölgelerinde kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez. 

 Yer seçiminde, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer 

zemin hareketleri, hâkim rüzgâr yönü dikkate alınır. 

 En yakın yerleşme alanına uzaklığı 1000 metreden az olamaz. 

 

Resim 4.4: Tıbbi atıkların özel fırında yakılması 

Yakma işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar içinde; başta kırılmış termometreler, 

kullanılmış piller/bataryalar gibi yüksek düzeyde cıva ve kadmiyum içeren atıklar olmak 

üzere, gümüş tuzları içeren radyolojik atıklar, ağır metaller içeren ampuller ve basınçlı 

kaplar bulunmaz.   

 

Tıbbi atıklar, Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda ve izni dâhilinde, çevreye zarar 

verilmemesi, gereken tedbirlerin alınması, baca gazı emisyonlarında “Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerinin sağlanması ve sürekli olmamak şartıyla çimento 

fabrikalarında da yakılabilir. 
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4.2.2. Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması 

 

En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler, geçici atık deposu inşa etmekle daha az 

yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdür. Atıklar, 

bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya 

konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C’nin 

altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir. 

 

 Geçici tıbbi atık deposunun özellikleri: 

 Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekân olarak inşa edilir. Birinci 

bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır. 

 Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda 

olur. 

 Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir 

tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile 

kaplanır. 

 Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur 

ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulur. 

 Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima 

temiz ve boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin 

kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah 

renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış 

“Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur. 

 Depo kapıları, kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur. Yetkili 

olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye 

herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde inşa edilir. 

 Geçici atık depolarının içi ve kapıları, görevli personelin rahatlıkla 

çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve 

yüklenebileceği boyutlarda inşa edilir. 

 Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve 

yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir.  

 Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve 

hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış 

yerlerinin yakınlarına inşa edilemez. 

 

Resim 4.5:Geçici atık deposu ve konteyner 
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4.2.2.1. Konteynerlerin Geçici Atık Deposu Olarak Kullanılması 

 

20’den az yatağa sahip üniteler, geçici atık deposu olarak konteyner kullanmak 

zorundadır. Bu amaçla kullanılacak konteynerlerin aşağıdaki teknik özelliklere haiz olması 

zorunludur. 

 

 Geçici atık deposu konteynerlerin özellikleri: 

 Konteynerler ünitenin en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek boyutta ve 

sayıda olur. 

 Konteynerler, kullanıldıkları ünitenin bulunduğu parsel sınırları içinde; 

doğrudan güneş almayan; hastane giriş-çıkışı, otopark ve kaldırım gibi 

insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu yerler ile gıda depolama, 

hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilir. 

 Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-boşaltma sırasında torbaların 

hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik 

köşeler içermez. Kesişen yüzeyler, yumuşak dönüşlerle birbiriyle birleşir. 

 Konteynerlerin kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli 

tutulur. Yetkili olmayan kişilerin açmasına izin verilmez. Kapaklar, 

konteynerin içine herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde ve inşa edilir. 

 Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renge boyanır, üzerlerinde 

görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası 

Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” 

ibaresi bulunur. 

 Konteynerler daima temiz ve boyanmış durumda olur. 

 Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben her gün veya herhangi 

bir kazadan hemen sonra temizlenir ve dezenfekte edilir. 

 

4.2.2.2. Küçük Miktarlarda Üretilen Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması  

 

Tıbbi atık torbaları ile kesici-delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar, tıbbi atık 

taşıma konteyneri ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür. 

Böyle bir imkânın olmaması hâlinde üretilen tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık 

toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanır. Bu durumda tıbbi atıklar, güvenli bir 

şekilde muhafaza edilir ve gerekirse ikinci bir tıbbi atık torbasının içine konulur. Atıklar, 

tıbbi atık toplama aracı gelmeden önce kesinlikle dışarıya bırakılmaz, evsel atıklar ile 

karıştırılmaz ve evsel atıkların toplandığı konteynerlere konulmaz.  

 

 Düzenli depolama: Tıbbi atıkların bu iş için özel olarak hazırlanmış zeminde 

depolanarak üzerinin kapatılmasıdır. 
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Resim 4.6: Özel hazırlanmış hücre ve kireç ilave edilerek atıkların üzerinin kapatılması 

4.3. Tıbbı Atıklar Zararsız Hâle Getirilirken Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 
 

Tıbbi atık azaltım uygulamaları, atıkların zararsız hâle getirilmesinden önce yapılması 

gereken koruyucu uygulamalardır. 

 

 Bunlar; 

 Daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak metotların ve 

ürünlerin kullanılmasının sağlanması, 

 Temizlik için kimyasal yerine fiziksel metotların kullanılması (örneğin, 

kimyasal yerine buharlı dezenfektasyon uygulanması),  

 Ürünlerin gereksiz yere kullanılmasının önlenmesi (örneğin bakım ve 

temizlik işlemleri), 

 Tehlikeli kimyasalların tek yerden alınması, 

 Sağlık kuruluşu içerisinde kullanılan kimyasalların akışının, ham madde 

olarak girişinden tehlikeli atık olarak çıkısına kadar dikkatli bir şekilde 

izlenmesi, 

 Bir ürünü kullanmaya en eski olanından başlanması, 

 Yeni gelen her ürünün düzenli olarak son kullanma tarihlerinin kontrol 

edilmesi 

 

Depolamanın dikkatli bir şekilde yapılması, son kullanım tarihi büyük miktarda 

geçmiş ilaç ve kimyasalların harcanmasını önleyecek ve atıklar için kullanılacak paketleme 

miktarını düşürecektir. Küçük miktarlardaki kimyasal atıkların bertarafı kolay ve ucuz 

olması yanında atık miktarı çoğaldıkça bunların bertaraf maliyeti daha yüksek özel arıtma 

işlemleri gerektirecektir. Bu da atık miktarının azaltılmasının en uygun çözüm olduğunu 

gösterir. 

 

Atık azaltılması sayesinde, atığı üreten kaynak hammadde alımında ve oluşan atıkların 

arıtımında bertaraf maliyetinin düşmesi ve oluşan tehlikeli atıkların riskinin azalması 

açısından her zaman kazançlı olacaktır. 
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Resim 4.7: Sağlık personeli tarafından atık ayrımının yapılması 

Bütün tıbbi personel, yukarıda belirtilen atık azaltma prosedürleri ve tehlikeli atıkların 

yönetimi konusunda eğitim almalıdır. Bu durum, özellikle tehlikeli atıkları en çok oluşturan 

bölümler için geçerlidir. 

 

İlaçları ve kimyasalları satan firmalar da atık azaltma programının bir parçası 

olmalıdır. Bu sağlık kuruluşlarının küçük siparişleri hızlı bir şekilde ulaştırabilen, açılmamış 

paket kimyasalları tekrar kabul eden ve oluşacak tehlikeli atıklar için atık bertaraf tesisleri 

önerebilecek firmalardan bu tip ürünleri satın almayı seçerek onları teşvik edilmesiyle 

mümkündür. Atığın zehirlilik oranının azaltılması da arıtım ve bertaraf ile ilgili sorunları 

azaltacak bir çözümdür. 

 

Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. 

Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse 

ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar, 

uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan 

sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme 

derhâl dezenfekte edilir. 

 

Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj 

sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme 

atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır. 

 

Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık 

depolarına yakın yerlerde depolanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak tıbbi atıklarla ilgili işlemleri yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Tıbbi atıkları ayrı bir yerde toplayınız.  Atığın çeşidine dikkat ediniz. 

 Toplanan atıkları kırmızı renkli tıbbi atık 

torbasına koyunuz. 
 Atığı türüne uygun torbada biriktiriniz. 

 Her bir torbayı yine aynı özelliğe sahip 

diğer bir torbaya koyarak kesin 

sızdırmazlık sağlayınız. 

 Sızdırmazlık kontrolü yapınız. 

 Tıbbi atık torbalarını ve kesici delici atık 

kaplarını ¾ oranında doldurunuz. 

 Sağlığınızı riske atıcı uygulamalardan 

kaçınınız. 

 Dolan tıbbi atık torbalarını kesinlikle 

sıkıştırmayınız, açmayınız, 

boşaltmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerini mutlaka alınız. 

 Atık torbaları tekerlekli, paslanmaz 

çelikten yapılmış ve bu iş için ayrılmış 

araçlar ile toplayıp taşıyınız. 

 Bu araçları kesinlikle başka amaçlar için 

kullanmayınız. 

 Toplama ve taşıma işlemi sırasında el 

veya vücut ile temastan kaçınınız. 
 Çıplak elle temastan kaçınız.  

 Tıbbı atık azaltım uygulamaları 

konusunda gerekli hassasiyet ve önemi 

gösteriniz. 

 Kuralları uygulama da titiz davranınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tıbbi atıklar insan veya hayvanların hastalıklarının tanımı, tedavisi ve 

immunizasyonun yapıldığı hastaneler ile genel veya özel araştırma amaçlı 

laboratuvarlarda oluşan tüm atıklardır.  

 

2. (   ) Doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşabilen cüzam, veba, kolera, dizanteri, 

tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar tıbbi atıkların fiziksel olumsuzluklarına örnek 

oluşturur. 

 

3. (   ) Tıbbi atıklar “KIRMIZI”, evsel atıklar “SİYAH”, ilaç ve serum şişesi gibi cam 

atıklar ise “MAVİ” torbada toplanır. 

 

4. (   ) En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az 

yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek taşımalık bulundurmakla yükümlüdür. 

 

5. (   ) Tıbbi atıkların tümü kaynağında ayrı olarak kırılmaya, delinmeye ve taşınmaya 

dayanıklı 50 mikron kalınlığında turuncu plastik torbalara konulur. 

 

6. (   ) Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhâl 

yenileri ile değiştirilir. 

 

7. (   ) Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu yaş olarak 

yapılır. 

 

8. (   ) Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık 

torbaları asla elde taşınmazlar. 

 

9. (   ) Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin özel nitelikli 

siyah renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından karşılanması zorunludur. 

 

10. (   ) Tıbbi atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış tesislerde özel 

fırınlarda yüksek sıcaklıklarda yakılarak zararsız hâle getirilmesi ve hacminin önemli 

ölçüde azaltılması tıbbi atıkların sterilizasyonudur.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Vücut temizliğinizi yapınız mı?   

2. El temizliğinizi yapınız mı?   

3. Tırnak bakımı ve temizliği yapınız. Tırnaklarınızı fırça ve sabunla 

bol suyla fırçalayarak yıkayınız mı? 

  

4. Yıkamada akar çeşme suyu kullanınız mı?   

5. Elleri yıkadıktan sonra kuruttunuz mu?   

6. Temizlikte kişisel temizlik araçlarınızı kullandınız mı? (El-ayak 

fırçası, tırnak makası gibi) 

  

7. Kullandığınız her araç ve ortamı temiz tutunuz ve iş bitiminde 

temiz bırakınız mı? 

  

8. Başkalarının (hastanın) kan, tükürük, idrar gibi atıklarına doğrudan 

temas etmediniz mi? 

  

9. Risk altında çalışan sağlık personeli olarak mutlaka bulaşıcı 

hastalıklara karşı aşı yaptırdınız mı? 

  

10. Mikroorganizmaların bulunabilecekleri yerleri belirlediniz mi?   

11. Gerektiği yerlerde eldiven, çizme, önlük, maske kullandınız mı?   

12. Topraktan bulaşan mikroorganizmaları tespit ettiniz mi?   

13. Sudan bulaşan mikroorganizmaları tespit ettiniz mi?   

14. Havadan bulaşan mikroorganizmaları tespit ettiniz mi?   

15. Gıdadan bulaşan mikroorganizmaları tespit ettiniz mi?   

16. Canlılardan bulaşan mikroorganizmaları tespit ettiniz mi?   

17. Eşyalardan bulaşan mikroorganizmaları tespit ettiniz mi?   

18. İşletmeye girişte koruyucu giysi (çizme, önlük, maske, eldiven, 

tulum) giyidiniz mi? 

  

19. Varsa ziyaretçi kartı takınız mı?   

20. Ayaklarınızı dezenfekte ettiniz mi?   

21. İkaz levhalarındaki uyarılara dikkat ettiniz mi?   

22. Kemirgen, insekt ve kuşlara karşı alınan önlemleri kontrol ettiniz 

mi? 

  

23. Yabani hayvan ve çöplere karşı alınan önlemleri incelediniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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24. Bütün personelin hijyen kurallarına uymasını gözlemlediniz mi?   

25. Su ve yem depolarının uygunluğunu incelediniz mi?   

26. Tıbbi atıkları ayrı bir yerde topladınız mı?   

27. Toplanan atıkları kırmızı renkli tıbbi atık torbasına koydunuz mu?   

28. Her bir torbayı yine aynı özelliğe sahip diğer bir torbaya koyarak 

kesin sızdırmazlık sağladınız mı? 

  

29. Tıbbi atık torbalarını ve kesici delici atık kaplarını ¾ oranında 

doldurdunuz mu? 

  

30. Dolan tıbbi atık torbalarını sıkıştırdınız mı? açtınız mı? boşalttınız 

mı? 

  

31. Atık torbaları tekerlekli, paslanmaz çelikten yapılmış ve bu iş için 

ayrılmış araçlar ile toplayıp taşıdınız mı? 

  

32. Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan 

kaçındınız mı? 

  

33. Tıbbı atık azaltım uygulamaları konusunda gerekli hassasiyet ve 

önemi gösterdiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. D 

3. C 

4. B 

5. B 

6. A 

7. C 

8. A 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Yanlış 

10. Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. İnsan 

2. Plan 

3. Tar. Köy. İş. 

4. Salmonella 

5. Rodensit 

6. 10 

7. 6 ayda 

8. Tek 

9. Çakıl 

10. İki 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Yanlış 

10. Yanlış 
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