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Gıda Güvenliği Tehlikesi 

Gıdanın kendisi yada gıda da bulunan 
biyolojik, kimyasal yada fiziksel 

etmenler vasıtasıyla olumsuz sağlık 
etkisine yol açma potansiyeli 



Çeşitleri  

Gıda maddelerinde 
tehlikeler temelde üç 
sınıfta toplanır:  

Biyolojik  

Kimyasal  

Fiziksel  



Biyolojik Tehlike 

Mikroorganizma, parazit ve böcek 
gibi canlılar veya bunların 

ürettikleri zehirlerin bulaşmasına 
biyolojik tehlike denir. 

   



Zararları  

Hastalık nedeni olan canlılar vücuda alınır. 

Parazitler vücuda alınarak çeşitli zararlara neden 

olurlar.  

Zehirlerin alınması ile ciddi zehirlenmeler oluşabilir.  

Biyolojik açıdan kirli maddelerin depolanması 

sırasında sorunlar ve kayıplar oluşabilir.  

Depolama sırasında böcek ve çürükçül 

mikroorganizmaların bulaşması büyük  

 zararlara neden olabilir. 

 

 



Kimyasal Tehlikeler  

Kimyasal maddelerin bulaşması ile oluşan 
tehlikeye, kimyasal tehlike denir.  

Tarım ilaçları  

Deterjan ve dezenfektanlar  

Katkı maddeleri  

Boyalar  

Metaller  

Sentetik maddeler  

 



Zararları  

Belli limitleri aşan kimyasal alımı akut zehirlenmelere 

neden olur.  

Uzun süreli düşük miktarlı tüketimler kronik 

zehirlenmelere neden olur.   

Belli kimyasallar organlarda ve dokularda 

zedelenmelere neden olur.  

Kimyasalların tüketimi kanser ve benzeri hastalıklara 

neden olur. 

 



Fiziksel Tehlike  

Fiziksel yapılarıyla zarar veya olumsuzluğa 
neden olan maddelerin oluşturduğu 
tehlikeye, fiziksel tehlike denir. 

Taş  

Toz  

Yaprak, sap parçaları   

Cam parçaları  

Metal parçaları 



Zararları  

Sert yapılı maddelerin bulaştığı gıdaların tüketilmesi 

dokularda zararlara neden olabilir.  

Keskin yapılı cam metal gibi maddelerin yutulması ile 

yaralanmalar oluşabilir.  

 



Bulaşma yolları  

Gıda üretiminde bulaşma yolları çeşitlilik 
arz eder. En çok görülen bulaşma yolları : 

Hammadde ile taşınmalar  

Katkı maddeleri ile karışma 

Yanlışlıkla karışmalar 

Tedbirsizlik sonucu bulaşmalar  

Çapraz bulaşma 



Hammadde ile taşınmalar 

• Hammadde ile her türlü tehlike unsuru taşınabilir.  

• Bulaşmaları engellemenin en temel yolu detaylı kontrol 
işlemleridir.  

• Hammadde işletmeye alınmadan kontrol edilmeli ve 
gerekli şartları sağlamayanlar işletmeye kabul 
edilmemelidir.  

• Üretime girişlerde temizleme ve ayıklama işlemlerine 
önem verilmelidir.  

• Hammadde artık ve atıkları ortamdan doğru şekilde 
uzaklaştırılmalıdır. 



Katkı maddeleri ile karışma  

• Katkı maddeleri üretime belli aşamalardan 

sonra katıldığından özellikle biyolojik 

bulaşmalara neden olabilir.  

• Katkı maddelerinin belli miktarlardan fazla 

kullanılması aynı zamanda kimyasal 

bulaşmadır. 

 



Yanlışlıkla karışmalar  

• Gıda üretimi, depolanması, taşınması ve 

hazırlanması sırasında yanlışlıkla bulaşmalar 

olmaktadır. 

• Bunun  engellenmesi için her aşamada 

dikkatli olmak gereklidir.  

• Dikkatli olunması gereken yerlerde uyarıcı 

yazılar asılmalıdır.  

• Her aşamada kontroller yapılamalıdır.  

 

 



Tedbirsizlik sonucu bulaşmalar 

• Gıda üretimi sırasında her noktada dikkatli olunmalıdır.  

• Her aşamada kontroller yapılmalı ve tehlikeli 

uygulamalar ve noktalar tespit edilmelidir.  

• İşlemleri uygulayan ve bu aşamalarda çalışan kişilere 

eğitim verilmelidir.  

• Sürekli yapılan yanlışlar takip edilmeli ve 

  gerekli önlemler alınmalıdır. 

 



Çapraz Bulaşmalar  

tehlike unsurlarının bir araç 
yardımı ile bulaşmasına çapraz 

bulaşma adı verilir. 

Örnekler : 
Çamurlu ellerle temiz gıdalara dokunmak 
Tuvaletten sonra yıkanmamış ellerle meyveleri ellemek  
Çiğ et kesilmiş bıçakla ekmek doğramak  



Çapraz Bulaşma  

En büyük çapraz bulaşma kirliliği 
mikrobiyolojiktir. Nedeni mikrobiyal kirliliğin 

gözle görülememesidir.  

  



Akış Şeması 

Aşamaları, sıraları ile 

etkileşimlerinin, 

sistematik ve şematik 

gösterilmesi üretimin net 

bir şekilde görülmesini 

sağlar. 



Tehlike Analizi 

Tüm basamaklarda olası tehlikeler 
değerlendirilmelidir. 

• Fiziksel tehlikeler 

• Kimyasal tehlikeler 

• Biyolojik tehlikeler 



Önlemler 

Her tehlike için önlemler ve uygulamalar 

belirlenmelidir. 
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