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Amaç  

Eğitimin amacı :  

Gıda sanayinde hataların sonuçlarını belirtmek.  

Yaptığımız işin ciddiyetini göstermek.  

Dikkatli olunmaması durumunda gıdaların 

insanların hayatlarını nasıl etkileyeceğini 

açıklamak. 
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Gıda Kaynaklı Hastalıklar 

Gıda kaynaklı hastalıklar : 

 

Çok kişiyi etkileyen salgınlara 

Büyük işgücü kayıplarına 

Ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=695115&memlevel=C&a=c&q=illness&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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Ne yediğimizi düşünüyoruz ? 
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Gerçekte ne yiyoruz ? 
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Bizi de etkiler mi ? 

Gıda kaynaklı hastalıkları genellikle;  

• Üşütmek, 

• Mide üşütmesi 

• Mide bozulması 

• Yediklerimizin dokunması  

• Bağırsakların bozulması  

 şeklinde adlandırılır ve dikkate alınmaz. 
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Gıda Kaynaklı Hastalıklar 

A.B.D.’de yapılan araştırma sonuçları: 
 

 76 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası / yıl * 

 325 000 hastanelik olay / yıl 

 5 000 ölüm / yıl  

 7 milyar $ / yıl 

 

* A.B.D.’nin nüfusu, 293 milyondur.  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=695114&memlevel=C&a=c&q=illness&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
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Gıda Kaynaklı Hastalıklar 

Gıdalar aracılığıyla yayılan hastalık ve 

zehirlenmelere gıda kaynaklı hastalıklar denir.   

İki grupta incelenir.  

  Gıda kaynaklı hastalıklar 

  Gıda zehirlenmeleri 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=695095&memlevel=C&a=c&q=illness&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
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Gıda Kaynaklı Hastalıklar 

Patojen mikroorganizma insan 

vücuduna gıda aracılığıyla giriyor ve 

faaliyetleri ile hastalık yapıyorsa gıda 

enfeksiyonu adı verilir.  

Hastalığın seyri mikrobun türüne göre 

değişir. 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=695079&memlevel=C&a=c&q=illness&s=31&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2
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Gıda Zehirlenmeleri 

Gıda ile taşınan mikroorganizma, insanı 

salgıladığı bir zehirle etkiliyorsa gıda 

entoksikasyonu adı verilir.  

Mikroorganizma gıda üzerinde veya insan 

vücudunda zehir üretir.  

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=712271&memlevel=C&a=c&q=illness&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=
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Gıda Kaynaklı Hastalık Nedenleri 

Hastalık yapan canlılar 

arasında : 
 

Bakteriler 

Virüsler  

Parazitler 

Küfler 

Mayalar 
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Mikroorganizmaların Bulaşma Yolları 

Gıda 

Hayvanlar Toprak Dışkı Bağırsaklar 

Su 

İnsan 

İnsan 
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Mikroorganizmalar 

• Clostridium botulinum 

• Clostridium perfringens 

• Escherichia coli 

• Listeria monocytogenes 

• Salmonella 

• Shigella 

• Staphylococcus aureus 
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   Cl. botulinum                   E.coli         Salmonella 

 L. monocytogenes          B. cereus  Shigella  
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Hastalığın Oluşma Şekilleri 

Yeterli sayıya ulaşmış mikroorganizmanın 

vücuda alınması ile; 

 ( örn.: Cl. perfringens) 

   - Gıdaya bulaşan mikroorganizmalar uygun 

şartlarda ürer. 

   - Belli sayıda mikroorganizma barındıran gıda 

tüketilir.   
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Hastalığın Oluşma Şekilleri 

Az sayıda mikroorganizma barındıran gıda 

tüketilir ve canlı vücutta çoğalarak hastalık 

yapar. 

 - Az sayıda mikroorganizma taşıyan gıda 

tüketilir. 

 - Uygun ortamı bulan mikroorganizma ürer. 

 - Belli sayıya ulaşınca hastalık oluşur.  
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Hastalığın Oluşma Şekilleri 

Gıdada üreyen mikroorganizma zehir 

üretir. ( örn.: S. aureus) 

 - Gıdaya bulaşan mikroorganizma çoğalır.  

 - Belli sayıya ulaşan mikroorganizma zehir üretir. 

 - Zehir içeren gıda tüketilir. 
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Hastalığın Oluşma Şekilleri 

Az sayıda mikroorganizma içeren gıda 

vücuda alınır ve vücutta zehir üretir. 

 ( örn. : Cl. botulinum) 

 - Az sayıda mikroorganizma gıdaya bulaşır.  

 - Gıdanın  tüketilmesi ile vücuda alınır. 

 - Uygun ortam bulan mikroorganizma zehir 

üretir.  
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Hastalık ve Zehirlenmeler 

Botulizm : 

Mikroorganizma : Clostridium botulinum  

Gıda : Konserve (sebze,tavuk, balık, et), tütsülenmiş 

balık, yetersiz işlenmiş düşük asitli gıdalar.  

Belirtileri : Çift görme, yutkunamama, konuşmakta zorluk, 

ileri solunum sistemi felci, %20 ölüm oranı.  

Oluşumu : 12-72 saat 

Süresi : Birkaç gün ile birkaç ay arası. 
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 Botulizm sonucu 
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Hastalık ve Zehirlenmeler 

Cl. Perfringens zehirlenmesi: 

Mikroorganizma : Clostridium perfringens  

Gıda : Pişmiş et ve tavuk eti, çorba, sıcak ortamda 

birkaç saat bekleyen sos ve et suları. 

Belirtileri : İshal, 

 karın ağrısı, gaz. 

Oluşumu : 8-16 saat 

Süresi : 24-48 saat 
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Hastalık ve Zehirlenmeler 

E. coli Enfeksiyonları : 

Mikroorganizma : Escherichia coli 

Gıda : Az pişmiş et, çiğ süt, çiğ meyve suları, taze 

meyve ve sebze.   

Belirtileri : İleri ishal çoğunlukla 

 kanlı, karın ağrısı, kusma, az ateş. 

Oluşumu : 1-8 gün 

Süresi : 5-10 gün 
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Hastalık ve Zehirlenmeler 

Listeriosis: 

Mikroorganizma : Listeria monocytogenes  

Gıda : Çiğ süt, yumuşak peynir, az pişmiş et, tavuk eti.  

Belirtileri : Baş ağrısı, ateş, ishal. 

Oluşumu : 9-18 saat bağırsak; 

 2-6 hafta menenjit. 

Süresi : Değişir. 
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Hastalık ve Zehirlenmeler 

Salmonellosis : 

Mikroorganizma : Salmonella spp.(2300 çeşit)  

Gıda : Çiğ ve az pişmiş et ve tavuk eti, yumurta, patörize 

olmayan süt ürünleri. 

Belirtileri : İshal, ateş, karın krampları, kusma. İleri 

vakalar yüksek ateşe bağlı ölüm.  

Oluşumu : 1-5 gün 

Süresi : 2-7 gün 
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Hastalık ve Zehirlenmeler 

Staphylococcal zehirlenme : 
 

Mikroorganizma : Staphylococcus aureus 

Gıda : Krema, yumurtalı salata, patates salatası, salam, 
jambon, peynir. 

Belirtileri : ani bulantı ve kusma, karın ağrısı, ishal ve 
ateş de oluşabilir.  

Oluşumu : 1-6 saat 

Süresi : 24-48 saat  
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Fırat ÖZEL  

0 507 454 33 57  

firatozel@gmail.com 

firatozel.wordpress.com 

mailto:firatozel@gmail.com
http://firatozel.wordpress.com/

