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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Pazarlama ve Perakende 

DAL/MESLEK Gıda Satış Elemanlığı 

MODÜLÜN ADI Mikroorganizmalar ve Besin Öğeleri 

MODÜLÜN TANIMI Gıda satışında gıdalara bulaşabilen mikroorganizmaların 

önemi, bu mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki 

etkileri ve besin öğeleri ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Mikroorganizmaları ve besin öğelerini incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gıda satışında mikroorganizmaların önemini, insan sağlığı 

üzerindeki etkilerini ve besin öğelerinin neler olduğunu 

kavrayabilecek ve inceleyebileceksiniz.   

Amaçlar  

1. Gıda satışında bakterilerin etkilerini 

kavrayabileceksiniz. 

2. Gıda satışında küflenmenin etkilerini ve önlemenin 

önemini kavrayabileceksiniz. 

3. Gıda satışında mikrobiyal bulaşmanın önemini 

kavrayabileceksiniz.  

4. Gıda satışında kontaminasyonu önlemenin önemini 

kavrayabileceksiniz. 

5. Gıdada kokuşmayı önlemenin önemini 

kavrayabileceksiniz. 

6. Besin öğelerinin neler olduğunu 

kavrayabileceksiniz. 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tam donanımlı pazarlama sınıfı 

Donanım: Mikroorganizmalar ve besin öğeleri ile ilgili 

bilgi kaynakları, kalem defter, silgi 

ÖLÇME VE 

AEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Günümüzde insanlar yaşamın tüm bölümlerinde güvenli ve ayıplı olmayan ürünlere 

ihtiyaç duymaktadır. Bu güvence ihtiyacı sağlıklı yaşamın en önemli nedeni olan gıda 

ürünlerinde daha da fazla olmaktadır. Aldığı gıda ürünlerinin ne kadar doğal, taze ve 

hijyenik olduğu tüketiciyi her geçen gün daha fazla ilgilendirmektedir.   

 

Sağlıklı yaşamın temel şartı olan beslenmenin yetersiz ve dengesiz olması hâlinde 

birçok hastalığın ortaya çıkması kaçınılmazdır. Vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi 

ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin yeterli miktarlarda alınması (dengeli 

beslenme) insanın çalışma, planlama ve üretme faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine 

getirmesini sağlayacaktır. Dünya nüfusunun hızla artması, gelişen teknolojiye bağlı çevre 

kirliliği ekonomik güçsüzlük ve eğitim yetersizliği sağlıklı beslenme sorunlarını 

derinleştirmekte ve güvenli gıda teminini zorlaştırmaktadır. Bu nedele ürününü satmak 

isteyen firmalar, ürünlerinin sağlık açısından güvenilir ve temiz olmasına çok daha fazla 

dikkat etmek zorundadır. 

 

Eğitimini aldığınız gıda perakendeciliği sektöründe kalıcı olmanız ve kariyer 

yapmanız için öncelikle kendi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla gıda ürünleri satın alırken 

nelere nasıl dikkat ediyorsanız satarken de aynı şekilde dikkat etmeniz hem diğer tüketicileri 

yani müşterilerinizi hem de kendinizi koruyacak tedbirleri almanız gerekmektedir.  

 
Bu modül size gıda satış elemanlığı ile ilgili gerekli bilgileri edinmenizde yardımcı 

olacak bir öğrenme materyali olarak fayda sağlayacaktır.   

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAAİYETİ-1 
Gıda satışında bakterilerin etkilerini kavrayabilecek ve insan sağlığına uygun gıda 

satabileceksiniz. 

 

 

  

 Bakterilerin nasıl canlılar olduğunu araştırınız. 

 Bakterilerin özelliklerini araştırınız. 

 Bakterileri türlerini araştırınız. 

 Bakterilerin insan sağlığını nasıl etkilediğini ve nasıl bulaştığını araştırınız ve 

konu ile ilgili bir proje hazırlayınız. 

 

1. BAKTERİLER 

 

Resim 1.1: Bakteri yapısı 

Bakteriler tek hücreli canlılardır. Eskiden gözlem ve düşünme yoluyla “mikropların” 

varlığından haberdar olunmuş, ilk mikroskoplarla da mikropların görülmesi sağlanmıştır. 

Geliştirilmiş mikroskoplar sayesinde bakteriler ile tek hücreli hayvanlar ve tek hücreli 

bitkiler arasındaki fark belirlenmiştir. Bakteriler çok küçük organizmalardır, tek başlarına 

çıplak gözle görülemez. Tipik bakterilerde her canlı, karmaşık yapılı bir çeperle çevrili tek 

bir hücreden oluşmuştur. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Bakterilerin Özellikleri 
 

Bakteriler enzim yapabilir ve yüksek bir antijen (Antijenler vücuda zerk edildiklerinde 

organizmanın bağışıklık sistemini harekete geçirip antikorların yapımına neden olur.) etkileri 

vardır. Canlılara bulaştıklarında antijenlere karşı antikor oluşmasına yol açar. Bunlar sadece 

bakterilere özgü nitelikler değildir. Örneğin enzim yapma yeteneği maya mantarlarında da 

vardır ama hücre yapılarıyla bakterilerden kolayca ayırt edilebilir. 

 

1.2. Bakterilerin Fayda ve Zararları 
 

Bakterilerin bazıları hastalıklara yol açmakla birlikte çoğu türü zararsızdır, hatta 

doğrudan insanın yararına sonuçlanan birçok biyokimyasal süreçte etkin biçimde rol oynar. 

Toprak, bakteriler olmaksızın verimini koruyamaz ve bitkilerin yetişmesine, bitkilerle 

beslenen hayvanların yaşamının sürüp gitmesine yardımcı olamaz. 
 

Kullanma sularına karışan kanalizasyon ve sanayi artıklarındaki bakteriler su 

kirliliğinin başlıca sorumlusudur. Su arıtma tesislerinde özellikle kanalizasyon sularındaki 

organik maddeleri parçalamak için kullanılan bakteriler, çevre kirliliğiyle savaşta önemli 

ölçüde yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla bakteriler zararlı oldukları gibi yararlı da olabilir. 
 

Dokulara yerleşen bakteriler genellikle konak canlının (bakterinin canlılığını 

sürdürmek için bulunduğu canlı) zararına yaşarsa da hastalık yapıcı bakterilerin çoğu 

konağın ölümüne neden olmaz. 

.  

Resim 1.2: Bakteri çeşitleri 

Çürükçül bakterilerin ölü organizmaları ve organik artıkları parçalaması, çevrebilim 

açısından yaşamsal önem taşır. Böyle bir parçalama olmasaydı, canlıların varlığını 

sürdürebilmesi için gerekli olan azot, karbon, fosfor gibi elementlerin doğadaki çevrimi de 

gerçekleşmezdi. 
 

Çürükçül bakterilerin azot çevrimindeki katkısından başka, bazı bakteriler de 

atmosferdeki serbest azotu bağlayarak bu elementi bitkilerin yararlanabileceği bileşiklere 

dönüştürür. Bu azot bağlayıcı bakteri türlerinin çoğu baklagillerin köklerindeki 

yumrucuklarda yaşar. 
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Bazı bakterilerin konak canlı üzerindeki asalak yaşamı, karşılıklı fayda ilişkisine 

dayanır. Örneğin geviş getirenlerin midelerine yerleşen bakteriler selülozu parçalayarak inek, 

koyun gibi tüm geviş getiren hayvanların otları sindirebilmesine yardımcı olur. İnsan da 

sindirim kanalının son bölümlerine yerleşen ve K vitamininin birleşimini sağlayan bazı ya- 

rarlı bakterilerin konağıdır. 
 

Ayrıca gıda sektöründe ayran, yoğurt, peynir, sirke, turşu gibi ürünlerin üretimindeki 

mayalanma süreçlerinde bakterilerden yararlanılır.  

 

1.3. Bakterilerin İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi 
 

Bakteriler hem bitkilerden hem de hayvanlardan farklı canlılardır. Hızlı çoğalmaları 

ve biyokimyasal etkileri bakımından canlılar dünyasının dengesini sağlamada büyük önem 

taşır. 

 

Bakteriler bölünerek çoğalır ve bölünme sonucunda ortaya çıkanlar ya bir arada kalır 

ya da yarılır. Biçimce çok değişiktir ve yaşadıkları ortama göre bir görünüm kazanır. 

Bakteriler bulundukları ortama ya da içinde yaşadıkları konağa en elverişli sıcaklık sınırları 

içinde hızla çoğalır. 

 

Bakteriler doğada önemli rol oynayan canlılardır. Bir kısmının çok yüksek enzim 

(Enzimler biyolojik sistemlerdeki düzenleyicilerdir ve canlı sistemlerde gerçekleşen hemen 

her reaksiyon enzimler denetiminde olur.) etkinliği vardır. Mayalandırmaya dayalı 

sanayilerde bundan yararlanıldığı gibi üstün yapılı hayvanların bağırsaklarında besinlerin 

sindirilmesinde de bunlar önemli rol oynar. Bir kısım bakteriler pigment üretir, bir kısmı gaz 

üretir; demir, kükürt biriktirir, toksin salgılar ya da içinde toksin toplar. 

 

Genel olarak bakteriler mayalandırma ve çürütme etmenleridir. Organik maddeleri, 

gaza ve cansız maddelere dönüştürür ve bu maddeler yeniden yaşamsal çevrimde yer alır.  

Havadaki gazları kendilerine bağlayabilir. Böylece toprağı azotça zenginleştirir ve bitkilere 

gelişmek için gereksinim duydukları inorganik besinlerin bir kısmını sağlamış olur. 

Bakteriler biyosferdeki çevrimlerde parçalayıcı ya da mineralleştirici olarak çok önemli rol 

oynar. 

 

Bakteriler ikiye bölünerek çoğalır. Ortamda yeterince besin varsa ve bütün koşullar 

uygunsa bir tek bakteriden 15 saat içinde 1 000 000 bakteri üreyebilir. Bu bölünme hep aynı 

hızla sürmez. Hem ortamdaki besin bu kadar büyük bir koloniye yetmemeye başlar hem de 

bölünme sırasında açığa çıkan asitler bakterilerin üremesini durdurur. 
 

1.3.1. Bakterilerin Sebep Olduğu Hastalıklar 
 

Hastalık yapan bakteriler, bakterilerin çok küçük bir bölümüdür. Bakteriler başka 

organizmalarla parazitik ilişkiler kurarlarsa patojen (hastalık yapan) olarak sınıflandırılır. 

Patojen bakteriler ise insanlarda ölüm ve hastalığın başlıca nedenidir. Neden olduğu 

enfeksiyonlar arasında tetanoz, tifo, tifüs, difteri, frengi, kolera, besin kaynaklı hastalıklar, 
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cüzzam ve verem sayılabilir. Bakteriyel hastalıklar tarımda da önemlidir. Bakteriler 

bitkilerde yaprak beneği, ateş yanıklığı ve solmaya; çiftlik hayvanlarında da paratüberküloz, 

mastit, salmonella ve şarbona neden olur. 
 

Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotikle tedavi edilebilir. Bu antibiyotikler bakterileri 

öldürüyorsa bakteriosidal, sadece onların çoğalmasını engelliyorsa bakteriostatik olarak 

sınıflandırılır.  

 

1.4. Bakterilerin Sınıflandırılması 
 

Bakteriler şekilleri, boyanmaları, beslenmeleri ve solunumları gibi çeşitli özellikleri 

dikkate alınarak sınıflandırılır: 
 

 Şekillerine görebakteriler 

 

Bakteriler ışık mikroskobuyla bakıldığında başlıca şu şekillerde görülür: 

 

 Çubuk şeklinde olanlar (Bacillus): Tek tek veya birbirlerine 

yapışmışlardır. Tifo, tüberküloz ve şarbon hastalığı bakterileri bu 

şekildedir. 

 Yuvarlak olanlar (Coccus): Genellikle kamçısızdır. Zatürree bakterileri 

bunlara örnektir. 

 Spiral olanlar (Spirillum): Kıvrımlı bakterilerdir. Frengi bakterileri ve 

dişlere yerleşen Spiroket'ler bunlara örnektir. 

 Virgül şeklinde olanlar (Vibrio): Virgül biçiminde tek kıvrımlılardır. 

Kolera bakterisi bunlara örnektir. 

 

 Boyanmalarına görebakteriler 

 Danimarkalı bakteriyolog GRAM tarafından geliştirilen boyalarla boyanan 

bakterilere Gram (+), boyanmayanlara Gram (-) bakterileri denir. 
 

 Beslenmelerine göre bakteriler 

 

Bazı bakteriler ototrof (Işık enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak inorganik 

maddelerden kendi organik besinini üretebilen canlı, üretici canlılar, örneğin yeşil bitkilerin 

hepsi ototroftur.) olup fotosentez ya da kemosentez yapar. Çoğunluğu ise heterotrof (hazır 

organik besin kullanan canlılar, tüketici canlılar) olup saprofit (çürükçül beslenen) ya da 

parazit yaşar. 

 Saprofit bakteriler: Bakterilerin çoğunluğunu oluşturur. Besinlerini 

bulundukları ortamdan hazır sıvılar olarak alır. Nemli, ıslak ve çürükler 

üzerinde yaşar. En çok aminoasit, glikoz ve vitamin gibi besinleri 

ortamdan alır. Bakteriler dış ortama salgıladıkları enzimlerle bitki ve 

hayvan ölülerini daha basit organik maddelere parçalayarak onların 

çürümesini sağlar. Böylece hem toprağın humusunu arttırır hem de 

kendilerine besin sağlar. Çürütme sonucu çeşitli kokular meydana gelir. 

Bu yüzden bu olaya "kokuşma" denir. Bazı saprofit bakteriler, sütün 
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yoğurt ve peynir olarak mayalanmasını sağlar. Saprofitler, dünyada 

madde devrinin tamamlanmasında önemli rol oynadıklarından hayat için 

mutlaka gereklidir. 

 Parazit bakteriler: Besinlerini üzerinde yaşadıkları canlılardan temin 

eder çünkü sindirim enzimleri yoktur. Bazıları konak canlıya fazla zarar 

vermeden yaşayabilir. Sadece onun besinlerine ortak olur. Kalın 

bağırsaklarımızdaki "Escherichia coli" bunun en iyi örneğidir. Bazı 

parazit bakteriler ise konak canlının ölümüne bile sebep olabilen 

hastalıklara yol açar. Bunlara "Patojen bakteriler" denir. Patojenler ya 

toksinler çıkararak ya da konak canlının enzim ve besinlerini kullanarak 

zarar verir. 

Toksinler ya dışarı atılır (Ekzotoksin) ya da bakterilerin içinde kalır 

(Endotoksin). İçeride kalan toksinler, bakteriler ölünce zararlı hâle geçer. 

Canlıların patojen bakterilere ve toksinlerine karşı oluşurduğu savunmaya 

"bağışıklılık" denir. Parazit bakterilerin üremeleri hızlıdır. 

 

 Solunumlarına göre bakteriler 
 

 Anaerob bakteriler: Bakteriler organik besinleri parçalayarak enerji elde 

ederken genellikle oksijen kullanmaz. Bunlar havasız yerlerde de yaşayıp 

çoğalır (konservelerde olduğu gibi). Bunların bazıları oksijen olan 

ortamlarda hiç gelişemez (örneğin tetanos bakterisi). 
 

 Aerob bakteriler: Bazı bakteri grupları (zatürre ve yoğurt bakterisi gibi) 

ancak oksijenli ortamda yaşayabilir.  
 

 Geçici anaerob veya geçici aerob olanlar: Asıl solunumları oksijensiz 

olduğu hâlde oksijenli ortamlarda kısa süre için aerob olanlara "geçici 

aerob" denir. Normal solunum şekli aerob olanlar ise havasız kalınca 

fermantasyona (mayalanma) başvurur. Bunlara "geçici anaerob" denir. 

 

BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

ŞEKİLLERİNE 

GÖRE 

BOYANMALARINA 

GÖRE 

BESLENMELERİNE 

GÖRE 

 

SOLUNUMLARI

NA GÖRE 

Çubuk şeklinde 

olanlar 

Boyanan bakteriler 

Gram (+) 
Ototrof bakteriler Anaerob bakteriler 

Yuvarlak olanlar 
Boyanmayan bakteriler 

Gram(-) 
Heterotrof bakteriler Aerob bakteriler 

Spiral olanlar   

Geçici anaerob 

veya geçici aerob 

olanlar 

Virgül şeklinde 

olanlar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek bakterileri tanıyınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bakterileri ve özelliklerini kavrayınız.  Bakterilerin nasıl canlılar olduklarını 

kavrayınız. 

 Bakterilerin özelliklerini kavrayınız. 

 Satışı sağlayan noktaların neler 

olduğunu kavrayınız. 

 Hijyene önem veriniz ve hijyen 

kurallarına uyunuz. 

 Bakterilerin fayda ve zararlarını 

sıralayınız.  

 Bakterilerin faydalarını kavrayınız. 

 Bakterilerin zararlarını kavrayınız. 

 Bakterilerin fayda ve zararlarını 

karşılaştırınız. 

 Hijyene önem veriniz ve hijyen 

kurallarına uyunuz. 

 Bakterilerin insan yaşamındaki yeri ve 

önemini kavrayınız. 

 Bakterilerin insan yaşamına etkilerini 

inceleyiniz. 

 Bakterilerin insan yaşamındaki önemini 

inceleyiniz. 

 Bakterilerin sebep olduğu hastalıkları 

inceleyiniz. 

 Hijyene önem veriniz ve hijyen 

kurallarına uyunuz. 

 Bakterilerin nasıl sınıflandırıldığını 

kavrayınız. 

 Bakterilerin hangi özelliklere göre 

sınıflandırıldıklarını kavrayınız. 

 Bakteri çeşitlerini sıralayınız ve 

kavrayınız.  

 Sistemli çalışınız. 

 Düzenli olunuz. 

 Hızlı ve doğru karar veriniz. 

 İnsan ilişkileri kurallarına uyunuz.  

 Sorumlu davranınız. 

 Hijyene önem veriniz ve hijyen 

kurallarına uyunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bakterileri kavradınız mı?   

2. Bakterilerin nasıl sınıflandırıldığını kavradınız mı?   

3. Gıda satışında hijyenin önemini kavradınız mı?   

4. Bakterilerin özelliklerini kavradınız mı?   

5. Bakterilerin fayda ve zararlarını karşılaştırdınız mı?   

6. Bakterilerin faydalarını incelediniz mi?   

7. Bakterilerin zararlarını kavradınız mıı?     

8. Bakterilerin sebep olduğu hastalıkları araştırdınız mı?   

9. Bakterilerden bulaşan hastalıkları karşılaştırdınız mı?   

10. Bakteri kaynaklı hastalıklardan korunma yollarını araştırdınız mı?   

11. Bakterilerin nasıl sınıflandırıldıklarını incelediniz mi?   

12. Gıda satışında hijyenin önemini kavradınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bakteriler, tek hücreli canlılardır. 

2. (   ) Çok sayıda organik maddeyi ayrıştırmayı sağlayan enzimleri taşıma özelliği, 

bakterileri doğada son derece etkili kılar.  

3. (   ) Toprağın verimini koruyabilmesi için bakterilere ihtiyacı yoktur.  

4. (   ) Bakteriler bölünerek çoğalır. 

5. (   ) Bakterilerin hepsi hastalık yapar.  

6. (   ) Bakteriler şekilleri, solunumları, beslenmeleri ve boyanmaları gibi çeşitli 

özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılır. 

7. (   ) Yeşil bitkilerin hepsi ototroftur. 

8. (   ) Parazit bakteriler, besinlerini cansız ortamdan temin eder. 

9. (   ) Bazı bakteri grupları (zatürre ve yoğurt bakterisi gibi) ancak oksijenli ortamda 

yaşayabilir. 

10. (   ) Fermantasyon, çürümedir. 

 

 

 

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-2 
 

Gıda satışında küflenmenin etkilerini ve küflenmeyi önlemenin önemini 

kavrayabileceksiniz. 

 

 

  

 Gıda maddelerinde küflerin oluşması nasıl olur araştırınız.   

 Küflerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 Gıdada küflenmeyi önlemek için işletmelerin aldıkları tedbirleri araştırınız ve 

bu konuda bir proje hazırlayınız. 

 Küflü gıdaların insanlarda ve hayvanlarda hangi hastalıklara neden olduğunu 

araştırınız.  

 Yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaş grubunuz ile paylaşınız. 

 

2. KÜFLER 
 

Küfler (mantarlar) bir çekirdeğe sahip olan tek hücreli mantarlardır. Bölünerek 

çoğalan bu canlıda, bölünen her parça yine küfün kendi içinde gelişir ve gruplaşarak bir 

koloni haline gelir. Küf hücreleri genellikle bakterilerden büyüktür ve yumurta biçimindedir. 

Bir hayvan hücresinde bulunan organellerin çoğuna sahiptir.  

 

Küfler, tıpkı bakteriler gibi uygun koşullarda hızla gelişerek insan sağlığını tehdit 

edici bir duruma gelir. Bu organizmaların bazıları da gıdalarda toksin adı verilen, insan ve 

hayvanlarda zehirlenmelere yol açan zehirli maddeler üretir.  Hatta bu maddelerin bazıları 

kanser yapıcı etkiye sahiptir. Küfler, bakterilere kıyasla daha az besin öğesine ihtiyaç duyan 

ve gelişebildikleri koşullar açısından da düşünüldüğünde daha kötü şartlarda gelişebilen 

mikroorganizmalar oldukları için çoğu ortamda üreme olanakları bakterilere kıyasla daha 

fazladır.  Küflerin üzerinde geliştikleri ürün şeklinde ve görünüşünde bozukluklar meydana 

gelir ve sağlıklı, canlı görüntüsünü kaybeder. Kaybedilen aslında kaliteli ürün görüntüsüdür. 

Hücreler arasından ilerleyen hifler (ipliksi yapı), hücre içlerine uzanan emeç denilen 

çıkıntılar ile ürünün daha geniş bölgesini kapladığını dışarıdan az görünen  küfün aslında 

daha geniş bir alana yayıldığı anlaşılır (portakalda olduğu gibi). Elmada küflenen kısım 

meyvenin özelliği (enzimleri vb.) olarak kendini yumuşak, sulu ve kahverengi nekrozlu bir 

bölge olarak gösterir. Yer fıstığında ise nekrozlu alanlar ancak kavrulmadan sonra krem 

renginden farklı olarak sınırları belli kırmızı kahverengi alanlar olarak ortaya çıkar.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Sağlıklı olmak için temiz gıda 

2.1. Küflerin Genel Özellikleri  
 

Küfler (mantarlar), yüksek yapılı bitkilerde bulunan kök, gövde ve yaprak gibi 

organlara sahip değildir. Hücrelerinin etrafında belirli bir hücre çeperi vardır. Sporla çoğalır. 

 

Genellikle hareketsiz oluşları nedeniyle bitkilere benzer canlılardır. Asidik ortamı 

sever. Birden çok çekirdek taşır. Ekmek ve peynir küfleri, mayalar bu gruba girer. Hetetrof 

canlılardır.  

 

2.2. Küflenme Nasıl Olur? 
 

İnsan gıdalarında, tahıllarda, yemlerde ve her türlü kuru yiyeceklerde rutubetin 

artmasına ve sıcaklığa bağlı olarak mantar türleri (küfler)  hızla üreyerek mikotoksin (küf 

zehiri) denilen zararlı bir toksin (zehir) üretir. Bunların en önemlisi “aflatoksin”dir. 

Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser 

hem de gen yapısını değiştirebilen aflatoksin B1’dir. 

 

Aflatoksin, günlük yaşantımızda  her yerde karşılaştığımız  küflerden bazılarının, 

ürettikleri birçok kimyasal maddelerden biridir. Bu kimyasal maddeler arasında bazıları 

insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olduğu için bir tür zehir özelliği taşımaktadır ve 

aflatoksin de bunlardan biridir.  

 

Küfler, yiyecekler üzerinde pamuk görünümünde, bazen renkli oluşumlar yaparak 

ürer. Hatta ürünün gözle görülür küf gelişmesi olmayan derin kısımlarına kadar girer. Bu 

nedenle küflenmiş gıdaların, küflenmiş kısımlarının atılarak diğer kısımlarının tüketilmesi 

yanlıştır. İnsanlar ve hayvanlar, mikotoksinleri direk olarak aflatoksinle bulaşmış gıda ve 

yem maddelerini tüketerek alır. Ayrıca aflatoksin bulaşmış yemle beslenen hayvanların, 

yumurta, peynir ve süt gibi ürünlerine de toksin (zehir) bulaşmış olur. Bu yolla insanlara da 

geçmiş olur. Küflerin neden olduğu zehirlenmeler kısa sürede belirtilerini göstermez. Küflü 

besinlerin uzun süre tüketilmesi sonucu sinsi bir şekilde ortaya çıkar. 
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Resim 2.2: Aflatoksin B1'in 3 boyutlu yapısı 

Aflatoksin, en çok bitkisel ürünlerde görülür. Yer fıstığı, fındık, Antep fıstığı, çam 

fıstığı, badem, çeşitli cevizler (Paraguay cevizi, Pikan cevizi, Hindistan cevizi), yer fıstığı ve 

mamulleri en riskli gıdalardır. Tahıllardan buğday, çavdar, arpa, yulaf, pirinç ve dolayısıyla 

bunların değirmencilik ve fırıncılık ürünleri de (örneğin un ve ekmek) aflatoksin yönünden 

risk taşımaktadır. Baklagiller içerisinde ise özellikle soya fasulyesinde görülmekle birlikte 

fasulye, bezelye, börülce ve mercimekte de görülebilmektedir. Yağlı tohumlardan pamuk, 

ayçiçeği, susam ve koza tohumlarında sıklıkla aflatoksine rastlanır. Baharatlardan özellikle 

kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber ve kuru meyvelerden incir aflatoksin açısından 

önde gelen riskli ürünlerdir. Aflatoksinler, muhtemelen dünyada en çok bilinen ve en çok 

araştırılan mikotoksinlerdir. Aflatoksinler, dünyanın her yerinde çiftlik hayvanları, evcil 

hayvanlar ve insanlarda aflatoksikosis gibi çeşitli hastalıklara neden olabilir. Aflatoksinlerin 

oluşmaları bazı çevresel faktörlere bağlıdır. Bu nedenle kontaminasyonun (görünmeyen 

kirliliğin, yani insan sağlığı için asıl tehdit oluşturan faktörün, mikroorganizmaların veya 

enfeksiyonun yayılması, bulaşması) miktarı coğrafi yerleşime, tarımsal ve bilimsel 

çalışmalara, hasat, depolama ve işleme süreleri esnasında küflerin saldırısına karşı ürünlerin 

hassasiyetine göre değişir. Birçok ülke aflatoksin riskini sınırlamak amacıyla gıda ve yem 

olarak kullanılacak ürünlerde katı düzenlemelere başvurmuştur. 

 

Aflatoksin oluşumu ortam bağıl nemi (belli bir sıcaklıkta havada mevcut su buharı 

miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su miktarına oranı) ile dolayısıyla 

ürünün su aktivitesi ile ilgilidir. Güneşte kurutma sırasında, su aktivitesinin yüksek olduğu 

ilk 6-10 günde aflatoksin oluşabilmektedir. Tarladan yeni hasat edilmiş biber, içinde 

barındırdığı nem oranı ve hasat zamanındaki hava sıcaklıkları, küflerin ve özellikle de 

aflatoksin yapan küflerin (aspergillus türleri) çoğalabilmesi ve aflatoksin oluşturabilmesi için 

ideal bir ortam oluşturmaktadır. Aflatoksin sıklıkla hasattan önce tarlada ekinlerde oluşur. 

Eğer ekinin kurutulması aksatılırsa ve depolama esnasında küf gelişimi için su miktarının 

kritik değerleri aşılırsa hasat sonrası kontaminasyonu gözlenir. Böcek ve kemirgen istilası da 

bazı depolanmış ürünlerde küf gelişimini kolaylaştırır. Aflatoksinler genellikle sütte, 

peynirde, mısırda, fıstıkta, pamuk tohumunda, fındıkta, bademde, incirde, baharatlarda ve 

diğer gıda ve yem çeşitlerinde gözlenir. Süt, yumurta ve et ürünlerinin de bazen aflatoksin 

bakımından kontamine olmaları hayvanların aflatoksin içeren yemlerle beslenmesi sonucu 

gözlenir. Bununla beraber aflatoksin kontaminasyonu bakımından en yüksek riske sahip 

gıdalar mısır, fıstık ve pamuk tohumudur. Küf gelişimi ve aflatoksin kontaminasyonu, 

küflerle, konakla ve çevreyle etkileşimin sonucudur. Küf istilası ve toksin üretimi için su, 
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yüksek sıcaklık ve bitkinin böcekler tarafından zarar görmesi başlıca belirleyici faktörlerdir. 

Benzer olarak küf gelişimini ve toksin oluşumunu, özel ekin büyüme aşamaları, zayıf 

gübreleme, yüksek ekin yoğunluğu ve yabani otlar da etkilemektedir. Aflatoksin oluşumu, 

ayrıca diğer küf ve mikropların gelişimi ile de etkilenmektedir. Örneğin yer fıstığı ve mısırın 

hasat öncesi aflatoksin kontaminasyonu yüksek sıcaklık, uzun süreli kuraklık ve yüksek 

böcek aktivitesi ile alakalı iken mısır ve yer fıstığının hasat sonrası aflatoksin 

kontaminasyonu ılık sıcaklık ve yüksek nem ile alakalıdır. 

 

Resim 2.3: Fındıkta önemli sorun aflatoksin  

İnsan sağlığı üzerine etkileri: Çiftlik hayvanlarında aflatoksin salgınları dünyanın 

birçok bölgesinde kaydedilmiştir. Bu vakalarda ve maymunları da içeren hayvanlar 

üzerindeki deneysel çalışmalarda genellikle karaciğer etkilenmektedir. Hayvanlarda 

aflatoksinin özellikle kanserojen etkisi ve dünyanın bazı bölgelerinde aflatoksine maruz 

kalma düzeyleri ile insanlarda karaciğer kanseri vakası görülme sıklığı arasındaki ilişkiler 

göz önüne alındığında mümkün olduğunca aflatoksine maruz kalmamak gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Günlük yaşantımızda sık görülen ve hemen her çeşit gıda maddesinde 

üreyebilen küflerin insan sağlığına etkileri ile ilgili önemli çalışmalar yapılmaktadır. İnsan 

sağlığını bozan bu etkiyi, aflatoksinin gıda maddesi içerisindeki çok düşük miktarları 

yapabilmektedir. Ülkemizde gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen 5 ppb düzeyi, 

milyarda  5'in ifadesidir, yani 1 kg'da 5 mikrogram, 1 tonda 5 miligram, 1000 tonda 5 gram 

anlamına gelmektedir. Avrupa ülkelerinde ise bu sınır 2 ppb'dir. 1 kg gıda maddesinde 1 ppb 

aflatoksin 0,000001 gram aflatoksin demektir. 
 

  

Resim 2.4: Kurutulurken kolayca küflenebilen kırmızı biber  

Küfler, uygun koşullarda ham ve işlenmiş materyalde çoğalarak bir yandan ürünün 

kalite ve kantitesini (nicelik) değiştirip bozulmasına neden olmakta diğer yandan da insan 

sağlığı için az veya çok zararlı toksik maddeler oluşturmaktadır. Küfler bitki, hayvan ve 

insanlarda birçok hastalığa neden olduğu gibi her yıl tarımsal ürünlerin büyük bir 
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çoğunluğunu da kayba uğratmaktadır. Küfler, üzerinde geliştikleri ürünlerde belirli 

koşullarda toksinler oluşturur ve bunların canlı organizmaya etkileri çok farklılık gösterir. 

İnsan, bitki ve sıcakkanlı hayvanlar için toksin olanlar mikotoksinler olarak 

adlandırılmaktadır. Mikotoksinler funguslar (küfler) tarafından üretilir. Bunlar bitki, insan ve 

hayvanlarda doğal olmayan ve zararlı biyolojik değişmelere neden olmaktadır. Doğal 

koşullarda insanlar ve hayvanlarda kitle halinde zehirlenmeler yapan en önemli 

mikotoksinler ise aspergillus, penicillium ve fusarium cinsi küfler tarafından 

oluşturulmaktadır. Aslında en önemli sorun, küflerin gıdalarda üremelerine olanak verecek 

kadar kötü üretim, imalat ve saklama şartlarıdır. 

 

2.2.1. Küflenme Nasıl Önlenir? 
 

Aflatoksin oluşumu tarlada hasat sırasında başlayabildiğinden ilk önce üretici 

bilinçlendirilmelidir. Hasat sırasında hem üründeki nemin yüksek olması hem de hava 

sıcaklığının 25-30ºC olması aflatoksin oluşumu için uygun ortam olabileceğinden ürün fazla 

bekletilmeden kurutulmalıdır. 

 

Aflatoksin oluşmasında depolama koşulları büyük önem taşımaktadır. Uygun 

koşullarda depolama yapılarak aflatoksin oluşması önlenebilir. 

  

Resim 2.5: Kolayca küflenebilen temel gıdamız 

Tüketici bilinçlendirilmeli ve açıkta satılan, nerede üretildiği belli olmayan ürünleri 

tüketmemeleri konusunda bilgilendirilmelidir. Tüketiciler için güvenilir, iyi kalitede ve 

sağlıklı gıdaların üretilmesi ve tüketime sunulması, risklerin minimuma indirilmesi için 

gerekli olan hijyenik tedbirlerin alınması gerekir. Hijyen gıda işletmelerinde ilk sırada yer 

alması gereken en önemli konulardan biridir. İnsan sağlığı için hijyenik koşullarda üretim 

yapılmalı, işletmeler hijyenik olmayan görüntülerinden kurtarılıp bir gıda imalat ve satış 

yerinin sahip olması gereken özelliklere kavuşturulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek  gıda satışında küflenmenin önemini, 

küflenmeyi önlemenin yollarını kavrayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gıda da küflenmenin önemini kavrayınız. 

 Satış koşullarına uygun satış yapınız. 

 Ürüne uygun satış koşulu belirleyiniz. 

 Satışta püf noktaların neler olduğunu 

kavrayınız.  

 Gıdada küflenmenin neden olabileceği 

zararları kavrayınız. 

 İlkeli çalışınız. 

 Sabırlı davranınız. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Hijyene dikkat ediniz. 

 Küflenmeyi önleyici tedbirleri alınız ve 

temiz gıda satışı için uygun strateji 

belirleyiniz. 

 Strateji belirlerken sattığınız ürünün 

cinsini dikkate alınız. 

 Müşteriye karşı hoşgörülü olunuz. 

 Müşteriye temiz gıda satınız. 

 Gıda satışında etik ilkelere uyunuz. 

 Gıda satışında etik ilkelerin önemini ve 

niçin gerekli olduğunu araştırınız. 

 Sistemli çalışınız. 

 Hijyenik ve Düzenli olunuz. 

 Hızlı ve doğru karar veriniz 

 İnsan ilişkileri kurallarına uyunuz.  

 Sorumlu davranınız. 

 Gıda satışı yapan bir işletmeye giderek 

uygulanan gıda satışı etik ilkeleri 

hakkında bilgi alınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

16 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

mmmm 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Küflerin, tıpkı bakteriler gibi uygun koşullarda hızla gelişerek 

insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmalar olduğunu kavradınız 

mı? 
  

2. Küflerin üzerinde geliştikleri ürünün şeklinde ve görünüşünde 

bozukluklar meydana getirdiğini kavradınız mı? 
  

3. Küfün oluşması için sıcak ve nemli ortamlar gerektiğini kavradınız 

mı? 
  

4. Aflatoksinin bir küf zehiri olduğunu kavradınız mı?    
5. Küflenmiş gıdaların, küflenmiş kısımlarının atılarak diğer 

kısımlarının tüketilmesinin yanlış olduğunu kavradınız mı?   
  

6. Aflatoksinin en çok hangi ürünlerde görüldüğünü kavradınız mı?   
7. Aflatoksinin insanlarda ve hayvanlarda en çok hangi hastalığına 

neden olduğunu kavradınız mı?   
  

8. Ürünün kurutulması aşamasınının uzaması halinde üründe 

aflatoksin oluşabileceğini kavradınız mı?  
  

9. Ülkemizde gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen aflatoksin 

miktarının 1 kg'da 5 mikrogram olduğunu kavradınız mı?  
  

10. Gıda satış elemanlığı etik ilkelerini kavradınız mı?   
11. Tüketiciler için güvenilir, iyi kalitede ve sağlıklı gıdaların 

üretilmesi ve tüketime sunulması, risklerin minimuma indirilmesi 

amacıyla hijyenik tedbirlerin alınması gerekliliğinin aynı zamanda 

kendiniz içinde bir gereklilik olduğunu kavradınız mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A) Küfler bir tane çekirdeğe sahip olan tek hücreli mantarlardır. 

B) Küf hücreleri genellikle bakterilerden büyüktür ve yumurta biçimindedir. 

C) Bir hayvan hücresinde bulunan organellerin hiçbirine sahip değildir.  

D) Küfler bakterilere kıyasla daha az besin öğesine ihtiyaç duyar. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 

A) Aflatoksin bulaşmış yemle beslenen hayvanların, yumurta, peynir ve süt gibi 

ürünlerine toksin (zehir) bulaşmaz. 

B) Küflenmiş gıdaların, küflenmiş kısımlarının atılarak diğer kısımlarının   tüketilmesi 

yanlıştır. 

C) Küflerin neden olduğu zehirlenmeler, kısa sürede belirtilerini gösterir. 

D) Aflatoksin bitkisel ürünlerde görülmez. 

 

3. Ülkemizde gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen alfatoksin miktarı 1 kg'da kaç 

mikrogramdır?    

A) 2 mikrogram  

B) 3 mikrogram  

C) 4 mikrogram  

D) 5 mikrogram        

 

4. Alfatoksin bulaşmış gıda tüketen insan ve hayvanlarda en çok hangi hastalığa 

rastlanır?   

A) Karaciğer kanseri  

B) Ülser      

C) Kansızlık    

D) Yüksek tansiyon 

 

5. Gıda üreten ve satan firmalar ürünlerde alfatoksin oluşmaması için hangi önlemleri 

almalıdır? 

A) Ürün hasadı zamanında yapılmalıdır. 

B) Kurutulması gereken ürünlerin kurutma işlemi kısa sürede yapılmalıdır. 

C) Toprak üstünde ürün kurutulmamalıdır. 

D) Ürün uygun koşullarda depolanmalı ve saklanmalıdır. 

E) Hepsi. 

 

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

 

6. Afla + Toksin = ? 

7. Bir gıda maddesinde aflatoksini oluşturan küflerin gelişmesi için kaç derece sıcaklığa 

ihtiyaç vardır? 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

8. İnsan gıdalarında, tahıllarda, yemlerde ve her türlü kuru 

yiyeceklerde…………. ………………..artmasına ve ……………… bağlı 

olarak mantar türleri (küfler) hızla üreyerek mikotoksin (küf zehiri) denilen 

zararlı bir …………………… üretir. 
9. Gıda satış elemanı güvenilir, iyi kalitede ve .................... gıdaların müşterilerinin 

tüketimine sunulması, risklerin minimuma indirilmesi için gerekli olan tedbirlerin 

alınmasında gereken özeni göstermelidir.    

 

Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan paranteze, cümlede verilen bilgi doğru 

ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

10. (   ) Aflatoksin oluşumu ortam bağıl nemi ile dolayısıyla ürünün su aktivitesi ile 

ilgilidir 

 

 

 

 

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–3 
 

Gıda satışında mikrobiyal bulaşmanın (kontaminasyonun) önemini 

kavrayabileceksiniz. 

 

 

 Mikrobiyal bulaşmaya neden olan etkenleri araştırınız.   

 Mikrobiyal bulaşma kaynaklarını araştırınız. 

 Firmalara giderek gıdalarda mikrobiyal bulaşma sonucu meydana gelen 

bozulmaların oranını araştırınız. 

 En çok hangi ürünlerde mikrobiyal bulaşma sonucu bozulma meydana geldiğini 

araştırınız. 

 Yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaş grubunuz ile paylaşınız. 

 

3. MİKROBİYAL BULAŞMA 

(KONTAMİNASYON) 
 

Mikroorganizmalar gelişmiş canlılarla kıyaslandıklarında basit yapılı olmalarına 

karşın, yaşamlarını sürdürebilmek için birçok karmaşık kimyasal reaksiyonu bir arada 

yürütme yeteneğindedir. Bu faaliyetlerini sürdürebilmek için de canlılar için gerekli olan 

organik gıda kaynaklarından yararlanır. 

 

3.1. Gıdalarda Mikrobiyal Bulaşma Kaynakları 
 

Gıdalara bulaşarak sorun yaratan başlıca mikroorganizmalar, bakteri, virüs, küf, maya 

ve parazitlerdir. Gıdalarda mikrobiyal bulaşma pek çok yolla olabilir. 

 

Toprakla oluşan toz içindeki mikroorganizmalar, tozun rüzgârla dağılması sonucu 

diğer topraklara, nehirlere, okyanuslara dağılır. Büyük su kütleleri üzerinde oluşan bulutların 

rüzgârla taşınması ve suların yağmur halinde tekrar toprak yüzeyine düşmesiyle de 

mikroorganizmalar her tarafa yayılır. Bu nedenle su ve toprakta bulunan mikroorganizmalar 

aynıdır. Küflerin hemen hemen hepsi su ve toprakta bulunmaktadır. Küfler bitkisel ve 

hayvansal maddelerin parçalanmasında çok önemli rol oynayan ve canlılarda hastalık yapan 

organizmalar olup doğada çok yaygındır.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Su ve toprakta bulunan mikroorganizmaların çoğu bitkilerde de bulunmaktadır. Zaten 

bunların bitkilere bulaşma kaynakları da su ve topraktır. Bununla birlikte bazı bakteriler, 

topraktan daha ziyade bitkilerle ilişkilidir. Küflerin bitkisel kaynaklı cinsleri daha çok meyve 

ve sebzelerin pazarlanması sırasında bozulmaya neden olur. 

 

Gıda kapları üzerinde bulunan mikroorganizmaların türü, işlenen gıdanın çeşidine, bu 

kapların gördüğü işleme, depolama koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır. Sebzeler sürekli 

aynı kaplar içinde işleniyorsa doğal olarak bu kapların içinde söz konusu sebze ile ilgili 

mikroorganizmalar bulunacaktır. Kaplar sıcak veya kaynar su ile yıkanıyorsa geri kalan 

florada bu tür işlemlere direnç gösteren organizmalar oluşur. Ayrıca kaplar açıkta tozlu bir 

yerde muhafaza ediliyorsa bunlara da hava kaynaklı bakteri, maya ve küfler bulaşabilir. 

 

Bağırsak kökenli bakteriler, hayvanların bağırsak sistemlerinden doğrudan doğruya 

toprak ve suya karışabilir. Toprak ve sudan da bitkilere, toza ve gıda kaplarına bulaşabilir. 

Bağırsak sistemlerinde küflerin bulunması pek mümkün olmasa da özellikle insan bağırsak 

sisteminde bazı maya türlerine sıklıkla rastlanabilmektedir. 

 

Gıda işçilerinin ellerinde ve elbiselerinin dış yüzeyinde bulunan mikroflora işçinin 

alışkanlıkları ve çevresi hakkında önemli ipuçları verir. Flora normal olarak kişilerin temas 

ettikleri herhangi bir eşya üzerinde bulunan organizmalardan oluşabileceği gibi toz, su, 

toprak ve benzeri ortamlardan da kaynaklanabilir. Özellikle ellerden, burun boşluğu ve 

ağızdan bulaşan çeşitli mikroorganizma cinsleri vardır. Bağırsak kökenli mikroorganizmalar 

ise kişiler sanitasyon kurallarına uymazsa bunlardan gıdalara bulaşır. Küf ve mayaların 

herhangi bir cinsi gıda işçisinin o andaki davranışına göre el veya elbiselerinde bulunabilir. 

 

Toprak, su, hayvan yemleri ve tozda bulunan mikroorganizmaların hepsine hayvan 

derisinde ve postunda rastlanabilir. Bu mikroorganizmalar, hayvan postlarından da işçilerin 

ellerine veya doğrudan doğruya gıdalara bulaşabilir. Deri ve post üzerinde bulunan bazı 

organizmalar, kasaplık hayvanların lenf sistemine yerleşerek kesim sonrası buradan adale 

dokusuna geçebilir. Hava ve tozda bulunan mikroorganizmalar tüm mikroorganizma 

cinslerini içermektedir. 

 

3.2. Gıdalarda Mikrobiyal Bulaşmayı Etkileyen Faktörler  
 

Gıdalarda bozulmalara sebep olan mikroorganizmalar, gıda güvenliği açısından ciddi 

problemlere neden olabilir.  Gıda ürünlerinin güvenilir olarak tüketiciye sunulması için gıda 

zincirinin her aşamasında alınan önlemleri veya tehlikelerin kontrolü ve amaçlanan 

kullanımını hesaba katmak gerekir. Gıda ürünlerinin tüketime uygunluğunun sağlanması için 

gerekli önlemlerin alınması ile gıda ürününün üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa 

uygun şekil ve koşullarda yapılması gıda hijyeni olarak tanımlanır. Bu nedenle: 

 

 Üretici, pazardaki yerini korumak, geliştirmek ve yeni pazarlara girebilmek için 

piyasaya insan sağlığı açısından güvenilir gıda sunmak ve böylece riskleri en 

aza indirmek durumundadır. 
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 Tüketici, sağlık yönünden tehlike oluşturacak şekilde gıda ürünlerinde 

oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalara ve mikrobiyal 

bulaşmalara karşı kendini koruyabilmek için bilinçlenmelidir. 

 Üreticinin, ürünün pazarlama işini yapan toptancı ve perakendeci firmaların ve 

tüketicinin devletin koyduğu gıda hijyeni ile ilgili kuralları yerine getirmesi 

gereklidir. 
 

 

Resim 3.1: Mikroorganizmalar her yerde 

Mikroorganizmalar her yerde bulunabilir. Eğer mikroorganizmalar olmasaydı 

yaşamda olmazdı. Dolayısıyla mikroorganizmalar olmadan bir dünya zaten düşünülemez. 

Tüm canlılar yaşamlarının ilk anlarından itibaren mikroorganizmalarla temas etmektedir. 

Yani daha ham madde safhasında iken ürünler mikroorganizmalara bulaşmaktadır. 

 

Ancak yapılan çalışmalar göstermiştir ki gıdalar ile ilgili hastalıklar, birinci üretimde 

meydana gelen bulaşmadan ziyade ikinci bulaşmaların sonucu meydana gelmektedir. Çünkü 

mikroorganizmalar kendi başlarına hareket edemez, yetersiz hijyen ve sanitasyon ile çevre 

ve tesis koşulları, bulaşmayı başlıca etkileyen faktörlerdir. Mikroorganizmaların 

bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya ihtiyacı vardır. Bunlar; 

 

 Ürünün imalatı ve satışı sırasında kullanılan araç gereç 

 Ürünün işlenişi sırasındaki safhalarda meydana gelen bulaşmalar 

 Çalışma tezgahları 

 Giysiler 

 Öksürme ve hapşırma sonucu bulaşmalar 

 

3.3. Gıdalarda Mikrobiyolojik Bozulmalar   
 

Gıda bozulmalarında en önemli faktör mikroorganizmalardır. Mikrobiyal bozulma 

mikroorganizmaların neden olduğu bozulmadır. Gıdalara bulaşan mikroorganizmalar 

beslenmek için bu gıdaları kullanır. Gıdalara bulaşan mikroorganizmalar, hızlı bir şekilde 

çoğalarak gıdadan beslenmeyi sürdürür. Bu durum da gıdanın bozulmasına neden olur. 

Bozulmalar fiziksel, kimyasal ve biyolojik kökenli olabilir. Bozulmalar gıdalarda 

kokuşmaya, ekşimeye, lekelere, gaz ve toksin oluşumuna neden olabilir. 

Mikroorganizmaların her yerde bulunabilmesi nedeniyle gıdalarda her zaman mikrobiyal 
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bozulma sonucu ürün kaybı tehlikesi olacaktır. Gıdalardaki mikrobiyal bozulmalar insan ve 

hayvan sağlığını yakından ilgilendirdiği için çeşitli sorunlara neden olabilir. 

 

Mikrobiyal bozulmalar ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü gerek 

üretim aşamasında gerekse depolama ve dağıtım aşamasında meydana gelebilecek 

bozulmalar ciddi anlamda ekonomik kayıplara neden olabilecektir. Üründe meydana gelecek 

kayıpların yanı sıra hastalıklar nedeniyle oluşabilecek işgücü kayıpları ve tedavi giderleri de 

ekonomik kayıplar arasında yer alacaktır. 

 

3.3.1. Et Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar  
 

Taze ette genellikle 20 bakteri türü, 10 çeşit mantar ve birkaç mantar çeşidi 

bulunabilir. Etlerin yüzeysel olarak bozulmasında (aerobik bozulma), etin üzerinde öncelikle 

yapışkan ve nemli ince bir tabaka oluşur ve bu tabaka gittikçe belirginleşir. Etin rengi solar 

ve kahverengi gri bir renk oluşur. Bazen bu renk yeşilimsiye de dönebilir. Etin kokusu da 

gittikçe kötüleşmeye başlar. Bozulma son aşamada etin bağ dokusunda oluşur. Bozulma 

daha sonra etin iç tabakalarına doğru ilerler. 

 

Etin iç kısımlarındaki bozulma (anaerobik bozulma) spor yapabilen clostridiumlar 

tarafından oluşur. Bozulma kalın kas gruplarında görülür. Ette gaz kabarcıkları oluşur ve etin 

rengi kirli gri bir hal alır. Etin kokusu giderek daha da kötüleşmeye başlar. Bazı bakteriler 

ette kendine has renk değişiklikleri oluşturur. Bazı mantar ve küf çeşitleri ette beyaz, siyah 

veya yeşil renkli lekelere neden olabilir. Etin yüzeyinde parlak lekeler oluşmasına ise foto 

bakteriler neden olabilir. 

 

Eğer et kuru havada bırakılmış ise etin yüzeyi kuruyarak bir kabuk tabakası oluşturur 

ve bu kabuk tabakası bozulma belirtilerini örtebilir. Ancak kötü koku bozulmayı ortaya 

çıkarır. Et satıcıları, bozulmaya başlamış etleri imha etmek yerine tuzlu su ile sirke ve 

potasyum permanganat eriyiği ile yıkayarak satmaya çalışabilir. İş etiğine uymayan ve 

sonuçlarının insan sağlığını doğrudan olumsuz yönde etkilediği son derece tehlikeli bir 

durumdur. Bu tür kötü niyetli kişilerin ruhsatları iptal edilerek bir daha aynı işi yapmaları 

yasalarla engellenir. 

 

Fermentatif ekşime: Asit yapan bakterilerin kokuşma yapan bakterilerle birlikte 

çalışması sonucu özellikle karaciğerde veya içinde karaciğer ve un bulunan sucuklarda 

rastlanabilir. Tipik belirtisi ekşimsi bir koku ve ekşimsi bir tattır. Etin derhal imha edilmesi 

gerekir. 

 

Lekeli et ve et mamülleri: Yüzeyi kurumuş etlerde, fermente sucuklarda ve 

tütsülenmiş et mamüllerinde una benzer beyaz lekeler görülebilir. Bunun sebebi etin ve et 

mamüllerinin rutubetli yerlerde saklanmasıdır. Maya ve mikroorganizmaların üremesi 

sonucu oluşur. 
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Küflenme: Taze etlerde küflenme oluşabilir. Küflenmiş ette yeşilimsi maviden siyaha 

kadar değişen küf örtüsü ve tipik küf kokusu dikkati çeker.  Tadında da küf tadı vardır. Etin 

imha edilmesi gerekir. 
 

Et ve et ürünlerinin muhafazasında etkili olan faktörler: Etler ve et ürünleri 

mikroorganizmaların kolayca gelişip çoğalabildikleri bir yapıya sahiptir. Bu gıdalar, yüksek 

nem içerikleri, azotlu besin öğeleri ve mineral açısından zengin olmalarının yanı sıra belli 

oranda fermente olabilir karbonhidrat (gilikojen) içermeleri ve pH değerlerinin (pH derecesi, 

bir ortamın asit ve alkali dengesini gösteren bir ölçü birimidir.) birçok mikroorganizmanın 

gelişmesine elverişli olması nedeniyle mikrobiyal bulaşma sonucu kolayca bozulabilir. 

Normal koşullarda, sağlıklı bir etin iç dokularında pek az sayıda mikroorganizma bulunabilir 

veya hiç mikroorganizma bulunmaz. Ancak etler kesim, yüzme, parçalama, taşıma, 

depolama ve işleme sırasında önemli ölçüde dış kaynaklı mikrobiyal kontaminasyona maruz 

kalır.  

 
Taze etlerde bozulma yüzeyde veya etin iç kısımlarında mikroorganizmaların 

gelişerek yüksek sayılara ulaşması sonucu oluşmaktadır. Mikrobiyolojik bozulmanın 

genellikle yüzeyde görüldüğü parça etlerde, bozulma yüzeyde 1cm
2 

deki mikroorganizma 

sayısı 106–108 düzeyine çıktığında belirgin hale gelmektedir. Taze etlerdeki mikrobiyolojik 

bozulmalar aerobik ve anaerobik koşullarda oluşan bozulmalar olarak iki grup altında 

incelenirse de etlerde aerobik ve anaerobik faaliyetler birlikte gerçekleştiği için her iki 

bozulma şekli de genellikle birlikte gelişmektedir. Başlıca aerobik bozulma belirtileri 

yüzeyde yapışkanlık, et renginin değişmesi ve küf gelişmesidir. Anaerobik koşullarda ise ette 

bulunan fakültatif (hem aerobik hem de anaerobik özellikler gösteren bakteri) veya 

anaerobik mikroorganizmalar gelişerek bozulmaya neden olmaktadır. Etlerde anaerobik 

koşullarda oluşan tipik mikrobiyolojik bozulmalar için ekşime, pütrifikasyon terimleri 

kullanılmaktadır. 

 

Ette bulunan mikroorganizma miktarı et kalitesinin belirlenmesinde önemli bir 

faktördür. Ette bulunan mikroorganizmalar dört grup altında toplanabilir. 
 

 İnsan sağlığına zararlı etki yapan mikroorganizmalar: Bu grupta bulunan 

mikroorganizmalara aynı zamanda patojen (hastalık yapan) mikroorganizmalar 

da denilir. Bazı patojenler sadece insanda, bazıları sadece hayvanda etkili iken 

bazı türler ise hem hayvanda hem de insanda zararlı olmaktadır. Zoonoz 

hastalıklar  (insanlar ve hayvanların birbirine bulaştırabildikleri ve her iki gruba 

dâhil bireylerde ortak olarak şekillenen hastalıklar) olarak adlandırılan bu tür 

patojenlerden çoğu hayvandan insana geçerken bazıları da insandan hayvana 

geçebilmektedir. 

 

 Bozulma etmeni olan mikroorganizmalar: Bu tür mikroorganizmalar ham 

maddede etkin olarak etin raf ömrünün kısalmasına etin bozulmasına, 

tüketilemeyecek hale gelmesine neden olmaktadır. Bu tür ham madde ile 

yapılan ürünlerde de aynı kusurlar görülmektedir. 
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 Tolere edilen mikroorganizmalar: Bu tür mikroorganizmalar ete özgü olup 

sağlık açısından herhangi bir risk yaratmadıkları gibi bozulma etmeni de 

değildir. Normal koşullarda yavaş çoğalır ve uygun koşullarda saklanan ette 

sayıları artmaz. Metabolizmaları çok yavaştır. Bu mikroorganizmalara et 

ürünlerinde de rastlanır. 

 

 İstenen mikroorganizmalar: Metabolizmaları nedeniyle ham maddeyi ve ürünü 

olumlu olarak etkileyen, kalitenin oluşmasına ve korunmasına yardımcı olan 

mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar ette saprotif (ayrıştırıcı) olarak 

bulunabildikleri gibi dışarıdan amaçlı olarak da eklenebilir. 

 

Et ve et ürünlerinde bozulma etmeni mikroorganizmaların büyük çoğunluğu psikrotrof 

(soğuğa dayanıklı) özelliktedir. Bu bakterilerin bazıları -7°C’de çoğalabilirken ekstrem 

psikrofil olan cladosporium türleri ile mayalar ve birkaç psikrofıl küf -15°C altında da 

çoğalabilmektedir.  İnsan sağlığı için önemli olan patojen mikroorganizmalar ise et 

ürünlerine, kesim sırasında kolayca bulaşarak et ürünlerinin gerçek florasını oluşturur. Bu 

hastalık etmeni patojenler, eğer dikkat edilmezse ölümle sonuçlanan rahatsızlıklara dahi 

sebep olabilmektedir. 

 

Küfler soğukla muhafaza edilen paketlenmiş etlerde önemli bir rol oynamazken 

depolama sırasında su aktivitesinin azaldığı karkas (kemikli et) yüzeylerinde bozulmalara 

neden olmaktadır.  

 

Et ve et ürünlerinde mikrobiyal bulaşma kaynakları 3 grupta toplanır. 

 

 İntravitam bulaşma: Bulaşma kaynağı hasta hayvan olmakla birlikte hava, yem 

ve su da kaynak olabilmektedir. Vücuda alınan az sayıdaki mikroorganizma 

solunum veya sindirim sisteminden kana geçebilmektedir. Ancak, sağlıklı 

hayvanda koruma mekanizması ile etkisiz hale getirilebilir. 

  Premortem bulaşma: Bu tip bulaşmada, kesim yöntemi ve ortamın hijyenine 

bağlı olarak bıçak yarasından bulaşan mikroorganizmalar önem taşımaktadır. 

Kesim ile birlikte oluşan negatif basınç ile kesim yarasından vücuda dağılan 

mikroorganizmalar bir direnç ile karşılaşmadan faaliyetlerini sürdürebilir. 

Ayrıca, intravitam dönemde bulaşan ve karaciğer, dalak, böbrek ve lenf 

yumrularında yerleşen bakteriler de oluşan negatif basınç ile organlara ulaşır. 

  Postmortem bulaşma: Et hijyeni ve et ürünlerinin dayanıklılığı ve kalitesi 

açısından en önemli bulaşma kaynağıdır. Mezbaha ve depo ortamındaki hava, 

ortam, kullanılan su, kesilen hayvanın ayakları, derisi, iç organları, kullanılan 

araç gereçler, makine ve donanım, çalışan personelin elleri, ağız ve burun 

akıntıları ve elbiseleri önemli bulaşma kaynaklarıdır. Bunlar içerisinde asıl 

bulaşma hayvanın postu, derisi, işkembesi ve bağırsaklarından olmaktadır. 

 

3.3.2. Süt Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar 
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Süt ve süt ürünleri insanların ve hayvanların en önemli besinleri arasında yer 

almaktadır. Bu ürünlerden en verimli şekilde yararlanılabilmesi için süt ve süt ürünlerinin 

sağlıklı ve iyi kalitede olması gerekmektedir. Bunun için de üretimde ve satışta hijyenik 

şartlara, saklama koşullarına özen gösterilmesi gerekmektedir. Mikroorganizmalar süte 

hayvanların temizlenmemiş memelerinden, vücudun yere yakın kısımlarından, hijyen 

olmayan ahır ortamından, gübrelerden, iyi yıkanmamış kaplardan, sağımcının ellerinden, iyi 

temizlenmemiş sağım makinalarından, taşıma boruları ve soğutuculardan geçmektedir. Bu 

nedenle gıda ile temasta olan kişilerin sağlıklı, ellerinin temiz ve yarasız olması gerekir.  
 

Süt ve süt ürünlerinin mikrobiyolojik bozulmalardan korunması, süt araç  gereçlerinin 

temizlenmesine ve dezenfeksiyonuna bağlıdır. 

 

Sütün sağıldığı andaki sıcaklığı 35–37 derecedir.   Bu sıcaklık pek çok 

mikroorganizmanın gelişmesine elverişli bir ortam sağlar. Sütün sağım yerlerinden 

işleneceği işletmeye gelinceye kadar geçen sürede de sütün mikroorganizmalardan 

korunması gerekir. Sağlıklı ve kaliteli süt; 
 

 Süt işletmelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu, 

 Sütün kirlerinden temizlenmesi, 

 Sütün kapalı olarak soğukta muhafazası ile mümkündür. 

 

Çiğ sütün, 100°C'nin altında bir sıcaklıkta, patojenlerin tamamını öldürecek, toplam 

bakteri sayısında yaklaşık % 95–99,9 oranında azalma sağlayacak sürede ısıl işleme tabi 

tutulmasına ‘’sütün pastörizasyonu" denir. Pastörizasyonda patojen organizmaların 

tamamının (% 100) ve diğer mikro organizmaların en az % 99'unun öldürülmesi gerekir. 

Hedef mikroorganizma, sıcaklığa karşı en dayanıklı olan coxiella burnettidir. 

 

Pastörizasyondan sonra sütün doğal niteliklerini, özellikle besin değeri ve koruyucu 

özelliğini kaybetmemesi gerekir. Duyusal özelliklerinde de hissedilir bir değişiklik meydana 

gelmemelidir. 

 

3.3.3. Meyve ve Sebzede Mikrobiyolojik Bozulmalar 
 

Meyve ve sebzede meydana gelen mikrobiyal bozulmalar meyve sebzelerin iç ve dış 

yapısında, renklerinde, tadında ve kokusunda olumsuz yönde değişikliklere neden olur. 

Meyve ve sebzelerde üç türlü mikrobiyolojik bozulma vardır. 

 

 Aktif bozulma: Meyve ve sebzelerde patojenlerin neden olduğu bozulmadır. 

 Pasif bozulma: Konakçı mikroorganizmaların meyve ve sebzelerin kabuğundan 

girerek iç hücrelerde hasara neden olduğu bozulmadır. 

 Üçüncü tip bozulma da pasif bozulmaya benzer. Patojenlerin neden olduğu 

lezyonlardan geçen mikroorganizmalar iç dokulara girerek bozulmaya neden 

olabilir.  

 

Sağlıklı bitki dokularının mikrobiyal etkilere karşı dayanma mekanizmaları mevcuttur. 

Sebze ve meyvelerin kabuğu mikroorganizmaların girişine engel oluşturmaktadır. Ancak 
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kabuk böcek enfeksiyonu, çevre yüzeylerle sürtünme gibi nedenlerle ve ayrıca hasat 

sırasında ve sonrasında çeşitli nedenlerle zedelenebilir. Bazı mikroorganizmalar da sebze ve 

meyvelerin kabuklarından içeriye girme yeteneğine sahiptir. Kabuğun zedelenmesi diğer 

konakçı mikroorganizmaların da içeri girerek gelişip çoğalmasını sağlar. 

 

Genelde uygun koşullarda, çiğ sebze ve meyvelerde gıda zehirlenmesine sebep olan 

mikroorganizmaların gelişimi hayvansal ürünlere göre daha azdır. Sebzelerde patojenlerin 

taşınmasından kaynaklanan hastalıkların ortaya çıkması, lağım suyu ya da gübre kullanımı, 

yıkama esnasında kirli suların kullanılması, sebzelerin prosese (süreç, girdileri çıktıya 

dönüştüren işlemlerin her biri) tabi tutulması sırasında hijyenik olmayan koşullarda 

çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Patojenler, virüsler ve parazitler çok uzun süre lağım 

sularında, toprakta ya da sebzelerde yaşayabilir. Sebzelerin mikroflorasını toprak, hava, su, 

böcekler ve hayvanlar etkiler. Fakat bunların mikrofloraya etkisi bitkinin yapısı ile 

farklılaşır, mesela kök daha fazla toprağa maruz kalırken yapraklar daha fazla havaya maruz 

kalır.  

 

Taze meyvelerin mikroflorasını etkileyen faktörler toprak, hava, böcekler, hasat işlemi 

ve taşıma için kullanılan aletlerdir. Hasat edilmiş taze meyvelerde bulunan 

mikroorganizmaların sayısı ve tipi hava koşullarına, mevsime, mevsim içindeki hasat 

zamanına, meyvenin tipine, meyvenin toprağa yakınlığına, sulamaya ve hasat öncesi aldığı 

kimyasal maddelere bağlıdır. 

 

Meyve ve sebzelerde ve bunlardan yapılan ürünlerde bozulmaya neden olan 

mikroorganizmalar mayalar, küfler ve bakterilerdir. Taze meyvelerin pH değerinden dolayı, 

mikrobiyolojik bozulmaya çoğunlukla mayalar ve küfler neden olur. Bakterilerin sayısı 

genellikle azdır. 

 

 Mayalar: Özellikle asitli ve şekerli ortamı tercih eder. Mayaların bozduğu 

meyveler sağlığa zararlı olmamakla birlikte tadı bozulduğu için tüketilemez. Bu 

tip bozulmalar, hafif bir alkol tadı ve kokusu ile belli olur. Mayalar genellikle 

20–30 derecede ve asetik ortamda (pH 4,5 -5 sınırlarında) faaliyet gösterir. 
 

 Küfler: Meyve ve sebze üzerinde çoğalarak bozulmalarına neden olur. Bazı 

küfler mikotoksin denilen bir madde salgılar. Bu maddeler kanserojen olduğu 

için küflü gıdaların tüketilmesi sakıncalıdır. Küfler nemli ortamlarda çoğalır. 

Eğer ortamda oksijen yoksa çoğalıp gelişemez. Bu nedenle küfler, özellikle 

sebze ve meyvelerin dış yüzeyinde gelişir. 25–30 derecede ve pH derecesi 5–6 

sınırlarında faaliyet gösterir. Küfler de mayalar gibi asitli ortamlarda faaliyet 

gösterir. 
 

 Bakteriler: Her türlü meyve ve sebzede bozulmaya neden olabilir. Bakterinin 

çeşidine göre bozulan meyve veya sebze ekşimiş, kokmuş, rengi değişmiş 

olabilir. Bakterilerin bozduğu gıdaların bazıları insan ve hayvan sağlığı 

açısından zararlı olabilir. Bakteriler çok farklı sıcaklıklarda (0–55 derece arası) 

faaliyet gösterir. 
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Sebze ve meyveler aynı anda küf, maya ve bakterilerin hepsi tarafından bozulmuş da 

olabilir. Sebze ve meyvelerde mikrobiyolojik olmayan bozulmalar da meydana gelebilir. Bu 

bozulmalar enzimatik ve enzimatik olmayan bozulmalar olmak üzere 2 ye ayrılır: 

 

 Enzimatik bozulmalar: Meyve ve sebzeler uygun olmayan koşullarda 

depolanırsa, ezilir, kesilir ve zedelenirse enzimatik bozulmalar meydana gelir.  

 

 Enzimatik olmayan bozulmalar:  Meyve ve sebzeler ile bunlardan üretilen gıda 

ürünleri ısı ve oksijenin neden olduğu reaksiyonlar sonucunda bozulabilir. 

 

Meyve ve sebzelerin bozulmasını önlemede kullanılan ozonlama tekniği: Meyve ve 

sebzeler hasattan önce mikroorganizmalara karşı doğal bir direnç göstermektedir. Ancak 

hasat sonrası bu direnç azalmaktadır. Ozonlama tekniği denilen (klorlama yerine 

kullanılabilen ve klorlamadan çok daha etkili bir dezenfeksiyon yöntemi)  bir teknikle bu 

direncin devamlılığı sağlanabilmektedir. Meyve ve sebzeler, hasattan sonra fabrikaya 

gelinceye kadar geçirdiği süre içinde mikroorganizma oranı artar. Bunu önlemek için nakil 

sırasında kullanılacak olan kasa ve diğer malzemenin yıkanmasında ozonlama tekniği 

kullanılabilir. Meyve ve sebzelerin bekletilmesi söz konusu ise ozonlanmış su ile yıkanması 

raf ömrünü uzatır, çürüme ve bozulmayı engeller. 

 

3.3.4. Hububatta Mikrobiyolojik Bozulmalar 
 

Hububat buğday, arpa,  yulaf, pirinç, mısır gibi ürün çeşitlerini içeren bir gıda 

grubudur. Hububat üretiminin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Dünyada ekili alanı ve 

üretim miktarı bakımından en fazla olan ürün grubu hububattır. 

 

Hasat edilmiş hububat tanelerinin dış yüzeyinde, toprak, böcek veya diğer çevresel 

faktörlerden kaynaklanan bulaşma nedeniyle bir miktar mikroorganizma bulunur. Yeni hasat 

edilmiş bir hububatın, gramında çok sayıda bakteri ve küf sporları bulunabilir. Küflerden 

birçoğu mikotoksin oluşturur. Bunlardan en önemlileri; aflatoksinler (B1 B2, G1 G2), 

ochratoksin A, patulin, luteoskyrin strigmatosistin ve penisilik asittir. Hububat ve hububat 

ürünlerinde görülen mikrobiyal kaynaklı bozulmalar, insan ve hayvan sağlığı açısından 

potansiyel bir risk olduğu kadar, önemli ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.  

 

İyi saklanamayan hububat böceklenme, küflenme, çürüme, çimlenme gücü kaybı gibi 

zararlara uğrayabilir. Hububatı depolamanın amacı hububatın uzun süre bozulmadan 

korunabilmesidir. Hububatın tane suyu depolama süresince yükselmeye başlayınca depodaki 

nem oranı da artar. Bu durum küf mantarlarının çoğalmasına neden olur. Hububat yığınında 

sıcaklık yükselmesi meydana gelir ve sıcaklığın yükseldiği bölgelerde küf kokulu, koyu 

kahve renkli yanık taneler oluşur. Bu duruma silo yanığı veya ambar yanığı denir. Depo 

küfleri genellikle taşıma ve depolama sırasında çevreden, taşıma araçlarından ve depolardan 

bulaşır. Depolanan hububatta oluşan küflerin oluşturduğu mitoksinler insan ve hayvan 

sağlığı açısından ciddi tehlikelere neden olabilmektedir. Hububat tanelerinde bakteri gelişimi 

sıcaklık ve neme bağlıdır. Genellikle % 20 ve üzerinde nem olmadığı sürece hububat 

tanesinde bakteri gelişmez. 
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Hububat tanelerinde mikrobiyal bozulmanın önlenmesi için en etkili yöntem su 

aktivitesinin düşük tutulmasıdır. Uygun şekilde kurutulan tanelerin depolanması sırasında 

havalandırma ile depolanan üründeki koku giderilir. İlaçlamada kullanılan dezenfektanların 

ürün içinde daha iyi dağılımı sağlanarak hububat tanelerinde ani sıcaklık yükselmesi 

engellenir. 

 

3.3.5. Konservede Mikrobiyolojik Bozulmalar 
 

Konserve elverişli nitelikteki ham maddenin birtakım ön işlemlerden sonra teneke 

kutulara, cam kavanozlara veya benzer kaplara doldurulması, kapların hava almayacak 

şekilde (hermetikli) kapatılması ve ısıl işlemlerle (pastörizasyon ve sterilizasyon) bozulma 

yapabilen mikroorganizmaların öldürülmesi yoluyla üretilen dayanıklı bir üründür. 
 

Konserve edilmiş gıdaların daha sonra bozulmaları mikroorganizma faaliyetinden, 

kutu içeriği ile kutu arasındaki etkilerden veya işleme sırasında yapılan hatalardan 

kaynaklanabilir. Konservelerde bozulmalar, mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel bozulmalar 

olarak üç şekilde olabilir. 

 

 Mikrobiyolojik bozulmalar:  Konserve kabı içinde gelişen mikroorganizmalar 

gaz yaparak veya gaz oluşturmadan bozulma yapabilmektedir. Bozulma etmeni, 

gaz yapan mikroorganizma ise, kutu içinde gaz birikerek, kutunun şişmesine 

sebep olur. Bu olaya bombaj denir.  

 Bombajlı kutulardaki ürün bozulmuş ve tüketilmeyecek hale gelmiştir. 

Bazen mikroorganizmalar gaz oluşturmadan veya H2S (hidrojen sülfür) 

gibi suda çözünen gazlar oluşturarak ürünü bozar. Bunda bombaj 

görülmez, ancak ürün asitlerin etkisiyle ekşimiş ve tüketilmeyecek hale 

gelmiştir. Bu tip bozulmalara düz ekşime denir. 
 

 Kimyasal bozulmalar: Kimyasal bozulmalar, konserve gıdaların yapısında 

bulunan veya sonradan ilave edilen bazı maddelerin, özellikle organik asitlerin, 

çeşitli faktörlerin de etkisiyle teneke kutuya yaptığı etkiden kaynaklanır. Bu etki 

“korozyon” (aşınma) olarak bilinir. 
 

 Fiziksel bozulmalar: Fiziksel nedenlerle kutularda görülen şişme, göçme veya 

benzeri deformasyonlardır. 

 

3.4. Gıdalarda Mikrobiyal Bulaşmadan Korunma Yöntemleri 
 

Gıda sektöründe çalışanlar, gıda işletmelerinin verimliliğinde ve iyi üretim 

tekniklerine uygunluğun sağlanmasında temel unsurlardır. Sanitasyon kurallarının doğru 

uygulanması, çalışanların ve gıda işletmelerinin başarılı olabilmesinin temel şartıdır. 

Çalışanlar sanitasyon kurallarına en küçük bir hataya yer vermeyecek şekilde uymalıdır.Bu 

nedenle gıda işletmelerinde çalışanlar işe alınırken: 

 Fiziksel, duygusal ve akli açıdan herhangi görünür rahatsızlığının olup olmadığı 

araştırılmalıdır. 
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 Temel gıda işletmesi sanitasyonu, kişisel temizlik kuralları ve gıda mevzuatı 

hakkında bilgilendirilmedir. 

 Sağlıklı ve hijyenik olmasının ve gıda işletmesi sanitasyon kurallarına 

uymasının önemi belirtilmelidir.  

 Gıda işletmesinde hijyenin sağlayabilmesi için çalışan hastalık kontrolü,  

temizlik,  eğitim ve yetiştirme,  denetim konularında kurallara kesin olarak 

uymalıdır. 

 

Gıdalara bulaşmalar yetersiz depolama, yetersiz hazırlama, ürünü sağlıksız işleme, 

gıda hazırlayan ve sunan insanların kişisel hijyeninin yetersiz olması gibi nedenlerle 

meydana gelmektedir. Gıdayı zehirleyen mikroorganizmalar her yerde (toprakta, hayvanların 

üzerinde ya da insanlarda) bulunabilirler 

 

Çapraz bulaşma gıdalara bulaşmaların en yaygın yoludur. Bu iki şekilde 

oluşabilmektedir: 

 Gıda hazırlama sırasında: Eller, araç gereçler ve kesme tahtası gibi ekipmanlara 

çiğ gıdalardan bakteri bulaşabilir. Eğer bu araç gereçler, ekipman ve eller daha 

sonra iyice yıkanmadan, yemeğe hazır veya pişirilmiş gıdanın hazırlanması 

işleminde kullanılırsa, bu gıdalara çiğ gıdalardan bakteri bulaşabilir. Bu gıdalar 

daha sonra pişirilmeyecek olduğundan, içindeki bakteri tüketimden önce yok 

edilemez. 

 Depolama sırasında: Yemeğe hazır veya pişirilmiş gıdalar çiğ gıdalardan ayrı 

depolanmazsa bu gıdalara çiğ gıdalardan bakteri bulaşabilir. Eğer bu gıdalar 

aynı buzdolabında depolanıyorsa çiğ gıdalar buzdolabının en alt rafında, 

yemeğe hazır veya pişirilmiş gıdalar daha üst raflarda tutulmalıdır. Bu çiğ 

gıdalardan yemeğe hazır ya da pişirilmiş gıdaların üzerine sıvı damlamasını 

önleyecektir. Ayrıca gıdalar yıkanabilir, toksik olmayan kaplarda, ağzı kapalı 

olarak saklanmalıdır. 



 

30 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Gıdalara mikrobiyal bulaşmanın nasıl 

gerçekleştiğini kavrayınız. 
 Sanitasyon kurallarına uyunuz. 

 Gıdalarda mikrobiyal bulaşma 

kaynaklarını kavrayınız. 

 Hijyen kurallarına uyunuz.  

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Gıdalarda mikrobiyal bulaşmayı etkileyen 

faktörleri kavrayınız. 

 Dünyada ve ülkemizdeki gıda 

standartlarını araştırınız.  

 Gıdalarda mikrobiyal bozulmaların nasıl 

olduğunu kavrayınız. 

 Gıdalarda mikrobiyal bozulmalara neden 

olan faktörleri araştırınız ve bu konuda 

bir proje hazırlayınız. 

 İnsan ilişkileri kurallarına uyunuz. 

 Güven verici davranınız. 

 Sabırlı davranınız. 

 Verdiğiniz sözleri tutunuz.  

 Bakımlı olunuz. 

 Kılık kıyafetinize dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gıdalarda mikrobiyal bulaşma kaynaklarını kavradınız mı?    
2. Gıdalarda mikrobiyal bulaşmayı etkileyen faktörleri kavradınız 

mı? 
  

3. Gıdalarda bozulmalara sebep olan mikroorganizmaların, gıda 

güvenliği açısından ciddi problemlere neden olabileceğini 

kavradınız mı? 

  

4. Mikroorganizmalar olmadan bir yaşam düşünülemeyeceğine 

göre mikroorganizmalarla yaşamak zorunda olduğunuzu 

kavradınız mı? 

  

5. Gıda sektörü ile ilgili yayınları takip ediyor musunuz?   
6. İş etiğine uygun hareket etmenin önemini kavradınız mı?     
7. Bu mesleği sevdiniz mi?     
8. Sevdiğiniz bir işi daha kolay öğrenebileceğinize inanıyor 

musunuz?  

9. Gıda sektörünün sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan önemini 

kavradınız mı?  

10. Sektörü tanımak adına araştırmalar ve çalışmalar yaptınız mı? 

  

  

  

11. İyi bir gıda satış elemanı olacağınıza inanıyor musunuz?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Gıdalara bulaşarak sorun yaratan başlıca mikroorganizmalar, bakteri, virüs, küf, 

maya ve parazitlerdir.  

2. (   ) Hava ve tozda bulunan mikroorganizmalar, tüm mikroorganizma cinslerini 

içermektedir.  

3. (   ) Eğer mikroorganizmalar olmasaydı yaşam daha rahat olurdu.  

4. (   ) Etlerin yüzeysel olarak bozulmasında aerobik bozulma denir.  

5. (   ) PH derecesi, bir ortamın asit ve alkali dengesini gösteren bir ölçü birimidir. 

6. (   ) Ette bulunan mikroorganizma miktarı et kalitesinin belirlenmesinde etkili bir 

faktör değildir. 

7. (   ) Zoonoz hastalıklar, insanlar ve hayvanların birbirine bulaştırabildikleri ve her iki 

gruba dahil bireylerde ortak olarak şekillenen hastalıklardır.          

8. (   ) İntravitam bulaşmada kesim yöntemi ve ortamın hijyenine bağlı olarak bıçak 

yarasından bulaşan mikroorganizmalar önem taşımaktadır.    

9. (  ) Çiğ sütün, 100°C'nin altında bir sıcaklıkta, patojenlerin tamamını öldürecek, 

toplam bakteri sayısında yaklaşık %  95–99,9 oranında azalma sağlayacak sürede ısıl 

işleme tabi tutulmasına ‘’sütün pastörizasyonu" denir. 

10. (   ) Konakçı mikroorganizmaların meyve ve sebzelerin kabuğundan girerek iç 

hücrelerde hasara neden olduğu bozulmaya pasif bozulma denir. 

11. (   ) Dünyada ekili alanı ve üretim miktarı bakımından en az olan ürün grubu 

hububattır. 

12. (   ) Genellikle % 20 ve üzerinde nem olmadığı sürece hububat tanesinde bakteri 

gelişmez. 

13. (   ) Konserve gıdaların yapısında bulunan veya sonradan ilave edilen bazı maddelerin, 

özellikle organik asitlerin, çeşitli faktörlerin de etkisiyle teneke kutuya yaptığı etkiden 

kaynaklanan bozulmaya fiziksel bozulma denir.  

14. (   ) Sanitasyon kurallarının doğru uygulanması, çalışanların ve gıda işletmelerinin 

başarılı olabilmesinin temel şartıdır. 

15. (   ) Gıdalara bulaşmalar yetersiz depolama, yetersiz hazırlama, ürünü sağlıksız işleme, 

gıda hazırlayan ve sunan insanların kişisel hijyeninin yetersiz olması gibi nedenlerle 

meydana gelmektedir. 

 

 

 

 

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.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

Gıda satışında kontaminasyonu önlemenin önemini kavrayabileceksiniz ve 

kontaminasyona uğramamış gıda ürünü satabileceksiniz. 

 

 

 Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kontaminasyonu önlemek için 

hangi işlemlere başvurduklarını araştırınız.   

 Çapraz kontaminasyonun kaynaklarını araştırınız ve bu konuda bir proje 

hazırlayınız. 

 Çapraz kontaminasyonun çeşitlerini araştırınız. 

 Gıdalarda kontaminasyonu önleme yöntemlerini içeren bir proje hazırlayınız. 

 Yaptığınız araştırmaların sonuçlarını ve çalışmalarınızı arkadaş grubunuz ile 

paylaşınız. 
 

4. KONTAMİNASYONU ÖNLEME 
 

Mikroorganizmalar yaşamın devam edebilmesi için mutlaka varlıklarını sürdürmesi 

gereken ve birçok açıdan da faydalı canlılardır.  Ancak aynı zamanda birçok hastalığın da 

etkenidir.  

 

4.1. Kontaminasyon Nedir 
 

Zararlı maddeler ve organizmaların çeşitli yollarla gıda maddelerine bulaşmasına 

kontaminasyon denir. Gıdalar kontaminasyon ile riskli hale gelir. Gıdalar kimyasal, fiziksel 

ve biyolojik etmenlerle kontamine olabilir. Kontaminasyon direkt olabildiği gibi çapraz 

kontaminasyonlar yoluyla dolaylı da gerçekleşebilir. 

 

4.2. Çapraz Kontaminasyon  
 

Çapraz kontaminasyon, bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, 

kontaminasyona maruz kalmamış başka bir yüzeye geçmesiyle meydana gelmektedir. 

Çapraz kontaminasyon gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda zehirlenmeleri için anahtar bir 

kelimedir. Bakteri ve virüsler, insan, çalışma ekipmanları yüzeyi ve diğer yiyeceklerden 

bulaşabilmektedir. Örneğin bakteriler, çiğ bir et, tavuk ya da kirli bir sebzenin (örneğin 

yıkanmamış patates) yüzeyinden, yeşil salatalar, pişmiş etler gibi tüketime hazır gıdalara 

taşınabilir. Çiğ gıdalarda bulunan bu bakteriler pişirme işlemi ile öldürülebilirlerken, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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tüketime hazır diğer gıdalar bir daha pişirme işleminden geçmediklerinden tüm bakterileri 

taşımaya devam eder.  

 

4.2.1. Çapraz Kontaminasyon Kaynakları 
 

Çapraz kontaminasyon kaynakları: Çalışanlar, yıkanmamış eller, çalışma yüzeyleri, 

kirli kesme tahtaları, tezgahlar, ekipmanlar, buzdolapları, bıçaklar, temizlik bezleri, diğer 

gıdalar, çiğ ve yemeye hazır gıdalar, yıkanmamış ürünler vb.dir. 

 

Çapraz kontaminasyonda bu kaynaklar; gıdalar, insanlar, ekipman ve çalışma alanları 

olmak üzere dört ana gruba ayrılır.  

 

 Gıdalar: Çiğ ve kolay bozulabilir gıdalar zararlı bakterileri bulundurabilir. 

Örneğin, çiğ et doğal olarak yüksek oranlarda salmonella, campylobacter ve 

listeria gibi gıda kökenli hastalıkların temelini oluşturabilecek zararlı bakterileri 

barındırabilir.  

 Eğer zararlı bakteriler konusunda dikkatli davranılmazsa bu bakteriler çiğ 

gıdalardan pişmiş ve tüketime hazır gıdalara kolaylıkla bulaşabilir. Yanlış 

saklama koşulları nedeniyle çiğ etin kanı ya da suyu, salam, sosis gibi pişmiş 

gıdalara ya da salata, pasta gibi tüketime hazır gıdaların üzerine damlayabilir. 

Çiğ ve pişmiş gıdalar sandviç ve karışık salata hazırlamak için birlikte 

kullanılırsa zararlı bakteriler bu yeşilliklerden diğer gıdalara (et, peynir ve 

yumurta gibi) kolaylıkla taşınır.  

 İnsanlar: Zararlı bakteriler insan bedeninin içinde ve üzerinde yaşayabilir. 

Özellikle el ve yüz bölgesinde ve kıyafetlerde bulunur. Ancak bunlar düşük 

oranlarda bulunduklarından hastalıklara sebebiyet vermeyebilir. Eğer bu 

bakteriler, vücut veya kıyafetlerden gıdalara bulaşırsa ve çoğalmalarına uygun 

şartlar mevcutsa bu gıdalar tüketim için güvensiz hale gelir. 

 Ekipman: Bakteriler, ekipmanların çatlak ve aralıklarında yaşayabilmekte ve 

çoğalabilmektedir. Bu ekipmanlardan özellikle kesme tahtalarının yüzeyinde 

yaşayabilir. Ekipmanlar kullanıldıktan sonra bakteri taşıyan gıdaların bazı 

parçaları ekipman yüzeyinde kalabilir. Eğer bu ekipmanlar uygun olarak 

yıkanmazlarsa daha sonraki kullanımlarda bakteriler diğer gıdalara taşınabilir.  

 Çalışma alanları: Masa yüzeyleri gibi çalışma alanları insanlar, çiğ gıdalar, 

temiz olmayan ekipmanlar ya da yere konulmuş karton gibi diğer şeylerle 

devamlı temas halindedir. Eğer çalışma masaları uygun olarak temizlenmezse, 

bunların üzerine konulan gıdalar kolaylıkla kontamine hale gelebilir. 

 

4.2.2. Çapraz Kontaminasyon Çeşitleri 
 

Çapraz kontaminasyon çeşitleri şunlardır: 

 

 Personel elinden gıdaya 

 Gıdadan gıdaya 

 Ekipman veya gıdanın temas ettiği yüzeyden gıdaya 
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Özellikle hazır yemek sektöründe, restaurant, kafe vb. yerlerde eldiven kullanımı 

kontaminasyonu önleme yollarından biridir. Ancak eldivenleri takmadan önce ellerin 

mutlaka yeterli bir şekilde yıkanması gerekmektedir. Bu tip işletmelerde yapılan 

çalışmalarda özellikle;  

 

 Tezgâh üzerine konulan paketlerden, 

 Buzdolabı vb. soğutma ekipmanlarından, 

 Aynı kesme tahtası üzerinde birden fazla çeşit gıdanın kesilmesinden aynı 

zamanda, 

 Eldiven kullanımından önce ellerin yıkanmamasından,  

 Çalışma tezgahlarının dezenfekte edilmemesinden,  

 Dezenfektan konsantrasyonlarının doğru konsantrasyonda olmamasından ve  

 son durulama sıcaklığına ulaşılmamasından kaynaklanan çapraz 

kontaminasyonlar olduğu tespit edilmiştir. 

 

4.3. Gıdalarda Kontaminasyonu Önleme Yöntemleri 
 

Çapraz kontaminasyonu önlemek için standart operasyon prosedürlerinin hazırlanması 

önemlidir. Burada şunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Personel hijyeni: Bu konuda özellikle personelin görevi ya da yapacağı işin 

türü değiştiği zaman ellerini yıkaması,  düzenli olarak eldiven kullanması 

gereklidir. Ellerin veya kirli gıdaların silinmesi için bez kullanımından 

kaçınılması sağlanmalıdır. 

 

 Mal kabul: Çiğ ve yemeye hazır gıdalar teslimat sırasında ayrı muhafaza 

edilmelidir. 

 

 Gıdaların ve kimyasalların depolanması: Mümkünse çiğ et ve pişmiş veya 

yenmeye hazır gıdaların ayrı dolaplarda muhafaza edilmesi eğer bu mümkün 

değilse çiğ etin aynı dolapta pişmiş veya yenmeye hazır gıdaların altında 

kalacak şekilde depolanması, gıdaların iyi bir şekilde sarılması (streçlenmesi 

gibi), gıdaların zeminden en az 15 cm yukarıda kalacak şekilde muhafaza 

edilmesi, yığınlar halinde depolamadan kaçınılması, depolara belli kişilerin 

girmesi sağlanmalıdır. 
 

Kimyasallar mümkünse ayrı ve kilitli bir alanda depolanmalıdır mümkün değilse 

gıdalardan ayrılmalıdır, kimyasaların bulunduğu alana belli personelin girişi sağlanmalıdır, 

kimyasallar orijinal kaplarında muhafaza edilmelidir, kimyasallar için envanter tutulmalıdır. 

 

 Hazırlama: Dondurucuda bulunan çiğ et bir kap içerisine alınarak 

buzdolabında çözündürülmelidir, üretimde kullanılacak ve soğutulan tüm 

gıdalar çiğ etten ayrı tutulmalıdır, sık sık çalışma tezgahları ve kullanılan alet 

ekipmanlar temizlenip dezenfekte edilmelidir. Bunların dışında kesme tahtaları 

her kullanım arasında temizlenmeli, eldivenler sık sık değiştirilmeli, eller uygun 
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şekilde yıkanmalı, depolanacak gıdaların üzerleri kapatılmalı, çalışma 

alanlarında yemek yemekten kaçınılmalıdır 

 Ekipmanlar ve kullanımları: Çiğ ve pişmiş veya yenmeye hazır gıdalar için 

ayrı kesme tahtaları bulunmalı bu mümkün değilse farklı ürünlerin kullanımları 

arasında aynı ekipmanın nasıl kullanılacağı ile ilgili Standart Operasyon 

Prosedürleri olmalı, Proplu termometreler (HACCP standartlarına uygun dijital 

gıda termometresi) her kullanımdan önce ve sonra temizlenip dezenfekte 

edilmeli, ancak mümkünse ayrı termometreler olmalı veya kontaminasyon 

riskini azaltmak için infrared termometreler kullanılmalı, temizlik sırasında 

yüksek riskli alanlar düşük riskli alanlardan önce temizlenmesi tavsiye edilir 

özelliklede aynı temizlik ekipmanları kullanılacaksa, çalışanlar 

Kontaminasyonu önlemek için her lavaboyu kullanım amacına uygun olarak 

kullanmalı, plastik torbalar, folyolar tekrar kullanılmamalıdır. 

 Temizlik ve sanitasyon: Temizlik ve dezenfeksiyon için tasarlanmış kovalar 

kullanılmalı, sanitasyon solüsyonlarının konsantrasyonları sık sık kontrol 

edilmeli, sanitasyon solüsyonu sık sık değiştirilmeli, bulaşık makinesinin 

sıcaklığı veya sanitasyon solüsyonunun konsantrasyonu kontrol edilmelidir. 

 Alınacak Önlemler:  

 Standart Operasyon Prosedürlerinin geliştirilmesi 

 Personel eğitimi. 

 İzleme 

 Dokümantasyon 

 Düzeltici faaliyetlerin yapılması 

 Tanımlama (gerekli yerlerde kontrol önlemleri ve kritik limitler ve izleme 

sıklıklarının belirlenmesi) 

 

4.3.1. Çapraz Kontaminasyon Oluşumunun Engellenmesi 
 

Çapraz kontaminasyon oluşumunun engellenmesi ve gıdaların hazırlanması sırasında 

daha dikkatli davranılması önemli bir husustur. Bu doğrultuda çapraz kontaminasyonu 

önlemek için dikkat edilmesi gereken konular şunlardır: 

 

 Gıdalar mümkün olduğunca kapalı şekilde muhafaza edilmelidir. 

 Çiğ ve pişmiş gıdalar muhafaza edilirken birbirlerinden ayrı tutulmalıdır.  

 Buzdolaplarında, çiğ gıdalar en alt raflarda muhafaza edilirken, pişmişler en üst 

raflara konulmalıdır.  

 Çiğ et, yumurta ve sebzelere dokunulduktan sonra eller iyice yıkanmalıdır.  

 Çiğ gıdaları için kullanılan kesme tahtaları ayrı olmalıdır. Ya da değişik gıdalar 

için kullanılacağı zaman bu ekipmanlar iyice temizlenmelidir. 

 Değişik gıdalar için kullanılacakları zaman bıçaklar iyice yıkanmalı ve 

temizlenmelidir.  

 Sadece iyice temizlenmiş gıdalar askılarına asılmalıdır.  

 Çiğ gıdalarla özellikle de et ve yumurta ile herhangi bir şeki  lde temas etmiş 

olan kaplar, ekipmanlar ve yüzeyler mutlaka sterilize edilmelidir.  
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 Zeminde muhafaza edilen kutu ya da kaplar, hiçbir şekilde tezgahların üzerine 

çıkarılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Gıdaların kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

etmenlerle kontamine olabileceğini 

kavrayınız. 

 Gıda kontaminasyonu ile ilgili kitaplar 

okuyunuz ve araştırınız. 

 Çapraz kontaminasyon kaynaklarını 

kavrayınız. 

 İkna edici olunuz.  

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Çapraz kontaminasyon çeşitlerini 

kavrayınız. 

 Dünyada ve ülkemizde gıdalarda 

kontaminasyonu önleme faaliyetlerini 

araştırınız.  

 Gıdalarda kontaminasyonu önleme 

yöntemlerini kavrayınız. 

 Gıdalarda kontaminasyonu önlemek için 

hangi faaliyetlerde bulunmanız 

gerektiğini araştırınız. 

 İnsan ilişkileri kurallarına uyunuz. 

 Güven verici davranınız. 

 Sabırlı davranınız. 

 Verdiğiniz sözleri tutunuz.  

 Bakımlı ve hijyenik olunuz. 

 Kılık kıyafetinize dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Mikroorganizmaların gıda maddelerine bulaşma faaliyetlerini 

kavradınız mı?  
  

2. Öncelikle kendiniz için sonra tüm tüketiciler açısından 

mikroorganizma bulaşmamış gıda maddesi almanın önemini 

kavradınız mı? 
  

3. Gıdaların kimyasal, fiziksel ve biyolojik etmenlerle kontamine 

olabileceğini kavradınız mı? 
  

4. Size müşteri olarak nasıl davranılmasını istiyorsanız  sizin de 

müşterinize aynı şekilde davranmanız gerektiğini kavradınız mı?  
  

5. Çapraz kontaminasyon kaynaklarını kavradınız mı?   

6. Çapraz kontaminasyon çeşitlerini kavradınız mı?   

7. Gıda kontaminasyonu ile ilgili kaynak yayınları incelediniz mi?   

8. Gıdalarda kontaminasyonu önleme yöntemlerini kavradınız mı?    

9. Gıdalarda kontaminasyonu önlemek için hangi faaliyetlerde 

bulunmanız gerektiğini kavradınız mı? 
  

10. Sektörü tanımak adına araştırmalar ve çalışmalar yaptınız mı?   

11. Gıda satışında hijyenik olmanın sağlık açısından ne kadar önemli 

olduğunu kavradınız mı? 
  

 
DEĞERLENDİRME  

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Zararlı maddelerin ve organizmaların çeşitli yollarla gıda maddelerine 

bulaşmasına ne denir.  

2. Bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, kontaminasyona maruz 

kalmamış başka bir yüzeye geçmesiyle meydana gelen bulaşmaya ne denir. 

3. Çapraz kontaminasyon kaynakları kaç ana gruba ayrılır ve bunlar nelerdir?  

4. Çapraz kontaminasyon çeşitleri nelerdir? 

5. Proplu termometre nedir?  
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Çiğ ve pişmiş gıdalar saklanırken …………………………………… 

tutulmalıdır.  

7. Buzdolaplarında, çiğ gıdalar ……………………………….. muhafaza 

edilirken pişmişler ……………………………………. konulmalıdır.  

 

 

 

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–5 

 
 

 

Gıda satışında gıda kokuşmasını önlemenin önemini kavrayabilecek ve sağlık 

kurallarına uygun gıda satabileceksiniz. 

. 

 

 

 Çevrenizdeki gıda firmalarını araştırarak gıdaların kokuşmaması için hangi 

önlemleri aldıklarını inceleyiniz.                                    

 Gıdalarda kokuşmanın nasıl olduğunu araştırınız. En fazla hangi gıda grubunda 

kokuşma oluştuğunu araştırınız.  

 Gıdalarda kokuşmayı önleme yollarının neler olduğunu araştırınız.  

 Gıda kokuşmasını önleyici faaliyetler ile ilgili bir proje hazırlayınız. 

 Araştırmalarınız sonucu edindiğiniz bilgileri, sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşmanız ve onların da düşüncelerini almanız gerekmektedir. 

 

5. GIDADA KOKUŞMANIN ÖNLENMESİ 
 

Bitki ve hayvan dokularının mikroorganizmaların bulaşması sonucu bozulmasına 

kokuşma denir. Kokuşma özellikle ette meydana gelen ve geri dönüşümü mümkün olmayan 

bir dönemdir. Bu dönemde et kullanılamayacak duruma gelir. Kokuşma otolizden (hayvan 

ya da bitki hücrelerinin, bakteri ve küf gibi dış etkenlerin her türlü etkisi dışında, kendi 

enzimleriyle tahrip olması ve aşırı olgunlaşan meyvelerde olduğu gibi bir çeşit erimeye ya da 

sıvılaşmaya uğraması)  sonra başlar. Bu dönemde; 

 

 Ette bulunan enzimler ve mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu proteinler 

aminoasitlere, aminoasitler de yapılarında bulunan azotlu ve hidrojenli 

bileşiklere parçalanır. 

 Aminoasitlerin parçalanması sonucu amonyak, hidrojen sülfür gibi bileşikler 

açığa çıkar ve etin kötü kokmasına neden olur. 

 Kokuşma sırasında et kahverengiden yeşile kadar değişen bir renk alır. 

 

5.1. Gıdalarda Kokuşma Nedir Nasıl Belli Olur  
 

Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek bozulmuş gıdaların; dış görünüşleri, 

kokuları ve tatlarında bazı değişiklikler meydana gelir. Bozulmuş balık kötü koku ve renk 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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değişikliği ile tespit edilebilir. Turşu gibi fermente gıdalardaki acı tat, renkte kararmalar ve 

kötü koku, çiğ sütün tadındaki olumsuz değişiklikler; mavi, sarı, kırmızı renk oluşumu, kötü 

kokma, sünme ve köpürme bozulma olduğunu gösterir. Bozulmuş ekmekte sünme ve 

küflenme, etlerde dış yüzeyde yapışkanlık, renginde bozulmalar, ekşime ve kokuşma 

görülür. Kabuklu deniz hayvanlarında bozulma kötü koku ve ekşime, konserve gıdalarda 

kapakların şişmesi, ekşi ve acı tatlar, asidik ve kötü kokular, renkte kararmalarla 

anlaşılabilir. Meyvelerdeki bozulmalar renk değişiklikleri ve çürümelerden belli olabilir. 

Peynirde acı tat, gaz oluşumu nedeniyle delikli yapı, çeşitli renk oluşumları ürünün 

bozulmuş olduğunu gösterir. Reçel ve marmelâttaki ekşime ve köpürme, sucukta yapışkan 

tabaka oluşumu, kokuşma, ekşime ve yeşil renk oluşumunun nedeni ürünün bozulmasıdır. 

Taze sebzedeki yapışkanlık, çürümeler ve ekşime, tereyağındaki acılaşma, ekşime, çeşitli tat 

bozuklukları, kötü koku, siyahlaşma, mavi-siyah lekeler, pembe-kırmızı, mavi ve yeşil 

renkler bozulmanın işaretleridir. Yoğurtta görülen ekşime ve köpürmenin nedeni de 

bozulmadır. Yumurtadaki bozulma akının yeşilimsi olması, sarısında siyah çürüklük, 

kırmızımsı, pembe renkli çürümeler, küflü ve kötü kokuyla anlaşılabilir. 

 

5.2. Gıdalarda Kokuşmayı Önleme Yolları  
 

Besin değeri olan hayvansal ya da bitkisel ham maddeleri taze olarak tüketmeye, 

pişirmeye veya uzun süre bozulmadan saklamaya elverişli duruma getirmek için uygulanan 

işlemleri inceleyen bilim dalına gıda teknolojisi denir. Gıda teknolojisinin amacı, bir yandan 

ham madde halindeki besinleri işlenmiş ürünlere dönüştürmek, örneğin tahıllardan un, sütten 

tereyağı ve peynir, yağlı tohumlardan bitkisel yağlar, şeker pancan ve şeker kamışından 

şeker, deniz suyundan ya da doğal salamuralardan sofra tuzu elde etmek, bir yandan da 

konserveleme, dondurma, kurutma gibi koruyucu yöntemlerle gıdaların bozulmasını 

önlemektir. Kokuşma, çürüme ve küflenmeyi önlemeye yönelik 

işlemlerin, meyve ve sebzelerin kurutulmasının, tahılların kavrulmasının, balık ve av 

hayvanlarının tuzlanmasının aslında tarih öncesi çağlara kadar uzanan yöntemler olduğu 

araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bugün de uygulanan mayalandırma, kurutma, 

tütsüleme ve salamura yapma teknikleri eski uygarlıklara dayanmaktadır. Gıdaların 

bozulmasının başlıca nedeni, bakteri, küf ya da maya gibi mikroorganizmaların bulaşmasıdır. 

Sıcaklık, nem oranı, oksijen miktarı, ortamda bulunan besleyici veya büyümeyi geciktiren 

katkı maddeleri mikroorganizmaların çoğalmasını etkilediğinden, gıda maddelerinin 

bozulması büyük ölçüde bileşimine ve depolama koşullarına bağlıdır. Gıda maddesinin 

bozulmasına yol açan bazı etkenler bir başkasına istenen nitelikleri kazandırabilir, hatta bazı 

gıdaların korunması için gerekli olabilir. Örneğin yoğurt ve turşu üretiminde bakterilerden, 

peynir yapımında ise küf mantarlarından yararlanılır. 

Gıdalarda bozulmayı önleyen başlıca teknikler soğutarak veya dondurarak düşük sıcaklıkta 

saklamak, kurutmak, yüksek sıcaklıkta konserve yapmak, kimyasal katkı maddeleri eklemek 

ve mayalanma ürünlerinden yararlanmaktır. Bu yöntemler ayrı ayrı veya birlikte 

uygulanabilir. 

 

Gıdaları düşük sıcaklıkta depolamak, meyve ve sebzelerin havayla temasını azalttığı 

ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların çoğalmasım geciktirip enzim etkinliğini 

yavaşlattığı için etkilidir. Suyun donma noktası olan 0 derecede oksijenin tüketim hızı ve 

karbondioksitin açığa çıkma hızı düşer, mikroorganizmaların çoğalması önlenir. 
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Gıdaları muhafaza yöntemlerinin başlıca amacı, gıdalarda kokuşmaya neden olan 

mikroorganizmaların üreme ve çoğalma koşullarını elverişsiz duruma getirmektir. Özellikle 

taze et ve bazı et ürünlerine uygulanan başlıca muhafaza yöntemleri şunlardır: 

 

 Soğutma ve dondurma: Et ve ürünlerine uygulanan en yaygın ve etkin 

muhafaza yöntemlerindendir.  Etin donma noktası –1,5 C ile –1,7 C arasındadır. 

Dondurulmanın derecesine ve şekline bağlı olarak etlerin muhafaza süreleri az 

ve çok arttırılabilir. Etin donma noktasının üstündeki ısı derecelerinde 

saklanmasına soğukta muhafaza, altındaki sıcaklık derecelerinde saklanmasına 

da dondurarak muhafaza denir.  

 Soğutma ve soğukta muhafaza: Soğutma, kısa sürede tüketime sunulacak 

etlere uygulanır. Eğer, etler tekniğine uygun bir şekilde soğutulur ve soğukta 

muhafaza edilirse, başta besleyici değerleri olmak üzere görünüş, lezzet, renk ve 

tekstür gibi niteliklerinin doğal durumlarını fazla yitirmezler. Soğutma için, 

sığır karkasları (kasaplık hayvanların kesim işlemleri bittikten sonraki bütün 

hali, kemikli et)  önceden sıcaklıkları -2 C'ye, koyun karkasları ise -6 ve -8 C’ye 

ayarlanmış soğutma depolarına mümkün olduğunca çabucak tekniğine uygun 

şekilde yerleştirilir ve kapıları sıkıca kapatılır. Hemen ardından otomatik 

kontrol sistemleri vasıtasıyla odaların sıcaklıkları 12 ile 24 saat süreyle –3 ile 0 

C derecelere, rutubetleri % 88-92'ye, hava akımları ise sığır karkasları için 1–3 

m/saniye, koyun karkasları içinse 2–3 m/sn ayarlanır. (m/sn hız birimidir.) Bu 

şekilde yaratılan ön soğutma ile 12 ile 24 saatte karkasların merkez ısıları +5 

C’ye ve hatta daha da düşük derecelere indirilebilir.  

Soğutmada ve muhafazada etin soğutulmasına, soğukta muhafaza süresine ve 

etkinliğinde göz önüne alınacak faktörler sırasıyla şunlardır: 

 

 Karkas sayısı, karkasın büyüklüğü karkas kabuk yağı kalınlığı, soğutma 

odalarının sıcaklığı, rutubet oranı, hava akımı ve aydınlatma koşulları 

büyük ölçüde etkiler. Büyük yapılı ve karkas kabuk yağı kalın olan 

karkaslar oldukça uzun yaklaşık 72 saat kadar ön soğutmayı gerektirir. 

Depoların soğutma kapasiteleri büyüklüklerine ve depolanacak karkas 

sayısına göre özenle saptanmalıdır. Odaların soğutma kapasiteleri de 

bilinçli olarak hesaplanmalıdır. Bu amaçla normal büyüklükte bir 

karkasın (290 kg) soğutulması için 750–880 Kcal/saat enerjinin gerekli 

olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Karkasların soğutulmasında ortamdaki rutubet oranının da kontrol 

edilmesi gereklidir. Soğutma depolarında aşırı olmamak koşuluyla hava 

akımı sağlanmalıdır. Hava akımı soğutmayı hızlandırmak için de 

zorunludur. Hava akımı fazla olursa ağırlık kaybına (kuruma) yol açar. 

Aşırı kuruma sonucu karkasların yüzeyinde tuz konsantrasyonu artar. Bu 

durumda oksidasyon (yanma) ve metmiyoglobin (etin renginin 

kahverengiye dönüşmesi) oluşumunu arttırarak etin renginin 

koyulaşmasına ve çabuk bozulmasına neden olur. Soğutma sırasında tüm 

koşullar uygun olsa dahi karkasta %1,5-2 arasında fire olabilir. Tavuklar 

genellikle derileri yüzülmediği için soğuk su içerisine daldırılarak 
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soğutulur. Bu işlemler, 1 saat civarında sürer. Fakat tavuklar bu işlem 

sırasında bir miktar su çeker ve ağırlıkları artar. Tüzüğe göre bu ağırlık 

artışı belirtilen sınırları aşmamalıdır.  

 

 Soğutulmuş etlerin dayanma süreleri: Öncelikle soğutma ve soğuk depolama 

sırasında etin kalite niteliklerini etkileyen faktörlerin çok iyi bilinmesi ve 

kontrol edilmeleri gereklidir. Bu faktörlerden başlıcaları şunlardır:  
 

 Etlerin başlangıçtaki kontaminasyon dereceleri 

 Soğuk deponun ısı, rutubet, hava akımı ve ışık koşulu 

 Karkas veya etlerin paketlenme durumu  

 Karkas veya etlerin kalite dereceleri, büyüklükleri ve çeşitleri 

 Soğutma işlemleri sırasındaki hijyenik koşullar 

 

Soğutulmuş etlerin dayanma süreleri bu şartlara bağlı olarak 14 ile 60 gün arasında 

değişir. Fakat bunların her zaman kontrol edilmeleri mümkün olmayabilir. Fakat soğutma 

depolarının atmosferi karbondioksit gazı ile zenginleştirilirse dayanma süreleri daha da 

artmaktadır. 

 

Büyük marketlerin yaygınlaşmasıyla soğutulmuş etler, özellikle sığır ve koyun 

karkaslarının paketlenerek müşteriye sunulması artmıştır.  

 

Paketleme ile etler fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal etkenlerin kontaminasyonundan 

korunur. Paketlemede daha çok mumlu kağıt, selefon, PVC ve naylon kullanılır. Bunlarla 

paketlenen etler fazla ağırlık kaybetmeden 3 hafta kadar dayanabilmektedir. 

Paketlenmeksizin parça halinde satılan taze etler renklerini azami 3 gün kadar koruyabilir. 

Taze etlerin kısmi olarak paketlenmesiyle oksimiyoglobin oluşumunun kısmen önüne 

geçilebilir. Amaca göre et ve et ürünleri vakumlu, vakumsuz ve kontrollü atmosfer içinde 

olmak üzere çeşitli şekillerde paketlenir. Vakumlu paketlemede, etler önce dayanıklı 

polietilen torbalara yerleştirildikten sonra içlerindeki hava tamamen boşlatılıp ağızları 

ısıtılarak kapatılır. Kontrollü atmosferde paketleme işleminde, önce vakum paketlemedeki 

gibi etler torbalara konur ve havaları tamamen alınır. Sonra paketlerin içerisine belirli 

miktarda azot veya karbondioksit koyulup ağızları sıkıca kapatılır.  

 

Dondurma ve donmuş muhafaza: Özellikle et ve bazı et ürünlerine uygulanan en etkin 

muhafaza yöntemlerinden biridir. Etlerin kalite niteliklerini koruyabilmesi için şu faktörler 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Dondurulacak ve donmuş muhafaza edilecek karkas, et ve et ürünlerinin 

iyi kalitede olması  

 Ön soğutma koşullarının gereklerine uygun olması, paketlemeyle ilgili 

tüm unsurların kaliteli olması 

 Dondurma koşullarının, özellikle dondurma hızı ve derecesinin yöntemin 

gerektirdiği şekilde sağlanması 
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Etler yavaş dondurulursa, ısıları bir süre sonra donma noktalarına kadar düşer ama bu 

noktada uzun süre kalır. Bu süre içinde karkasların yüzeylerinde donmuş tabaka oluşur. Bu 

tabaka karkasların dıştan içe donmalarını oldukça geciktirir. Etler hızlı dondurulursa, yavaş 

dondurmadan kaynaklanan kusurlar büyük ölçüde giderilir. Bazı araştırmacılar, ön soğutma 

sonrası 0 C’ye kadar soğutulmuş etin iç ısısını, 30 dakikada -4 C’ye düşürülebilecek 

kapasitedeki dondurma hızını ideal kabul ederler. Dondurma tekniğinde ise bu süreye 

Maksimum Kristalizasyon Süresi veya Periyodu denir. 

 

 Donmuş muhafaza koşullarının gerekli sınırlarda olması 

 Hijyenik koşulların sağlanması 

 

 Isıtma veya ısı işlemi uygulama: Isı işlemi, et ve et ürünlerinde bozulma ve 

kokuşmalara neden olan toksik mikroorganizmaları öldürmek ve kokuşma 

reaksiyonlarını hızlandıran enzimleri etkisiz hale getirmek için uygulanır. Bu 

yöntem ile mikroorganizmalar tamamen imha edilebilir. Etlerin muhafazasında 

ısı işlemi genellikle 2 düzeyde uygulanır. 
 

 Orta derecede ısıtma işlemi: Gıdalar yaklaşık 58-75 C’ye kadar ısıtılır. Bu 

daha çok işlenmiş et ürünlerinin pişirilmelerinde kullanılır. Bu ısı 

derecelerinde mikroorganizmaların tamamı değil ancak bir kısmı imha 

edilebilir, arda kalanları ise etkisiz hale gelir. 

 Aşırı derecede ısı uygulama sistemi: Isı 100 C ve daha yukarı derecelere 

kadar yükseltilebilir. Bu uygulama ile kokuşma mikroorganizmalarının 

tamamı öldürülür veya çoğalmalarına olanak sağlanmayacak şekilde 

hasara uğratılır. Bunlar çok uzun süre saklanabilir.  

 

Isı transfer şekilleri: Tüm ısı işlemlerinde genel olarak ısı, kondüksiyon, konveksiyon 

ve/veya radyasyon ile transfer edilir. Kondüksiyon ısının doğrudan ürünün kendi molekülleri 

veya parçacıkları arasında transfer edilmesidir. Konveksiyon ise daha önce ısıtılmış su, hava 

veya buhar gibi aracı maddelerin kitlesel hareketleri ile ısının ürüne geçirilmesidir. 

Radyasyon ise ısı enerjisinin ışıma yoluyla ürüne aktarılma sıdır. Et ürünleri, yağ oranı, su 

miktarı, koyuluk derecesi ve homojenite bakımından birbirlerinden oldukça farklıdır. Bu 

bakımdan ürüne sahip oldukları nitelikler yönünden ayrı ayrı ısı uygulama programları 

hazırlanması gerekir. 

 

 Mikroorganizmaların ısıya dirençleri: Mikroorganizmalar ve sporların ısıya 

karşı dirençleri birbirinden oldukça farklıdır.  Eğer et ürünleri fazla sayıda 

mikroorganizma ve spor içerirse bunları öldürebilmek için fazla miktarda ısı 

enerjisi ne ihtiyaç duyulur. 

  

Et ürünlerini sterilize etmek için içlerinde basınç yaratabilen özel otoklavlar (vida ve 

civatalarla tutturulmus basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap)  kullanılır. Bunun için 

kutulanan et ürünleri otoklavlara yerleştirilir ve sonra otoklavların kapakları kapatılarak su 

buharı yardımıyla içindeki ısı 120 C’ye kadar yükseltilebilir.  
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 Kurutma ve konsantre etme:  Kurutma ile muhafazanın amacı, et ve 

ürünlerinin su aktivitelerinin düşürülerek bunlarda mikrobiyel çoğalmayı 

durdurmaktır. Bazı et ürünleri örneğin pastırma, kuru ve yarı kuru sucuklar 

olgunlaşmaları sırasında tamamen veya kısmen havada kurutulur. Genellikle et 

ve ürünlerinin kurutularak muhafazasında sıcak hava ve dondurarak kurutma 

yöntemleri kullanılır.  
 

 Fermentasyon: Bu yöntem özellikle et endüstrisinde fermente sucukların 

yapımında uygulanır. Yöntem genelde ette doğal bulunan veya sonradan ete 

ilave edilen asit yapıcı bakteriler tarafından etlerdeki karbonhidratlarda 

oluşturulan anaerobik metabolizmaya dayanır. Bu işlem sonucu karbonhidratlar 

laktik aside dönüşür. Buna bağlı olarak da sucuklarda asidite artar ve pH düşer.  
 

 Işınlama (İrradiyasyon): Etlerin muhafaza yöntemlerinden birisi de iyonize 

radyasyonun tatbikidir. Bu amaçla daha çok radyoaktif kobalt ve X ışınları 

kullanılır.  

Bu ışınlar belirli dozlarda olmak üzere et ve et ürünlerine tatbik edildikleri 

zaman onlardaki mikrobiyal üremeyi durdurur.  

 

 Kimyasal maddeler kullanarak muhafaza: Etler ürünlere işlenirken örneğin 

dumanlanır, kurutulur, pişirilir ve sucuk yapılırken çok sayıda katkı maddeleri 

ile de karıştırılarak dayanma süreleri daha da arttırılmaya çalışılır. Bu amaçla 

sodyum klorür, nitrat, nitrit, sodyum askorbat, askorbik asit, eritrobat gibi katkı 

maddeleri kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Gıdalarda kokuşmanın önlenmesinin 

önemini kavrayınız. 

 Satış koşullarına uygun satış yapınız. 

 Ürüne uygun satış koşulu belirleyiniz.  

 Satışı sağlayan noktaların neler 

olduğunu kavrayınız.  

 Gıda kokuşmasını önleyici faaliyetleri 

kavrayınız. 

 İlkeli çalışınız. 

 Sabırlı davranınız. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Gıda satışı ile ilgili terimleri kavrayınız. 

  Strateji belirlerken sattığınız ürünün 

cinsini dikkate alınız. 

 Müşteriye karşı hoşgörülü olunuz. 

 Müşteriye satış yaparken gıda satışı ile 

ilgili kavramları doğru kullanınız. 

 Gıdalardaki kokuşmanın sağlık açısından 

olumsuz etkilerini kavrayınız.  

 Gıda satışında etik ilkelerin önemini ve 

niçin gerekli olduğunu araştırınız. 

 Sistemli çalışınız. 

 Düzenli olunuz. 

 Hızlı ve doğru karar veriniz. 

 İnsan ilişkileri kurallarına uyunuz.  

 Sorumlu davranınız. 

 Bir gıda firmasına giderek gıdalarda 

kokuşmayı önleme ile ilgili hangi 

tedbirleri aldıklarını araştırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gıdalarda kokuşmanın nasıl meydana geldiğini kavradınız mı?    

2. Gıdalardaki kokuşmanın sağlık açısından olumsuz etkilerini 

kavradınız mı? 
  

3. Gıdalardaki kokuşmanın canlılar açısından tehlikelerini 

kavradınız mı? 
  

4. Çalıştığınız iş yerinde gıda satışında etik kurallara uygunluk sizin 

için önemli midir?  
  

5. Etik kurallara uygun gıda satışı yapılmıyorsa gerekli uyarıları 

yapar veya yetkili mercileri durumdan haberdar eder misiniz?   
  

6. Gıda satışında hijyenin faydalarını her şeyden önce kendiniz için 

kavradınız mı? 
  

7. Gıda ürünü satarken dikkat etmeniz gereken satış kurallarını 

kavradınız mı?   
  

8. Gıda ürünü satarken gıda perakendeciliği ile ilgili bilmediğiniz 

kelimeler ve terimler olmamasına dikkat ediyor musunuz?  
  

9. Bilmediğiniz kelime ve terimler çıktığında öğrenmeye çalışıyor 

musunuz? 
  

10. Gıda satışı etik ilkelerini kavradınız mı?   

11. Gıda satışında dikkat etmeniz gereken satış kurallarını, 

müşterilerinize doğru ve sağlıklı satış yapmak için iyice 

kavradınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kokuşma özellikle ette meydana gelen ve geri dönüşümü mümkün olmayan bir 

dönemdir. 

2. (   ) Taze sebzedeki yapışkanlık, çürümeler ve ekşime, tereyağındaki acılaşma, ekşime, 

çeşitli tat bozuklukları, kötü koku, siyahlaşma, mavi-siyah lekeler, pembe-kırmızı, 

mavi ve yeşil renkler gıda ürünlerindeki bozulmayı gösterir.  

3. (   ) Etin donma noktasının üstündeki ısı derecelerinde saklanmasına dondurarak 

muhafaza denir. 

4. (   ) Et ve et ürünlerinde bozulma ve kokuşmalara neden olan toksik 

mikroorganizmaları öldürmek ve kokuşma reaksiyonlarını hızlandıran enzimleri 

etkisiz hale getirmek için uygulanan işleme fermentasyon denir.  

5. (   ) Bazı araştırmacılara göre, ön soğutma sonrası 0 C’ye kadar soğutulmuş etin iç 

ısısını, 30 dakikada -4 C’ye düşürülebilecek kapasitedeki dondurma hızı, en ideal 

hızdır. 

6. (   ) Etin taze rengini kaybederek kahverengiye dönüşmesine oksidasyon denir. 

7. (   ) Tavuklar genellikle derileri yüzülmediği için soğuk su içerisine daldırılarak 

soğutulur. 

8. (   ) Kurutma ile muhafazanın amacı, et ve ürünlerinin su aktivitelerinin düşürülerek 

bunlarda mikrobiyel çoğalmayı durdurmaktır.  

9. (   )Kokuşma, çürüme ve küflenme gibi mikrobiyolojik bozulmaları önlemeye yönelik 

meyve ve sebzelerin kurutulması, tahılların kavrulması, balık ve av hayranlarının 

tuzlanması gibi işlemler aslında tarih öncesi çağlara kadar uzanan yöntemlerdir. 

10. (   ) Gıdaları muhafaza yöntemlerinin başlıca amacı, gıdalarda kokuşmaya neden olan 

mikroorganizmaların üreme ve çoğalma koşullarını düzenlemektir. 

    

 

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–6 
 

Besin öğelerinin neler olduğunu kavrayabileceksiniz. 

 

  

 Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için yemeleri gereken besin öğelerinin 

neler olduğunu araştırınız.                                    

 Besin öğelerinin fonksiyonlarının neler olduğunu araştırınız. 

 Besin öğeleri tablosunu inceleyiniz. 

 Besin öğelerinin insan ve hayvan sağlığına etkileri ile ilgili bir proje 

hazırlayınız. 

 Araştırmalarınız sonucu edindiğiniz bilgileri, sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşmanız ve onların da düşüncelerini almanız gerekmektedir. 

6. BESİN ÖĞELERİ 
 

İnsanlar iyi beslenmedikleri zaman büyüyüp gelişemezler ve sağlıklı bir yaşam 

sürdüremezler. Yetersiz beslenme kadar aşırı beslenme de, şişmanlık, kanser, kalp 

hastalıkları, şeker hastalığı gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. 

 

Besin, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için yemeleri gereken besin öğelerini 

sağlayan bitki ve hayvan dokularıdır.   

 

Besin öğeleri, besinlerin bileşiminde bulunan ve canlıların yaşamsal işlevleri için 

gereksinim duyduğu kimyasal maddelerdir. 

 

6.1. Besin Öğeleri Nelerdir 
 

Besin öğelerini başlıca altı grupta sıralayabiliriz. 

 

 Proteinler: Hücrelerin yapı taşlarını oluşturan proteinler sindirim enzimleri 

tarafından parçalanarak basit yapıda amino asitlere ayrılmaktadır. Toplamda 20 

çeşit amino asit bulunmaktadır. Bu amino asitlerin içerisinde vücudun 

yapamadığı sadece besinlerden elde edilebilen 8 tanesine elzem amino asit 

denmektedir. Hücreler bir taraftan yıkılırken diğer taraftan da yenilenir. Protein 

yardımı ile gerçekleşmekte olan bu yıkılma ve yenilenme esnasında, 

proteinlerin birçoğu dışarıya atılır. Vücutta bazı durumlar için az miktarda 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

AMAÇ 
 

 

ARAŞTIRMA 
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protein bulunur. Protein kaynakları hayvansal ve bitkisel olmak üzere ikiye 

ayrılır. Hayvansal kaynakların % 95'i, bitkisel kaynakların da ortalama % 65'i 

sindirilir.  

 Proteinlerin görevleri: 

o Hücreleri onarır ve yeniler.  

o Enfeksiyonlara karşı savaşmakta olan antikorları üretir.  

o Hücre içi ve hücre dışı sıvıların ozmotik dengede (su 

moleküllerinin yüksek yoğunlukta bulundukları bölgelerden, düşük 

yoğunluktaki bölgelere, yarı geçirgen bir zar aracılığı ile taşınması) 

tutulmasını sağlar.  

o Beden fonksiyonlarıyla beraber sinir ve kas çalışmasını 

düzenlemekte olan hormon ve enzimler için gereken bir maddedir.  

 İnsan vücudununun ne kadar proteine ihtiyacı vardır: İnsanlarda 

günlük enerjilerinin ortalama % 15'lik bir kısmı proteinlerle sağlanır. Bir 

insanın günlük protein ihtiyacı kilo başına 1 gramdır. Yani sağlıklı ve 

dengeli beslenen 60 kilo ağırlığında bir insanın, günde 60 gram protein 

tüketmesi gerekir.  

 Protein kaynakları: 

o Hayvansal protein kaynakları: Yumurta, et, tavuk, balık, süt ve süt 

ürünleri 

o Bitkisel protein kaynakları: Mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi 

kuru baklagiller, fındık, tahıllar, bulgur, buğday ekmeği 

 

 Yağlar: Yağlar, karbonhidrat ve proteinlerle birlikte canlılara enerji sağlayan 3. 

besin grubudur. Yiyeceklerle beraber vücuda giren karbonhidrat ve proteinlerin 

fazlası, vücutta yağ olarak depolanır. Yağlar genellikle bir gliserol molekülünün 

3 yağ asidi ile birleşmesi sonucu meydana gelen trigliseritlerdir. Besinlerden 

aldığımız ve vücudumuzda bulunan yağlara trigliserid adı verilir. Bunlardan 

birisi olan kolesterol, hayvansal kaynaklı besinlerde ve tüm hücrelerde bulunan 

mum benzeri bir yağdır. Kan dolaşımında yer alan kolesterolün çoğunu vücut 

kendisi üretir. Kolesterol sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur.  

 

 Yağ asitleri: Yağların temelini oluşturan yağ asitleri, karbon, oksijen ve 

hidrojenden oluşan moleküllerdir. Yağ asitleri genel olarak doymuş yağ 

asitleri, tekli doymamış yağ asitleri, çoklu doymamış yağ asitleri ve 

hidrojenle doymuş yağ asitleri şeklinde sınıflandırılır. 

o Doymuş yağ asitleri: Daha çok hayvansal kaynaklı besinlerde 

bulunur. Et,   tavuk, yumurta, süt, peynir, yoğurtta yer alan doymuş 

yağ asitleri, bitkisel kaynaklardan sadece Hindistan cevizi yağında 

yer alır. 

o Tekli doymamış yağ asitleri: Oda sıcaklığında sıvı formunda olan 

tekli doymamış yağ asitlerine fındık, zeytinyağı ve kanola yağı 

örnek verilebilir. Vücut tarafından sentezlenemeyen bu yağların 

mutlaka besinlerle alınması gerekir. Akdeniz ülkelerinde kalp 
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hastalıklarının daha az görülmesinin nedeni, ağırlıklı olarak tekli 

doymamış yağlarla beslenmeleridir. 
 

o Çoklu doymamış yağ asitleri: Oda sıcaklığında sıvı veya yumuşak 

formda olan bu yağlara örnek olarak mısır, soya, ayçiçek yağı ve 

deniz ürünleri verilebilir. Omega 3 de çoklu doymamış yağ 

asitlerine örnek bir yağdır. Özellikle soğuk deniz balıklarından 

somon, ton balığı ve uskumruda bulunan Omega 3, kalp ve damar 

sağlığı açısından son derece önemlidir. 
 

o Hidrojenlenmiş yağlar: Doymamış yağları daha dayanıklı hale 

getirmek için hidrojenle kimyasal işlemden geçirerek elde edilir. 

Bütün margarinler bu sınıfa girer. 
 

 Yağların özellikleri: 

o Suda erimez. 

o Eter, alkol, aseton gibi organik     çözücülerde erir.    

o C ve O oranından fazla olduğundan enerji verimi de fazladır 

o Hücre zarından geçemez. 

o Bitki ve hayvan hücrelerinde depolanabilir. 

o Hücre zarlarının esas yapısını oluşturur. 

 Yağların görevleri: 

o  Enerji kaynağı olarak kullanılır. 

o  Hücre zarı yapısına katılır. 

o  Bazı hormonların yapısını oluşturur. 

o  A,D,E,K vitaminlerinin emilimini sağlar. 

o  Isı kaybını önler. 

o  Organ ve vücudu mekanik etkilerden korur. 

o  Göç eden ve kış uykusuna yatan canlıların besin ve su (metabolik 

su) kaynağıdır. 

 

 Karbonhidratlar: Ana besin maddelerinden biri olan karbonhidratlar, temel 

elementleri, karbon, oksijen olan organik bileşiklerdir. Kolayca hazmedilebilen 

bu maddeler, besinsel enerji ve kalori kaynağıdır. Şeker, nişasta ve selüloz gibi 

besinler içersinde bulunur. Şeker, marmelât, jöle, şurup, bal, melas, kakao, 

çikolata, buğday, diğer tahıl ürünleri ve nişastalı, unlu gıdalar, en fazla 

karbonhidrat içeren maddelerdir. Fındık, büyük oranda protein ve yağ ihtiva 

ettiği gibi karbonhidrat açısından da oldukça zengin bir besindir. Tüm sütlü 

ürünlerin, meyve ve sebzelerin, değişen miktarlarda içerdikleri karbonhidrat, 

ayrıca patates, yabani havuç ve mercimek gibi gıdalarda da önemli oranda 

bulunur. 

Karbonhidratlar da en az yağlar kadar dikkat edilmesi gereken maddelerdendir. 

Sağlıklı karbonhidratlar, çocukların gelişimine olumlu katkıda bulunur. Sağlıksız 

karbonhidratlar, sağlıklı besinlerin yararlarını da ortadan kaldırabirilir. Karbonhidratlar 

enerji içermektedir, bu nedenle vücudun yakıt ikmali görevini yürütür. Unlu mamuller, 

baklagiller, patates, tatlılar, şekerler, muz, elma karbonhidratça zengin besinlerdir. 
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İşlenmemiş, doğal karbonhidrat kaynakları olan kepekli doğal un, taze sebze ve meyveler; 

işlenmiş beyaz şeker, beyaz un, patates cipsi gibi besinlere göre daha sağlıklıdır. 

 Vitaminler: Vitaminler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik 

bileşiklerdir. Vitamin Latince yaşam anlamına gelen “vita” sözcüğünden 

kaynaklanır. Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır. Yağda 

eriyen vitaminler; A, D, E ve K vitaminleridir, vücutta depolandığı için sürekli 

alınmaz. Suda eriyen vitaminler; Bve C grubu vitaminler vücutta depolanmaz, 

fazlası dışarı atılır. 

 A vitamini: Çocukların büyümesine yardımcı olur. Gözü korur, besler ve 

iyi çalışmasını güvence altına alır. Bulunduğu besinlerden bazıları: Süt, 

koyun eti, yumurta, balık, dana eti, tavuk eti ve av hayvanlarının eti, 

kuşkonmaz, patlıcan, tereyağı, havuç, kereviz, lahana, karnıbahar, hurma, 

ıspanak, ekmek, hamurişleri, çilek, taze fasulye, mercimek, kavu, şalgam, 

portakal, greyfurt, maydanoz, armut, elma, patates ve domates 

 B(1) vitamini: Gelişmeyi sağlar, sindirimi kolaylaştırır. Meyve 

şekerlerinin özümlenmesine yardımcı olur. Salgı bezlerinin faaliyetini 

arttırır. Bulunduğu besinlerden bazıları: Süt, taze sebzeler, mercimek, 

bira mayası, koyun eti, fındık, ceviz, yumurta, portakal, ekmek, 

hamurişleri, nohut, balık, dana eti, kepek, sakatat, kuzu eti, sığır eti, muz, 

havuç, kestane, lahana, karnıbahar, un 

 B(2) vitamini: Şekerin özümlenmesini sağlar. Sinir sistemini düzene 

sokar. Solunum sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Bulunduğu 

besinlerden bazıları: Süt, peynir, taze ve kuru sebzeler, bira mayası, 

koyun eti, yumurta, ceviz, fındık, ekmek, balık, patates, dana eti, 

salatalık, sakatat, badem, sığır eti, un 

 B(6) vitamini: Dokuların yenileşmesini sağlar. Karaciğerin dostudur. 

Sinir sistemini düzene sokar. Cildin parlaklığı ve gerginliğini sağlar. 

Bulunduğu besinlerden bazıları: Et, süt, bira mayası, koyun eti, yumurta, 

portakal, armut, nohut, dana eti, yeşil salatalıklar, muz, lahana, ıspanak, 

karaciğer, ekmek, hamurişleri, taze ve kuru fasulye 

 C vitamini: Kemiklerin ve dişlerin gelişmesini sağlar. Büyümeye ve 

gelişmeye yardımcı olur. Kanı zehirlerden temizler. Tansiyonu düşürür. 

Kandaki şeker miktarını azaltır. Böbrek üstü bezlerinin çalışmasını 

arttırır. Organizmayı grip, nezle gibi hastalıklara karşı dirençli kılar. 

Bulunduğu besinlerden bazıları: Başta turunçgiller olmak üzere, yeşil 

yapraklı sebzeler, maydanoz, kabak, soğan ve domates 

 D vitamini: Kemikleşmeyi sağlar. Kandaki fosfor ve kalsiyum miktarını 

yükseltir. Bulunduğu besinlerden bazıları: Sucuk, balık ve diğer su 

ürünleri, tereyağı, peynir, istiridye, süt 

 E vitamini: Vücudumuz için hayati önem taşıyan E vitamini yağda 

eriyen vitamin türlerindendir. Isıya ve yoğun pişirmeye karşı 

dayanıklıdır. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Retina gelişimi için 

önemli bir oynar. Katarak yapıcı etkilere karşı önemli bir koruyucu 

biridir. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve 

ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar. Virüslerden 
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kaynaklanan hastalıklara karşı vücudun direncini yükseltir. Bağışıklık 

sistemi için önemli vitaminlerden biridir. E vitamini yaşlanmaya karşı 

koruyucudur ve yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını önler. Toksin 

maddelerin vücutta yarattığı tahribatı azaltır. Kırmızı kan hücrelerinin 

sağlıklı gelişimi ve çoğalması için gereklidir. Kalbe yararlı olan HDL 

kolesterol oranını yükseltip, zararlı olan LDL kolesterolünü azaltır. 

Kandaki kolesterol oranını dengeye sokar. Kaslar ve cilt sağlığı için de 

önemli bir vitamindir. Hava kirliliğinden dolayı akciğerde ve ağızda 

oluşan olumsuz etkiyi azaltır. Buğday, pirinç, mısır, darı, çavdar, marul, 

soya, yerfıstığı, kabak çekirdeği, badem, susam, ceviz, zeytinyağı, 

ayçiçek yağı, mısırözü yağı, pamukyağı ve yeşil sebzelerde bol miktarda 

bulunur.  
 

 Mineraller: Mineraller vücut için gerekli olan ve vücudun kendi kendine 

oluşturamadığı inorganik maddelerdir. Minerallerin görevi vitaminler ile birlikte 

çalışarak vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin etkin şekilde kullanılmasını 

sağlamaktır. Sağlıklı diş ve kemik yapısı, kalbin düzgün çalışması, kas 

fonksiyonları, hücrelerin korunması ve gelişmesi, dolaşım ve sinir sistemi 

faaliyetleri, vücudun su dengesinin korunması gibi hayati fonksiyonlarda görev 

yapar.  Sağlıklı ve dengeli beslenmede minerallerin önemli görevleri vardır. 

Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral sayısı 15’ten fazladır.  

  

 Mineral eksikliği ve fazlalığı: Vücut, ihtiyaç duyduğu mineralleri yeterli 

miktarda almazsa mineral eksikliği, aldığı mineralleri fazla miktarda 

kaybetmesi sonucu da mineral kaybı meydana gelir. Mineral eksikliği 

vücutta pek çok hayati fonksiyonun aksamasına ve sağlık sorunlarına 

neden olabilir. Mineral kaybının en önemli nedenleri ise sigara ve 

alkoldür. Mineral kaybının önlenmesi için sigara ve alkolden uzak 

durulması, dengeli beslenme ve yeterli sıvı almak gerekir.  Mineral 

eksikliği kadar mineral fazlalığı da vücut için zararlıdır ve çeşitli sağlık 

sorunlarına yol açabilir. Başlıca mineraller: 

o Kalsiyum: Büyük oranda kemiklerde bulunur. Eksikliği yüksek 

oranlara vardığında diş ve sırtta ağrılar, kemiklerde zayıflama, çatl 

ama ve kolay kırılma görülür. Bu mineral, en çok süt ve süt 

ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyve, fındık, narenciye ve 

balıkta bulunur. 

o Krom: Vücuttaki basit şekerin parçalanmasını ve kullanımını 

düzenler, kandan hücrelere glikoz transferi sağlar. İnsülin 

oluşumuna, kolesterol düzeyi kontrolüne yardım eder. Vücuttaki 

enzim ve hormonlar için çok önemlidir. Yumurta sarısı, istiridye, 

yer fıstığı, üzüm suyu, peynir, buğday ve mayada bulunur. 

o Demir: Hemoglobin (kırmızı kan hücresi), miyoglobin (kas 

pigmenti) ve enzim üretimi için gereklidir. Vücuttaki demirin 

sadece yüzde 8′i kan damarlarından gelir. Vücutta büyümeye 

yardım eder, yorgunluğa karşı ve hastalıklardan korunmada 

kullanılır. Vücuttaki B grubu vitaminlerinin kullanımını arttırır. 
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Yumurta sarısı, et, balık, ciğer, yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, 

fındık ve dalakta bulunur 

o Magnezyum: Sinir sisteminin ve kasların gevşemesini sağlayan 

mineraldir. Magnezyum kandaki şekerin enerjiye 

dönüştürülmesinde önemli rol oynar. Sağlıklı dişler ve sindirim 

sisteminin rahatlığı için gereklidir. Soya fasulyesi, fındık, süt, 

balık, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllarda bulunur. 

o Potasyum: Sodyumla birlikte vücuttaki su dengesinin 

sağlanmasına yardımcı olur, gıdaların hücre içine geçişini sağlar, 

sinir sistemindeki mesajları iletir. Beyne oksijen gönderilmesi için 

önemlidir. Bu mineral vücutta her gün kullanılır ve tekrar yeri 

doldurulur. Kalp ve diğer kasların sağlıklı yapılarını korumaları 

potasyuma bağlıdır. Fazla şeker, diüretikler, laksatifler, fazla tuz, 

alkol ve stres bu mineralle vücuttan atılır. Et, süt, sebze, meyveler 

ve kuru baklagillerde bulunur. 

o Çinko: Proteinlerin enerjiye dönüştürülmesi için çok önemlidir. 

Zihinsel fonksiyonlarda, vücudun kendini iyileştirmesi ve 

yenilemesi gereken durumlarda, bağışıklık sisteminin 

gelişmesinde, hormonal dengede önemli yere sahiptir. Kalp, beyin 

ve üreme sisteminin çalışması için gereklidir. Deniz ürünleri, et, 

karaciğer, fındık, ay çekirdeği, süt ve yumurtada bulunur. 

o İyot: Tiroid bezlerinde yer alır. Tiroid ve tiroid kontrol 

mekanizmasında, zihinsel fonksiyonlarda, enerji ve kilo almada 

önemli rol oynar.  

o Fosfor: Sadece fizyolojik kimyasal reaksiyonlarda yer almakla 

kalmaz, aynı zamanda vücuttaki bütün hücrelerde bulunur. Normal 

kemik ve diş yapısı, kalp düzeni ve normal böbrek fonksiyonları 

için gereklidir. Süt ürünleri, sakatatlar, et ve kuru baklagillerde 

bulunur. 

o Sodyum: Bu mineral sinir ve kas fonksiyonlarının devamı için çok 

önemlidir. Asıl görevi sıvı pompalanmasını ve gıdaların hücre 

zarından geçişini sağlamaktır. Bol miktarda sodyum yüksek kan 

basıncına katkıda bulunur. Tuz, füme etler, süt ve süt ürünlerinde 

bulunur. 

 Su: Su, canlılar için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız, kokusuz ve renksiz bir 

maddedir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile 

gerçekleşebilmektedir (yağmur, rüzgar gibi). İnsan vücudunun % 70'i sudur. 

İçme ve kullanma suyunun kalitesindeki bozulmalar çeşitli hastalıklara yol 

açabilmektedir. Bu yüzden içme suyunun belirli özelliklere sahip olması 

gerekir. Bu özellikler şunlardır: 

 

 Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir. 

 Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır. 

 Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler 

bulunmamalıdır. 
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 Yeterli derecede yumuşak olmalıdır. 

 Ne aşındırıcı olmalı, ne de taş yapmalıdır. 

 Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir. 

 Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal 

maddeler zehirli etki yapabilir (arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, cıva 

gibi) Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, 

amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa 

olumsuz etkileri olan maddelerdir. Bazı kimyasalların varlığı aynı 

zamanda, suya kirli suların karıştığının göstergesidir.  

 Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır. 

 

İçilebilir suyun özelliklerini üç grup altında toplamak mümkündür: 

 

 Fiziksel özellikler: Renk, koku, sıcaklık vb. 

 Kimyasal özellikler: Sertlik derecesi, organik ve inorganik içerikler, pH 

ve zehirli bileşikler.  

 Biyolojik özellikler: Bakteriler, virüsler, parazitler vb. 

 

Pek çok bulaşıcı hastalık, kirli su vasıtasıyla insanlara geçebilmektedir. Fakat suyun 

önemi ve sebep olabildiği hastalıklar ancak son 150 yılda algılanmaya başlanmıştır. Dünya 

Sağlık Teşkilatı (WHO) gelişen ülkelerdeki hastalıkların % 80′inin su ile ilişkili olduğunu 

tahmin etmektedir. Bu yüzden su hijyeni, halk sağlığı açısından çok önemlidir. İçme suyu 

kaynaklarının hastalık yapıcı mikroorganizmalarla kirlenmesi insan sağlığını doğrudan tehdit 

etmektedir. Kolera mikrobu, Hepatit A virüsü ve mikroskobik parazitlerden tifo, dizanteri 

mikrobu gibi bakteriler ile çeşitli virüsler ve parazitler, su kaynaklarına bulaşabilir ve salgın 

hastalıklara neden olabilir. 

 

6.2. Besin Öğeleri ve Fonksiyonları   
 

Canlıların büyümeleri, gelişmeleri, yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sağlıklarını 

koruyabilmeleri için dışarıdan aldıkları besinlerin bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu 

karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral gibi besin öğelerine ayrılarak kullanılmasına 

beslenme denir.  
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6.3. Besin Öğelerinin Gruplandırılması ve Tablosu 
 

TAHIL ÜRÜNLERİ Adet / g Kalori ET ÜRÜNLERİ Adet / g Kalori 
1 dilim beyaz ekmek     28 g    90 Biftek (ızgara)               100 g 278 

1 dilim kepekli ekmek  28 g    60 Tavuk (ızgara)               100 g 132 

1 dilim kızarmış ekmek  15 g    35 Tavukgöğsü (haşlanmış) 100 g 150 

1 adet kruasan   200 g  200 Kuzu (yağlı, ızgara)       100 g 282 

Bisküvi   100 g  470 Kuzu ciğeri (yağda)      100 g 232 

Mercimek (kuru)  100 g  314 Pastırma                          100 g 250 

Arpa (kuru)   100 g  367 Salam                              100 g 446 

Bulgur (kuru)   100 g  371 Sosis                              100 g 295 

Kuskus (kuru)   100 g  367 Sucuk                              100 g 452 

Mısır (kuru)  100 g  342 DENİZ ÜRÜNLERİ 
Adet / 

gr 
Kalori 

Buğday (kuru)   100 g  364 Alabalık 1 adet 168 

Susam   100 g  589 Midye 1 adet    9 

Makarna (kuru)   100 g  339 İstiridye 1 adet   6 

Makarna (haşlanmış)   100 g    85 Karides 1 adet     144 

Pirinç (kuru)   100 g  357 Kalkan 100 g 193 

   Levrek 1 adet  93 

YAĞLAR Adet / g Kalori Palamut 1 adet 168 

Tereyağı 28 g 206 Somon füme 100 g 171 

Margarin 28 g 204 Ton balığı 100 g 121 

Sıvı yağ 28 g 130 Uskumru 1 adet 159 

   Tuzlanmış balık 100 g 305 

   KURUYEMİŞLER Adet / g     Kalori 

SEBZELER       Adet / g Kalori Badem      100 g               600  

Bakla                   100 g       72 Hindistan cevizi      100 g             603  

Bamya           100 g       36 Fındık      100 g               650  

Bezelye               100 g       84 Fıstık      100 g               560  

Börülce               100 g     127 Çam fıstığı      100 g               600  

Asma yaprağı      100 g       97 Ceviz      100 g               549  

Taze biber           100 g       22 Patlamış mısır     100 g               478  

Domates              1 adet       14 Kabak çekirdeği     100 g               571  

Enginar               1 adet       10 Ay çekirdeği     100 g                578 

Ebegümeci          100 g       48 MEYVELER Adet / g Kalori 
Patlıcan               1 adet       28 Elma     1 adet       60 

Taze fasulye        100 g       90 Kayısı     1 adet        8 

Brokoli                100 g       35 Muz     1 adet     100 

Brüksel lahanası  100 g       35 Kiraz     100 g       40 

Kabak                  100 g       25 Hurma     1 adet       15 

Havuç                 100 g       35 İncir     100 g       41 

Karnabahar          100 g       32 İncir (kuru)     100 g       59 

Kereviz                100 g       18 Greyfurt     1 adet       60 

Kıvırcık salata     100 g       40 Portakal     1 adet       50 

Salatalık              1 adet       11 Kivi     1 adet       34 

Marul                   100 g       15 Mandalina     1 adet       50 

Mantar                 100 g       14 Karpuz     100 g       19 

Soğan                  100 g       35 Kavun     100 g      18 

Bezelye                100 g       89 Şeftali     1 adet       60 

Patates (haşlama) 100 g     100 Armut     1 adet       70 

Ispanak                100 g       26 Erik     1 adet         8 

Lahana                 100 g       20 Çilek     100 g       26 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Besin öğelerinin neler olduğunu 

kavrayınız. 

 Besin öğeleri ile ilgili araştırmalar 

yapınız. 

 Canlıların beslenme ihtiyaçları ile ilgili 

araştırmalar yapınız. 

 Canlıların beslenme ihtiyaçlarından para 

kazanmanın etik kurallarını kavrayınız.   

 Besin öğelerinin fonksiyonlarını 

kavrayınız.   

 Besin öğelerinin canlılara sağladığı 

fayda ve zararları inceleyiniz.  

 Besin öğelerinin gereğinden az ya da 

çok alınması durumunda sağlık 

açısından etkilerini kavrayınız. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Dengeli beslenmenin ne olduğunu 

kavrayınız. 

 Gıda satışında strateji belirlerken 

sattığınız ürünün cinsini dikkate alınız. 

 Müşteriye karşı hoşgörülü olunuz. 

 Müşteriye açıklama yaparken gıda 

perakendeciliği ile ilgili kavramları 

doğru kullanınız. 

 Besin öğeleri tablosunu kavrayınız. 

 Besin öğeleri tablosunda yer alan besin 

öğelerinin nasıl gruplandırıldıklarını 

inceleyiniz. 

 Besin öğeleri tablosunda yer alan besin 

öğelerinin kalori değerlerini inceleyiniz.  

 Düzenli olunuz ve sistemli çalışınız. 

 Hızlı ve doğru karar veriniz. 

 İnsan ilişkileri kurallarına uyunuz.  

 Sorumlu davranınız. 

 Bir gıda işletmesine giderek uygulanan 

gıda satışı etik ilkeleri hakkında bilgi 

alınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Canlıların ihtiyacı olan besin maddelerini kavradınız mı?    

2. Besin öğelerinin kaç grupta sınıflandırıldıklarını kavradınız mı?   

3. Besin öğelerinin neler olduğunu kavradınız mı?   

4. Tüm besin öğelerinin dengeli olarak kullanılmasının bir sağlık 

kuralı olduğunu kavradınız mı?  
  

5. Proteinlerin hangi görevleri yerine getirdiğini kavradınız mı?     

6. Karbonhidratların en çok hangi gıda ürünlerinde bulunduğunu 

kavradınız mı? 
  

7. Vitaminlerin kaç gruba ayrıldıklarını ve fonksiyonlarını 

kavradınız mı?   
  

8. Minerallerin canlılara sağladığı faydaları kavradınız mı?    

9. Mineral fazlalığı veya eksikliğinin sağlık sorunlarına neden 

olacağını kavradınız mı? 
  

10. Suyun canlıların yaşamındaki önemini kavradınız mı?   

11. Besin öğeleri ve fonksiyonlarını kavradınız mı?   

12. Besin öğeleri tablosunu incelediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

60 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için yemeleri gereken besin öğelerini sağlayan 

bitki ve hayvan dokularına ne denir?   

A) Besin öğesi 

B) Protein 

C) Besin  

D) Fosfat 

 

2. Aşağıdakilerinden hangisi proteinlerin görevlerinden değildir? 

A) Hücreleri onarır ve yeniler 

B) Enfeksiyonlara karşı savaşmakta olan antikorları üretir. 

C) Beden fonksiyonlarıyla beraber sinir ve kas çalışmasını düzenlemekte olan hormon 

ve enzimler için gereken bir maddedir.  

D) Isı kaybını önler. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yağda eriyen vitaminlerden değildir? 

A) B vitamini 

B) D vitamini   

C) K vitamini    

D) E vitamini 

 

4. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının önlenmesinde olumlu etkisi olan vitamin hangisidir? 

A) B vitamini  

B) D vitamini  

C) K vitamini   

D) E vitamini 

5. Hangi mineral vücuttaki B grubu vitaminlerinin kullanımını arttırır? 

A) Potasyum  

B) Demir  

C) Magnezyum  

D) Krom 

6. Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden değildir? 

A) Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir. 

B) Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır. 

C) Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir. 

D) Yeterli derecede sert olmalıdır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar ……………………………………………… 

ile gerçekleşebilmektedir. 

8. Mineraller vücut için gerekli olan ve vücudun 

…………………………………………. inorganik maddelerdir.   

9. Canlıların büyümeleri, gelişmeleri, yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sağlıklarını 

koruyabilmeleri için dışarıdan aldıkları besinlerin bir takım kimyasal reaksiyonlar 

sonucu karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral gibi besin öğelerine ayrılarak 

kullanılmasına ………………………..denir. 

10. Besin öğeleri tablosu besinlerin …………………….değerlerini gösterir. 

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Çürükçül bakterilerin ölü organizmaları ve organik artıkları parçalaması, çevrebilim 

açısından  ………………………. önem taşır. 

2. Küfler (mantarlar) bir tane çekirdeğe sahip olan ………………….. mantarlardır.  

3. Meyve ve sebzeler uygun olmayan koşullarda depolanırsa, ezilir, kesilir ve zedelenirse 

……………………………… bozulmalar meydana gelir. 

4. Besinlerin bileşiminde bulunan ve canlıların yaşamsal işlevleri için gereksinim 

duyduğu kimyasal maddelere ………………………. denir. 

5. Mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi kurubaklagiller ile fındık, tahıllar, bulgur ve 

buğday ekmeği bitkisel …………………… kaynaklarındandır. 

6. Besin değeri olan hayvansal ya da bitkisel hammaddeleri taze olarak tüketmeye, 

pişirmeye veya uzun süre bozulmadan saklamaya elverişli duruma getirmek için 

uygulanan işlemleri inceleyen bilim dalına ………………………………… denir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Bakterinin canlılığını sürdürmek için bulunduğu canlıya ne denir?  

A) Patojen                  B) Konak canlı           C) Mikroorganizma             D) Parazit  
 

8. Aşağıdakilerden hangisi şekillerine göre bakteriler grubundan değildir? 

A) Çubuk Şeklinde bakteriler                               B)Saprofit bakteriler   

C) Spiral bakteriler                                                  D)Virgül şeklinde bakteriler 

9. Aşağıdakilerden hangisi çapraz kontaminasyon çeşitlerinden değildir? 

A) Personel elinden gıdaya               

B) Eldivenleri giydikten sonra         

C) Gıdadan gıdaya                         

D) Ekipman veya gıdanın temas ettiği yüzeyden gıdaya 

10. Aşağıdakilerden hangisi gıdalara bulaşarak sorun yaratan başlıca 

mikroorganizmalardan değildir?  

A) Bakteriler            B) Küfler          C) Mayalar           D)Antikorlar 

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 

11. İçilebilir suyun rengi, kokusu ve sıcaklığı hangi özelliklerindendir? 

12. Hayvan ya da bitki hücrelerinin, bakteri ve küf gibi dış etkenlerin her türlü etkisi 

dışında, kendi enzimleriyle tahrip olması ve aşırı olgunlaşan meyvelerde olduğu gibi 

bir çeşit erimeye ya da sıvılaşmaya uğramasına ne denir? 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

mmm 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gıda satış elemanının görevinin önemini kavradınız mı?   

2. Ülkemizde ve dünyada gıda sektörünün nasıl çalıştığını kavradınız 

mı? 
  

3. Bir gıda sektörü çalışanı adayı olarak bu sektöre faydalı 

olacağınıza inanıyor musunuz? 
  

4. Gıda ürünü satarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini kavradınız 

mı?  
  

5. Kurallara uygun şekilde gıda ürünü satabilecek misiniz?   

6. Gıda şirketlerini araştırarak nasıl satış yaptıkları konusunda gözlem 

yaptınız mı? 
  

7. Gıda ürünlerinin satış tekniklerini kavradınız mı?   

8. Gıda satışında hijyenin önemini kavradınız mı?   

9. Gıda satışı ile ilgili yasal hükümleri doğru bir şekilde 

uygulayabilecek misiniz? 
  

10. Gıdalara mikroorganizmaların bulaşmaması için gerekli önlemlerin 

neler olduğunu kavradınız mı?  
  

11. Gıdalara mikroorganizmaların bulaşması halinde canlıların 

sağlığını nasıl etkileyeceğini kavradınız mı? 
  

12. Gıdalara mikroorganizmaların bulaşmaması için alınması gereken 

önlemleri kavradınız mı? 
  

 

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 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 E 

6 Aflatoksin 

7 25-30 

8 

Rutubetin, 

sıcaklığa, 

toksin(zehir) 

9 Hijyenik(sağlıklı) 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kontaminasyon 

2 
Çapraz 

Kontaminasyon 

3 

Gıdalar,İnsanlar, 

Ekipman Ve 

Çalışma Alanları 

4 

Personel elinden 

gıdaya 

Gıdadan gıdaya 

Ekipman veya 

gıdanın temas ettiği 

yüzeyden gıdaya 

5 

Haccp 

Standartlarına 

Uygun Dijital Gıda 

Termometresi 

6 Birbirlerinden Ayrı 

7 
En Alt Raflarda,  

En Üst Raflara 

 

 

 



 

66 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İNN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 D 

5 B 

6 D 

7 Suyun Özellikleri 

8 
Kendi Kendine 

Oluşturamadığı 

9 Beslenme 

10 Kalori 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yaşamsal 

2 Tek Hücreli 

3 Enzimatik 

4 Besin Öğeleri 

5 Protein 

6 Gıda Teknolojisi 

7 B 

8 B 

9 B 

10 D 

11 Fiziksel Özellik 

12 Otoliz 
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