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Mikroorganizmalar gıda üretiminde en önemli tehlike veya tehlike 

kaynaklarıdır. Hayatımızda da önemli yere sahip olan bu canlılar hakkında 

genel bilgi edinmemiz hem gıda üretimi sırasında dikkat etmemiz gereken 

noktaları bilmemizde hem de hayatımızdaki yerlerini öğrenmemizde yardımcı 

olacaktır. Mikroorganizmalar yani kısaca mikroplar dünyadaki yaşam için 

önemlidir. Biz bu canlıları faydamıza da kullanırız, kötü amaçlar içinde 

kullanırız. Bazen bu yaşananların farkında bile olmayız. 
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Mikroorganizma nedir ? Eski yunanca bir isim olan bu kelime mini canlı olarak 

şimdiki türçeye çevrilebilir. Mikro küçük; organizma canlı anlamına gelir. 

Kısaca mikrop dediğimiz bu varlıklar, gözle görülemeyecek kadar küçük 

canlılardır. Burada gördüğünüz örnekte kuru eriklerin üzerindeki küf bize küçük 

siyah lekeler olarak görünürken biraz daha yakından baktığımızda ortadaki 

resimdeki şekil ortaya çıkmaktadır. En soldaki resimde ise küçük küf tanecikleri 

net bir şekilde görülmektedir. Şu anda bu gördüğümüz küf tanecikleri eriği 

yemekte ve tüketmektedir. Biz ise bunları göremiyoruz, çünkü çok küçüktürler.  
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Ne kadar küçük olduklarını anlamak için bu resim yeterince açıklayıcıdır. 

Resimde bir toplu iğnenin ucu görünmektedir. Buradaki beyaz nesneler ise 

mikroorganizmalardır.  Eğer biz toplu iğnenin ucunu bu kadar net görebilseydik 

mikroorganizmaları da net bir şekilde görebilirdik.  
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Mikroorganizmalar aynı hayvanlar alemi gibi çeşitli sınıflardan oluşmaktadır. 

Yandaki resimde ise çeşitli sınıflara ve türlere ait resimler görülüyor. 

Resimlerden de anlaşılabileceği gibi çok farklı yapılardadırlar ve çok farklı 

yaşam biçimleri vardır.  
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İlk resimde mavi renkli görünen canlı küfler, ikinci resimde kutuplarda yaşayan 

bakteriler, eflatun renkli üçüncü resimde görünen insanların ağız burun ve 

kulaklarında yaşayan bir bakteri türü, 4. resimde kuyruklu görünen tifo 

mikrobu, yeşil renkli 5. resimdeki ise sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında 

yaşayan e. Koli isimli bakteridir. Son resimde ise bölünerek çoğalmaları 

görünmektedir.  
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Mikroorganizmalarda tüm canlılar gibi yaşamak için temel öğelere ihtiyaç 

duyarlar. Bunlar slaytta belirtildiği gibi besin, su, hava, belirli sıcaklıklardır.  

Bu canlılar tuz gibi bazı materyallere karşı duyarlıdır ve genellikle bu maddeler 

gıda sanayinde sıkça kullanılır. Bu canlılar çok az hareketli veya 

hareketsizdirler. Yayılmaları genellikle bir aracı vasıtasıyla olur. Biz buna 

çapraz bulaşma deriz. 
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Burada bizi hasta eden ve gıdalar ile bulaşan mikroorganizmaların çeşitli 

sıcaklıktaki durumları görülüyor. 4˚C altında uyurlar, 60˚C’nin üzerinde yavaş 

yavaş ölmeye başlarlar.  
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Mikroorganizmalar her yerde bulunur. Ama özellikle hastalık yapıcı olanlar 

dışkı, atık ve canlılarda bulunur. Bir g insan dışkısında yaklaşık bir milyardan 

faza mikroorganizma bulunur.  
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Mikropları biz,  bizimle olan ilişkilerine göre sınıflandırırız. Bilinmesi gereken 

tüm canlıların dünya üzerinde önemli rollere sahip olduğudur.  
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Hastalık yapan mikroorganizmalar patojen mikroorganizmalar olarak bilinir. 

Bunlar aşağıda yazan durumların nedenleridir:  



12 

Çürükçül mikroorganizmalar dünyanın çöpçüleridir. Aslında dünyadaki besin 

döngüsünü sağlarlar. Bu nedenle çok etkili ve gereklidirler. Fakat gıdaların 

bozulmasına ve gıda zehirlenmelerine neden olurlar.  
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Mikroorganizmalar içinde en çok ilgilendiklerimiz aslında faydalandıklarımızdır. 

Çeşitli gıdaların yapımında, ilaç sanayinde, endüstriyel faaliyetlerde bu 

mikroorganizmalardan faydalanırız. Aslında en etkili silahlardandır 

mikroorganizmalar, fakat etkili ve yayılımı hızlı bir silah olduğundan kontrol 

dışına çıkmaları çok kolaydır. Bu nedenle dünya üzerinde silah olarak 

kullanımları çok sınırlıdır.   


