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GIDA MUHAFAZA İLKELERİ -1 

 
Gıda mikrobiyolojisi; gıda kaynaklı zararlı ve yararlı mikroorganizmaların genel ve 

özel niteliklerini, bunların izolasyon ve identifikasyon tekniklerini, yararlı olanlardan nasıl 

yararlanıldığını, zararlı olanların ise nasıl zararsız hale getirildiğini açıklayan bir bilim dalıdır.  

Mikrobiyel Taksonomi 

Prottista alemi (Protozoalar, algler, funguslar ve bakteriler) tek hücreli yada koenositik 

hücresel organizasyon özelliği ile bitkiler ve hayvanlar aleminden ayrılmaktadır. Koenositik 

yapı içeren protistlerde (fungusların büyük çoğunluğu ve bazı alg grupları) hücresel alt 

grupları yoktur. Çok hücreli gibi görünmelerine rağmen ayırıcı membranlar arasında 

sitoplazma sürekliliği bulunur. Sitoplazmalarında çok sayıda çekirdek vardır.  Canlılar 

aleminde basit hücreliler (prokaryot) (bakteriler ve mavi-yeşil algler) ve karmaşık hücreliler 

(ökaryot) (bitkiler, tek ve çok hücreli hayvanlar, algler ve funguslar) vardır. 

 Canlılar alemi içerisinde tek prokaryotik grup bakterilerdir. Bakteriler gerçek çekirdek 

içermeme özellikleri ile tanımlanırlar. Söz konusu özellik bakterilerin yakın akrabaları mavi-

yeşil alglerde (Cyanobacteria)  ortak olduğu için bu grupta bakteriler altında 

sınıflandırılmaktadır.  

 Bitkiler ve hayvanlar aleminin tümü ile protistlerden funguslar, algler ve protozoaların 

dahil olduğu ökaryot (eu= gerçek, caryon =çekirdek) organizmaların temel ayırıcı özelliği 

kromozomal materyalin bir zar sistemi ile sitoplazmadan ayrılmış olmasıdır. 

 Virüsler, bağımsız metabolizma içermemeleri ve materyallerini (DNA ya da RNA) 

eşleyememeleri nedeni ile diğer tüm biyolojik sistemlerden (prokaryot ve ökaryot 

hücrelerden) ayrılırlar. Enfekte ettikleri hücreler dışınde inert durumda olup, metabolik 

faaliyet, çoğalma ve hareket gösteremezler. Virüsler genetik materyal dışında, bu materyali 

çevreleyen protein yapıda bir kapsid ve enfeksiyonun başlaması için zorunlu birkaç enzim 

içerirler.  Bu bileşim bağımsız bir metabolizma ve genetik materyalin eşlenmesi için yeterli 

değildir. Oysa virüsler dışındaki tüm zorunlu hücresel parazitler kendi bağımsız 

metabolizmalarını ve replikasyonlarını yönetecek enzim sistemlerine sahiptirler. Virüsler 

tipine göre DNA ve RNA’nın yalnız birini içerirler.  

 Prokaryotik özellik gösteren tek protista grubunda yer alan bakteriler, doğada su, 

toprak, hava, bitki, hayvan, insan vb. her yerde bulunabilmektedir. Yaşantıları sırasında belli 

bir bölgeye lokalize ve adapte olabilirler. (insan ve hayvan barsak bakterileri, sıcak su 

kaynaklarında bulunan Termus aquaticus gibi) Bakteriler ölü bitki ve hayvan dokularını 

parçalayarak doğada madde döngüsüne (nitrifikasyon) çok önemli katkıda bulunurlar. Bazı 

faydalı bakteriler turşu, yoğurt, kefir, peynir, sirke, silaj vb. besinlerle sucuk ve diğer fermente 
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ürünlerin üretiminde starter kültür olarak kullanılmaktadır. Yine bazı bakteriler endüstriyel 

olarak üretilmekte ve bunlardan aminoasitler, enzimler, vitaminler, antibiyotik ve dekstran 

gibi maddeler elde edilmektedir. Bu faydalı bakterilerin yanında bir çok bakteri türü gıdalara 

bulaşarak kontamine etmekte, bakteriye bağlı olarak gıdalarda bozulmalara neden 

olabilmekte, bu gıdaları tüketenlerde enfeksiyon ya da intoksikasyonlara neden 

olabilmektedir. Ayrıca bazı bakterilerde insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklar 

oluşturmaktadır. 

 Alglerin sınıflandırmasında ana kriterler fotosentetik pigment tipi, flegellanın yapısı ve 

lokalizasyonu, hücrenin oluşturduğu organik depo besin maddesi ve varsa hücre duvarının 

kimyasal yapısı gibi özelliklerdir. Bu nedenle aynı gruplar içerisindeki türlerde organizma 

yapısı homojen değildir. Tüm algler fotosentetiktir. Ancak ökaryot hücrelerde kloroplast 

kaybı geri dönüşümsüz bir olaydır ve sonuçta fotosentez yeteneği yok olur. 

 Alglerin büyük çoğunluğu su ekosisteminde yaşarlar. Suda yaşayanlar ilke olarak 

serbest yaşam formu gösterirler. Ancak bazı tek hücreli deniz algleri, yine denizlerde yaşayan 

bazı omurgasız hayvanlarla simbiyotik yaşam biçimi gösterirler. Deniz algleri madde 

çevriminde çok önemli rol oynarlar. Fotosentez yeteneğinde olduklarından besinsel 

gereksinimleri oldukça basittir. Işık varlığında tamamen inorganik maddeler içeren besin 

ortamlarında üreyebilirler. Bazıları bunun dışında vitaminlere de gereksinim duyarlar. Algler 

toprak verimliliğinin arttırılmasında (azot fikse edebilen alg türleri) vitaminlerin ve bazı 

gıdaların üretiminde kullanılmaktadır.  

 Funguslar, fotosentetik olmayan canlılardır. Çoğu toprak ya da suda serbest olarak 

yaşar ve enerjilerini solunum ya da organik substratların fermentasyonu yolu ile sağlarlar. Bir 

çok türü endüstriyel fermantasyon süreçlerinde değişik ürünlerin elde edilmesinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Gıda bozulmaları ve toksikasyona neden olan türlerin yanında bitki 

ve hayvan paraziti türlerde mevcuttur.  

  

Gıdalarda Bulunan Önemli Mikroorganizmalar 

 

 İnsanlık tarihindeki ilk büyük gıda zehirlenmesi olayı M.S. 943 yılında Fransa’da 

görülmüş ve Claviceps purpurea ile enfekte olmuş çavdar veya diğer hububatların tüketilmesi 

sonucu 40 000 kişinin öldüğü belirtilmiştir. Ergotizm diye adlandırılan bu zehirlenmeye daha 

önceki çağlarda da rastlanmıştır.  

 Gıdalarda bulunan mikroorganizmaları ve oynadıkları rolü ilk anlayan ve gösteren kişi 

L. Pasteur’dur. 1860 yılında şarap ve birada istenmeyen mikroorganizmaları yok etmek için 
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ilk defa ısı uygulamıştır. Böylece günümüzde de gıda muhafazasında çok kullanılan 

pastörizasyonun temeli atılmıştır.  

 Mikroorganizmalar doğada ölü bitki ve hayvan dokularında indirgen halde bulunan 

karbon, azot, kükürt bileşiklerini bitkilerin kullanacağı şekle dönüştürür. Bitkiler ise 

hayvanların beslenmesini sağlar. Bu sırada mikroorganizmalar insan ve hayvanlar tarafından 

kullanılan gıdaların bozulmasına neden olur. Mikroorganizmalar yüksek yapılı hayvanlarla 

karşılaştırıldığında basit yapılı olmalarına karşın yaşamlarını sürdürebilmek için pek çok 

kompleks kimyasal reaksiyonları yürütme yeteneğindedirler. 

 Gıda mikrobiyolojisi bakımından önemli olan ve ortak özelliklere sahip olan 

mikroorganizmalar klasik sınıflandırmaya bakılmaksızın sınıflandırılır. Aşağıdaki listede 

gıdalar için önemli bazı mikroorganizmalar verilmiştir. 

 

Bakteriler 

Aeromonas                       Erwinia   Micrococcus 

Alcaligenes   Escherichia   Moraxella 

Acetobacter   Enterococcus   Pediococcus 

Bacillus   Enterobacter   Proteus 

Bacteroides   Flavobacterium  Pseudomonas 

Brochothrix   Hafnia    Salmonella 

Campylobacter  Lactococcus   Serratia 

Citrobacter   Lactobacillus   Shigella 

Clostridium   Leuconostoc   Staphylococcus 

Corynebacterium  Listeria   Streptococcus 

        Vibrio 

        Yersinia 

 

 

Küfler 

  

Alternaria   Cladosporium   Mucor 

Aspergillus   Fusarium   Penicillium 

Botrytis   Geotricum   Rhizopus 

  

Mayalar 

 

Candida   Kluyveromyces  Schizosaccharomyces 

Cryptococcus   Pichia    Trichosporan 

Debaryomyces  Rhodotorula   Torulaspora 

        Saccharomyces 

 

 Gıda mikrobiyolojisi bakımından ortak özelliklere sahip olan bakteriler klasik 

sınıflandırmaya bakılmaksızın aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler. 

1- Laktik Asit Oluşturan Bakteriler 
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Bu bakterilerin en önemli özellikleri şekerleri laktik aside fermente etmeleridir. Bu 

özellik turşu, fermente süt ürünleri ve salamura zeytin yapımında istenirken, şarap üretiminde 

arzu edilmez. Diğer bakterilere göre daha aktiftirler. En önemli cinsler Leuconostoc, 

Lactobacillus, Streptococcus ve Pediococcus’tur. 

2- Asetik Asit Oluşturan Bakteriler 

Çoğu asetik asit bakterisi Acetobacter ve Gluconobacter cinslerine girer. Her iki cinsin 

türleride etil alkolü asetik aside oksitlerler. Acetobacter türleri asetik asidi CO2’e kadar 

oksitleyebilirler. Bazı türler şlam üretir. Acetobacter aceti subsp. suboxydans gibi. 

3- Butirik Asit Oluşturan Bakteriler 

Bu grubun çoğu anaerob şartlarda spor oluşturan Clostridium cinsine girer. 

 4- Propiyonik Asit Oluşturan Bakteriler 

 Bu grubun çoğu  Propionibacterium cinsine girer. 

 5- Proteolitik Bakteriler 

Ekstraselülar proteinaz enzimi oluşturan bakterilerin girdiği heterojen bir gruptur. Bu 

gruba giren bakteriler; 

a- Aerobik veya fakültatif spor oluşturan veya oluşturmayanlar 

b- Anaerobik ve spor oluşturanlar 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Örneğin Bacillus cereus aerobik spor oluştururken, Pseudomonas 

fluorescens aerobik-fakültatif olup spor oluşturmaz. C. sporogenes anaerobik spor oluşturan 

bir bakteridir. 

 Clostridium, Bacillus, Pseudomonas ve Proteus cinslerine giren türlerin çoğu 

proteolitiktir. Bazı bakteriler asit-proteolitik olup, hem asit oluştururlar hem de proteinaz 

enzimi ile proteinleri parçalarlar. Örnek, Streptococcus faecalis var. liquefaciens ve 

Micrococcus caseolyticus.  

Bazı bakteriler putrefaktif olup, proteinleri anaerob şartlarda parçalayarak kötü kokan 

H2S, merkaptanlar, aminler, indol ve yağ asitlerine parçalarlar. Clostridium cinsinin 

proteolitik türlerinin çoğu putrefaktiftir. Proteus ve Pseudomonas cinslerinin bazı türleri de 

putrefaktiftir. Bazı pseudomonaslar ısıya dayanıklı proteinaz oluştururlar.  

 6-Lipolitik Bakteriler 

 Bu bakteriler yağları yağ asitleri ve gliserole parçalayan lipaz enzimine sahiptirler. 

Çoğu aerobik proteolitik bakteri aynı zamanda  lipolitiktir. Pseudomonas fluorescens kuvetli 

bir lipolitik özellik gösterir. Alcaligenes, Staphylococcus, Serratia ve Micrococcus cinsleri 

lipolitik türlere sahiptir. Mikrobiyal lipaz enzimi işletme tekniklerine dayanıklıdır. 

   7- Sakkarolitik Bakteriler 



 5 

 Bu bakteriler disakkarit ve polisakkaritleri basit şekerlere parçalarlar. B.subtilis ve C. 

butyricum amilolitiktir. 

 8- Pektinolitik Bakteriler 

 Pektinler meyve ve sebze duvarında bulunan ve sertlik veren kompleks 

karbonhidratlardır. Erwinia, Bacillus, Clostridium, Achromobacter, Aeromonas, Arthrobacter 

ve Flavobacterium cinslerine ait türler pektin eriten pektinaz enzimine sahiptirler. Bazı 

küflerde pektinolitik olabilirler. 

 9- Termofilik Bakteriler 

 Bu bakteriler en az 45
0 

C’ de, optimum 55
0 

C’ de gelişirler. B. stearothermophilus 

düşük asitli konservelerde ekşimeye neden olur. C. thermosaccharolyticum ise konservelerde 

termofilik bozulma ve bombaja neden olur. 

 10- Termodurik Bakteriler 

 Pastörizasyon gibi sıcaklık işlemine dayanıklı bakterilerdir. Bacillus türleri, 

Micrococcus, Enterococcus’lar pastörizasyon sıcaklığına dayanıklıdırlar. Clostridium, 

bacillus, Micrococcus, Streptococcus, Lactobacillus ve Microbacterium türleri pastörize 

gıdalarda sıkça görülür. Aspergillus ve Penicillium’un termodurik türleri vardır. Bazı 

termodurik bakteriler (Bacillus, Enterococcus) psikrofil de olabilir.     

 11- Psikrofilik Bakteriler 

 Soğuk hava depolamacılığında besinlerin bozulmasında etkin rol oynarlar. 

Pseudomonas, Lactobacillus, Flavobacterium cinsinden olan bakteriler, Candida, Rhodotorula 

cinsinden olan mayalar ve bazı küf mantarları psikrofilik mikroorganizmalardır. 

 12- Psikrotrofik Bakteriler 

 Optimum üreme ısıları 20-25 
0
C olmasına karşılık 5 

0
C’de de ürerler. Toprak ve 

değişik gıdalarda bulunurlar.  Bu bakterilere Pseudomonas, Lactobacillus, Flavobacterium, 

Alcaligenes, Micrococcus, Lactobacillus, Vibrio, Yersinia, Bacillus, Clostridium, 

Enterobacter ve Achromobacter ile Candida, Sacchharomyces, Hansenula cinsine bağlı 

mayalar, Geotricum, Botrytis, Cladosporium ve Thamnidium cinsine bağlı küfler örnek olarak 

verilebilir. Toprak ve değişik gıdalarda bulunarak soğukta saklanan gıdaların bozulmasına 

neden olurlar. 

 Psikrotrof  mikroorganizmalar aynı zamanda mezofil mikroorganizmalarda olup düşük 

sıcaklık derecelerinde kısa jenerasyon sürelerine sahiptirler. Enzimatik aktivasyonları ile başta 

balık, kanatlı eti, süt, kırmızı et gibi proteince zengin çoğu gıdaların bozulmasına yol açarlar. 

 13- Halofilik Bakteriler 
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 Gelişmeleri için tuza ihtiyaç duyarlar. Hatta bir kısmının potasyum, magnezyum 

iyonları ile diğer anyon ve katyonlara da gereksinimi vardır. Tuza olan ihtiyaçlarına göre 

aşağıdaki gruplara ayrılırlar. 

a- Zayıf Halofiller: % 2-5 tuz konsantrasyonlarında ürerler. Bunlar Pseudomonas, 

Moraxella, Flavobacterium, Acinetobacter ve Vibrio ‘lardır. 

b- Orta Halofiller:  % 5-20 tuz konsantrasyonlarında ürerler. Bacillus ve başlıca 

Micrococcus soylarını içerirler.  

 c- Kuvvetli Halofilikler:  %20-30 tuz konsantrasyonlarında üreyebilirler. Halococcus 

ve Halobacterium’ lar bunlara dahildir. 

 Bunların dışında halotolerans bakterilerde mevcut olup, tuz içermeyen ve % 5’lik tuzlu 

ortamlarda ürerler.  

 Halofil bakteriler tuzlanmış gıdalarda, Halococcus ve halobacterium tuzlanmış balık 

ve barsaklarda kırmızı renk oluşumuna neden olurlar.   

  14- Sirke Asidi Bakterileri 

 Meyve sularının, şarap, bira ve ketçapın bozulmasına yol açarlar. Teknolojik yöndan 

sirke üretiminde önem taşırlar. Gluconobacter ve Acetobacter  cinsi sirke asidi bakteriler daha 

çok mayalarla birlikte bulunurlar.  

15- Pigmentli Bakteriler 

Birçok bakteri katı gıdalar üzerinde ve içinde ürerken çeşitli pigmentler oluştururlar. 

Flavobacterium gıda içinde ve üzerinde sarıdan turuncuya kadar değişen renk oluştururken, 

Serratia kırmızı, Lactobacillus plantarum peynirde pas rengi, Halobacterium türleri pembe, 

kırmızı, kırmızı-portakal, Halococcus kırmızı veya kırmızı-portakal renkli pigment 

oluştururlar.   

16- Şlam ve Rop Oluşturan Bakteriler 

Alcaligenes viscolactis, Enterobacter aerogenes ile Streptococcus ve Lactobacillus 

türleri, Klebsiella oxytoca sütte rop, Leuconostoc türleri şekerli ortamlarda, Lactobacillus 

plantarum suşları ve diğer Lactobacillus türleri meyve, sebze ve hububat ürünleri ile elma 

şarabı, lahana turşusu ve birada, Bacillus türleri ekmekte rop oluştururlar.  

17- Gaz Oluşturan Bakteriler 

Leuconostoc, Lactobacillus (heterofermantatif) ve Propionibacterium türleri CO2, 

Escherichia, Enterobacter,  Proteus, Bacillus ve Colstridium türleri geliştikleri ortamda CO2 

ve H2 oluştururlar. 

 

 Basiller (Spor Oluşturan Bakteriler) 
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 1- Bacillus  

 Basiller toprak, su, hava, sindirim sistemi, araç-gereç ve besinlerde bulunurlar. Aerob, 

anaerob, kısmen fakültatif anaerob’turlar. Gram pozitif, Gram labil ve spor oluşturan 

mikroorganizmalardır. Bacillus, Sporolactobacillus, Clostridium, Desulfotomaculum ve 

Sporosarcina gıda hijyeni bakımından önemli basillerdir Gıdalarda bulunan basiller. üreme 

ısılarına göre mezofil, termofil ve psikrotrof basiller olarak sınıflandırılırlar. 

 Mezofil Basiller; sahip oldukları proteaz, lipaz, pektinaz, amilaz gibi değişik 

enzimlerle gıdalarda bozulmaya neden olurlar. Özellikle konserve edilmiş sosislerde bombaj 

yapmadan bozulmaya neden olurlar. Pastörize ve UHT sütlerde tatlı yoğunlaşma ve acı 

lezzete yol açarlar. Özellikle B. polymyxa sebzelerde yumuşama ve çürümeye neden olur. B. 

cereus proteince zengin baklagillerde hızla gelişerek gıda zehirlenmeleri yapar. Bu basillerin 

değişik enzimleri antibiyotik üretiminde ( B.sbtilis – bacitracin, subtilin,  B. polymyxa- 

polymyxin, B brevis- thyrothricin)  kullanılır. 

 Termofil Basiller;  bu grup içerisinde B. stearothermophilus, B. coagulans, B. 

acidocaldarius yer alır. Minimal üreme sıcaklıkları B. stearothermophilus için 30-45
0
C ve 

maksimum 65-70 
0
C ’dir. B. coagulans 20-55 

0
C’lerde ürerken birkaç suşu 60

0
C ’ye kadar 

üreyebilmektedir. B. stearothermophilus ve  B. coagulans toprakta, nişastada, şekerde, 

peynirde ve diğer gıdalarda bulunur. Özellikle sebze ürünleri, ketçap ve meyve 

konservelerinde gaz oluşturmaksızın asitleşmeye (flat sour spoilage) neden olurlar. B. 

stearothermophilus ortanda nitritin bulunması halinde gaz ve hafif bombajlar oluşturabilir. 

Katalaz negatif suşlar cam kaplarda bulunan kırmızılahana ve fasulyelerde bozulmaya neden 

olurlar. 

 Psikrotrof Basiller;  Optimum üreme ısıları 20-25 
0
C’ de olmakla birlikte 5 

0
C’de de 

üreyebilirler.  Toprakta ve değişik gıdalarda bulunurlar. Süt ve süt ürünlerinde bozulmaya 

neden olurlar. Bunlar arasında B. circulans, B. megeterium, B. badiuıs, B, polymyxa, B. 

pumilis, B. laterosporus, B.subtilis, B. macerans, B. cereus yer alır.  

   2- Clostridium’lar 

 Anaerob, Gram pozitif ve Gram değişken, katalaz negatif çubuk formlu bakterilerdir. 

Genelde pH 4.5’in üzerinde ürerler. Ancak C. butyricum, C. tyributyricum ve C. 

pasteurianum 4.5’in altındaki pH değerlerinde de üredikleri bilinmektedir. 

 Toprakta, sindirim sisteminde ve çok sayıdaki gıda da bulunurlar. Et ürünlerinde C. 

sporogenes bombaja neden olurken, C. butyricum, C. tyributyricum ve C. sporogenes 

peynirlerde teknolojik kusurlara neden olur. 
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  Endospor oluşturan bakteriler aşağıda belirtilen özelliklerinden dolayı gıda 

mikrobiyolojisi bakımından önemlidirler. 

1- Pastörizasyon sıcaklığında ölmeyen endospor oluştururlar 

2-Proteinleri parçalayarak zehirli metabolit oluştururlar. Anaerob türleri konservelerin 

bozulmasına sebep olurlar.  

3- Termofil türlerin generasyon zamanı kısa olup, bunlar yüksek sıcaklıkta (50 
0
C) 

gelişirler. 

4- Bazı türler gıda zehirlenmelerine (B.cereus, C.perfringens, C. botulinum) neden 

olur. 

  

İndikatör Mikroorganizmalar 

 Genelde gıdaların mikroorganizmalarla kirlenmesi istenmez. Gıdalarda mikrobiyel 

kirlenmeyi tahmin edebilmek için belirli tür kirlenmeyi işaret eden mikroorganizmalar 

saptanır. Örneğin E. coli zorunlu barsak sakini olup varlığı fekal bir bulaşmayı gösterir ve 

indikatör organizma olarak değerlendirilir. E. coli’nin tersine diğer koliform bakterilerin 

(Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter) indikatör fonksiyonları yoktur. 

 Koliformlar kısa çubuk, aerob ve fakültatif anaerob bakterilerdir. Bunlar Gram negatif, 

sporsuz olup, laktozu gaz oluşturarak parçalarlar. Koliformların önemli türleri E. coli ve 

Enterobacter aerogenes’dir. 

 E. coli dışında indikatör olarak aranması tavsiye edilen diğer mikroorganizmalar S. 

faecalis, S. faecium, (dondurulmuş ürünlerde) Staphylococ’lar ve ekipman sanitasyonunu 

tespit edebilmek için Geotrichum candidum’dur. 

 Koliformlar gıda bozulmasında aşağıdaki özelliklerinden dolayı önemlidirler 

 1- Çeşitli ortamlarda kolay gelişirler ve basit azotlu bileşikleri azot kaynağı olarak 

kullanırlar. 

2- Gerekli vitaminlerin çoğunu sentezlerler. 

3- Geniş bir sıcaklık aralığında (10-46 
0
C) gelişirler. 

4- Şekerlerden önemli ölçüde asit ve gaz oluştururlar. 

5-  Gıdalarda ürediklerinde kötü, istenmeyen ahır kokusu oluştururlar. 

6- E. aerogenes gıdalarda şlam ve rop oluşturur. 

 

Gıdalarda bulunabilen başlıca patojen ve toksijen bakteriler 

 Salmonella      Listeria monocytogenes 

 Shigella      Bacillus cereus 

 Yersinia enterocolitica    Clostridium perfringens 

 Campylobacter jejuni     Clostridium botulinum 
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 Vibrio parahaemoliticus    Escherichia coli  

 Koagulaz pozitif stafilokoklar (S. aureus) 

 

Maya ve Küfler 

 Bazı Maya ve Küfler gıdaların üretiminde, bozulmasında önem taşırlar. Toprak, bitki, 

hayvan, gıda ve deride bulunurlar. Çoğu küfler oluşturdukları mikotoksinler ile halk sağlığı 

açısından önem taşırlar. Özellikle Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus aflatoksin 

oluştururlar ve oldukça fazla gıda maddesinde bulunurlar. Byssochlamys cinsi küfler 

askosporlarının ısıya dirençlilikleri nedeni ile asidik (pH  < 4.5-5) meyve konservelerinde 

bulunabilirler ve çok düşük oksijen ihtiyacı ile kapalı kaplarda dahi bozulmalara neden 

olurlar.  

 

MİKROORGANİZMALARIN GIDALARA BULAŞMA KAYNAKLARI 

Sağlıklı bitki ve hayvan dokusunun içerisinde hiç mikroorganizma bulunmaz veya az 

sayıda bulunur. Gıda maddelerine mikroorganizmalar gıdanın köken aldığı canlı dokudan ve 

gıda maddesinin tüketilinceye kadar ilişkili olduğu işlemler sırasında direkt ve indirekt 

yollarla bulaşır. Gıda maddelerini bulaştıran kaynaklar aşağıda sıralanmıştır.  

1- Toprak ve Su 

Belki bir zamanlar mikroorganizmaların hepsi suda bulunuyordu. Toprak yüzeyinin 

kuruması sonucu mikroorganizmalar tozlarla rüzgarın da etkisiyle çevreye dağılmıştır. Büyük 

su kütleleri üzerinde oluşan bulutların rüzgarla taşınması ve suların yağmur halinde tekrar 

toprak yüzeyine düşmesiyle de mikroorganizmalar yayılmıştır. Bu nedenle bir çok kaynaktaki 

mikroorganizmalar aynı olabilmektedir.    

Bitki ve hayvan yüzeyleri kendine has tipik mikroorganizmaları bulundurursa da gıda 

kaynaklı olarak belirtilen mikroorganizmaların daha ziyade toprak ve sudan köken aldığı 

kabul edilmektedir. Bunalar Alcaligenes, Bacillus, Citrobacter, Clostridium, 

Corynebacterium, Enterobacter, Micrococcus, Proteus,  Pseudomonas ve Serratia cinsi 

içerisinde yer almaktadırlar. 

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

dokuların parçalanmasında çok fazla rol oynayan ve hastalık da yapan organizmalar olup, 

doğada çok yaygın olarak bulunurlar. Toprakta en fazla görülenleri: Aspergillus, Rhizopus, 

Penicillium, Trichotecium, Botrytis ve fusarium’dur. 

Mayalar daha çok bitkilerle ilişkili oldukları için toprakta bulunmaları beklenir. Suda 

ise sayıları oldukça azdır. 
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Ayrıca toprakta, suda dolayısı ile de gıdalarda çok çeşitli parazit, yumurta ve larvası 

bulunabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı gıda kontaminasyonlarının önlenmesi ve her 

hangi bir işleme tabi tutulmadan tüketilen yıkanabilir gıdaların içme, kullanma niteliğindeki 

sularla iyice yıkanması gerekir.  

2- Bitkiler ve Bitkisel Ürünler 

Su ve toprakta bulunan mikroorganizmaların çoğu bitkilerde de bulunur. Doğal yüzey 

florası (epifitik mikroflora) bitki çeşidine göre farklıdır.Pseudomonas, Alcaligenes, 

Flavobacterium, Micrococcus, Coliform, Lactobacillus, Leuconostoc, streptococcus, 

Acetobacter, Pediococcus, Erwinia cinsinden bakterilere bitkilerin doğal florasında rastlanır.  

Meyve ve sebzelerin pazarlaması sırasında penicillium, Aspergillus, Cladosporium, 

Rhizopus,Trichothecium cinsi küfler cürümlere neden olur. 

Birçok bitkisel üründe ve özellikle meyvelerde bulunan Saccharomyces cinsi 

mayalardır. Ayrıca Candida, Rhodotorula, Torulopsis vb. cinslerden olanlara da bitkilerde sık 

rastlanır.  

3- İnsan ve Hayvanlar 

Toprak kirli su, yem, gübre vb. ortamlarda bulunan mikroorganizmalar hayvanların 

tüy, kıl ve derilerinde de bulunarak gıdaları kotamine ederler. Ayrıca insan ve hayvanların 

barsaklarında bulunan birçok patojen ve apatojen mikroorganizma çeşitli yollarla gıdalara 

bulaşır. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler Salmonella, Shigella, Vibrio, Escherichia, 

Enterobacter, Proteus, Clostridium cinslerine ait bakterilerdir. Barsak kökenli bakteriler 

doğrudan doğruya su ve toprağa, buralardan da bitkilere, tozlarla atmosfer havasına, gıda 

kaplarına bulaşabilirler. Ayrıca Antrax basili, Mycobacterium türler, Brucella türleri, yine 

Listeria, Coxiella, Salmonella ve beta hemolitik streptokok bakterileri ile bazı parazit ve 

viruslar hayvanlardan gıdalarla insanlara bulaşırlar.  

4- Gıda Kapları 

Gıda kapları üzerinde bulunan mikroorganizmanın türü işlenen gıdanın çeşidine, 

kapların gördüğü muameleye, depolama koşullarına ve diğer koşullara bağlıdır. Gıda kapları 

her kullanımdan sonra sıcak veya kaynar su ile yıkanmalı veya daha iyisi sterilize edilmeli ve 

uygun koşullarda saklanmalıdır. 

5- Gıda İşçileri 

Gıda işçilerinin el, yüz ve elbiselerinin dış yüzlerinde bulunan mikroorganizmalar 

gıdalara bulaşır. Et, süt, sucuk, peynir, tereyağı, vb. hayvansal gıdalar kombina ve mandıra 

işçileri, sağıcılar ve makinalar tarafından bulaştırılır. Özellikle eller, ağız ve burunda bulunan 
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mikroorganizma cinsleri vardır. Bunlar arasında Micrococcus’lar, Staphylococcus’lar önemli 

olup, Staphylococcus’lar el, ağız, burun boşluğu ve akıntısı ile buralardaki yaralarda fazlaca 

bulunmaktadır. Bu nedenle gıda iş yerlerinde çalıştırılan işçiler sürekli sağlık kontrollerinden 

geçirilmeli ve hijyen konusunda eğitilmelidir. 

6- Hava 

Mikroorganizmalar havada bulunan toz, partikül ve rutubet zerreleri içerisinde 

bulunurlar ve buralardan gıdaları bulaştırırlar. Hava ve toz bazı patojenler dışında tüm 

mikroorganizmaları içerir. Havada daha çok değişik derecede susuzluğa dayanan 

Micrococcus’lar, Bacillus’lar ile küf sporları ve mayalar bulunur. Ayrıca Staphylococcus ve 

Salmonella türleri gıdalara başlıca bulaşma kaynağı hava olmamasına karşılık hava ve tozda 

bulunmaktadırlar. Havadaki mikroorganizma sayısı havanın kirliliğine, hareketine, rutubetine 

ve güneş ışınlarına bağlıdır. 

7- Hayvan Yemleri 

Yukarıda belirtilen bakteri, küf ve mayaların biri veya hepsi hayvan yemlerinde 

bulunabilir, Yemdeki mikroorganizma yükü yem hammaddesine, yeme uygulanan işlemlere 

ve depolama şartlarına göre değişir. Yemler özellikle gıda zehirlenmesine neden olan 

Salmonella türlerinin yayılmasında önemli rol oynar. 

 

GIDALARDA MİKROBİYEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖLER 

Gıda kaynağı olarak kullanılan bitki ve hayvan dokularının doğal yapısında 

mikroorganizmaların gelişimini engelleyen sistemler vardır. Taze gıdalarda bu koruma 

sistemlerinin bazıları etkinliğini devam ettirirler. Gıdalarda mikroorganizmaların gelişmesi 

sonucu, gıdanın dış görünüşünde, tadında, ve yapısında değişmeler meydana geldiği gibi 

bazen de hiçbir değişiklik algılanamaz. Gıdalarda mikroorganizmaların gelişmesi bazı 

faktörlere bağlıdır. Bu faktörleri 2’ye ayırarak inceleriz. 

 

1- İÇ FAKTÖRLER 

İç faktörler gıdanın bileşimi, su aktivitesi değeri, redoks potansiyeli ve gıdanın 

yapısıdır. 

a-Gıdanın Bileşimi 

Bozulmanın çeşidi ve hızı gıdanın bileşimine bağlıdır. Basit moleküllü gıdalar daha 

hızlı, nişasta, selüloz ve pektin gibi maddeleri içeren gıdalar daha uzun sürede bozulurlar. 

Gıdanın başlangıçdaki mikrop yükü düşük ise dayanma süresi daha uzun olur. Bu kural düşük 

sıcaklık depolamasında daha geçerli olur.    
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Aminoasit, basit yapılı peptidler, nükleotid ve nükleozid gibi çözünebilir azot bileşiği 

içeren gıdalar daha fazla bozulur. Bu sebeple kabuklu su ürünleri balıktan, balık etten daha 

çabuk bozulur. Oluşan amino asitler dekarboksilasyon, dezaminasyon ve transaminasyon yolu 

ile parçalanır. Parçalanma sonucu H2S, NH3, aminler ve organik asitler oluşur.      

Polimer karbonhidratlardan nişasta, glikojen, selüloz, hemiselüloz ve pektin 

ekzoenzimlerle parçalanır. Polisakkarit alfa amilaz, pektin ise pektinesteraz ve 

poligalakturonidaz tarafından parçalanır.    

Şekerli gıdaların bozulması sonucu şlam ve alkol, süt asidi ve kötü kokan yağ asidi 

(bütirik asit) gibi fermentasyon ürünleri oluşur.  

Leuconostoc mesenteroides, marmelat, reçel ve meyve suyu konsantresinde şlam 

oluşturur. Şlam poliglukoz veya polifruktoz’dur. 

Mayalar şekerleri etanol ve CO2’e parçalar. Etanolde sirke bakterileri tarafından sirke 

asidine oksitlenir. Şekerli gıdalarda Zygosaccharomyces rouxii ve küfler etkilidir. 

Şekerleri homofermentatif süt asidi bakterileri laktik aside, heterofermantatifler laktik 

asit, sirke asidi, etanol ve CO2’ye parçalarlar. Sakkarolitik Clostridium türleri (C. butyricum) 

karbonhidratları parçalayınca asetik asit, bütirik asit ve gaz (H2 ve CO2) oluştururlar.   

Enterobacteriaceae üyeleri, fakültatif anaerob bakteriler, belli Bacillus türleri ve diğer 

bakteriler şekerleri çeşitli asitlere (asetik, suksinik, formik, laktik vb. ) H2, CO2, etanol, 

asetoin ve 2,3 butandiol’e parçalarlar. 

b- Gıdanın pH Değeri 

Mikroorganizmaların gıdalarda gelişimini belirleyen önemli kriterlerden biride o 

gıdanın pH’sıdır. Bazı mikroorganizmalar pH=4’ün altında gelişmekle beraber büyük bir 

kısmı en iyi pH=7 (6.6-7.5) civarında gelişmektedir.  Patojen bakterilerde dahil olmak üzere 

bakteriler maya ve küflere oranla daha seçicidirler. Yani mayalar ve küfler bakterilere göre 

biraz daha asit ortamda gelişirler. Gıda maddelerinin çoğu hafif asit reaksiyonlu olduğundan 

bozulmada optimum gelişmesi nötre yakın pH’lar olan mikroorganizmalar yaygındır. 

Mikroorganizmaların üredikleri maksimum ve minimum değerler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Ancak bu değerler diğer gelişim parametrelerine paralel olarak değiştiğinden kesin 

sınırlar olarak algılanmamalıdır. 

Tablo: Bazı Mikroorganizmaların Gelişebildikleri Yaklaşık pH Değerleri 

Mikroorganizma Minimum Optimum Maksimum  

Bakteri   4.5  6.5-7.5  9.0 

Küf   1.5-3.5  4.5-6.8  9.0-11.0 

Maya   1.5-3.5  4.0-6.5  8.0-8.5 
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Tablo: Çeşitli Gıdaların pH Değerleri 

 PH  Aralığı   Gıda     pH Değeri 
Alkali pH>7.0   Yumurta akı    9.6’ya kadar 

Nötr    Taze et (yeni kesilmiş)  7.2 

PH 7.0-6.5   Süt     7.0-6.8 

    Karides    7.0-6.8 

    İstiridye    6.7-6.3 

    Kümes hayvanı etleri   6.7-6.3 

 

 

Hafif asit   Balık     6.6-5.7 

PH 6.5-5.3   Sığır eti (dinlenmiş)   5.8-5.4 

    Taze sucuk    5.8-5.0  

 

Orta asit   Çoğu konserve   5.2-4.9 

PH  4.5-5.3   Ham sucuk    5.2-4.9 

 

Asit    Karışık turşu    3.5-4.5 

PH  3.7-4.5   Domates    4.0-4.4 

    Yoğurt     3.8-4.2 

    Mayonez    3.8-4.0 

    Çoğu meyve    3.0-4.5 

    Şaraplar    3.0-4.0 

    Sirke     4.0-4.5 

Kuvvetli asit   Lahana turşusu   3.1-3.7 

PH <3.7   Elma, elma suyu   3.3-3.5 

    Erik      2.8-3.0 

    Limon     2.2-2.4 

  

Yukarıdaki tablo incelenecek olursa bazı meyveler, alkolsüz içki, sirke ve şarabın pH 

değerleri bakterilerin gelişebildikleri pH değerlerinin altında olduğu görülür.  Bu ürünlerin 

uzun süre bozulmadan saklanmalarının nedeni büyük oranda pH değerlerine bağlıdır. Küf ve 

mayalar pH= 3.5’in altında geliştiklerinden meyve ve sebzelerdeki bozulmaya genel olarak bu 

organizmalar neden olur.  Çünkü bu değer gıda bozulmasına neden olan pek çok bakteri ile 

gıda zehirlenmesine neden olan tüm bakterilerin geliştiği minimum pH değerlerin oldukça 

altındadır.  

 Et ve deniz ürünlerinin pH’ları 5.6 ve daha yüksek olduğundan bu gıdalarda küf ve 

mayalar kadar bakterilerde bozulmaya neden olmaktadır. Aynı şekilde pek çok sebzenin pH’sı 

meyvelerden daha yüksek olduğundan sebzelerde bakteriyel bozulma söz konusudur. Yorgun 

hayvanlardan elde edilen etlerin pH’ları yüksek olacağından bakteriyel bozulma riski daha 

fazladır.  

 Bazı gıdalar doğal olarak asitli iken, diğer bazı gıdaların asitlikleri 

mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu meydana gelir. Bu tip gıdalara fermente süt ürünleri, 
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sucuk, turşu ve zeytin örnek verilebilir ve bu durumda asidin kaynağı ne olursa olsun 

gıdaların dayanma sürelerine etkisi aynıdır. Bazı gıdalar pH değişmelerine diğerlerinden daha 

dirençlidirler. Gıdaların pH değişimine direnç gösterme eğilimlerine Tamponlanma olarak 

adlandırılır. Gıdaların tamponlanma kapasiteleri bileşimindeki maddelere bağlıdır. Etler 

içerdikleri çeşitli proteinlerden dolayı iyi tamponlanmışlardır.  Sebzeler düşük oranda protein 

içerdiğinden mikroorganizma gelişmesi sonucu oluşan pH değişimlerine karşı koyacak 

tamponlanma kapasitesinden yoksundurlar.   

Tablo. Bazı Gıda Kaynaklı Mikroorganizmaların Gelişmesi İçin Min. ve Maksimum pH 

değerleri 

Mikroorganizma  pH Aralığı  Mikroorganizma    pH Aralığı 
Micrococcus spp  5.6-8.1  Pseudomonas aeruginosa  5.6-8.0 

Bacillus stearothermophilus 5.2-9.2 

Clostridium botulinum tipE  5.0-5.2  C. botulinum tip A,B   4.5-8.5 

C. sporogenes   5.0-9.0  C. perfringens    5.0-8.3 

Campylobacter jejuni  4.9-8.0  Listeria monocytogenes  4.1-9.0 

Yersinia enterocolitica 4.5-9.0  Vibrio parahaemoliticus  4.8-11.0 

Staphylococcus aureus 4.0-9.8  Salmonella spp   4.0-9.6 

Escheria coli   4.4-9.0  Proteus vulgaris   4.4-9.2 

Streptococcus lactis  4.3-9.2  Bacillus cereus   4.3-9.3 

Lactobacillus spp  3.8-7.2  Acetobacter acidophilus  2.6-4.3 

Plesiomonas shigelloides 4.5-9.0  Bacillus subtilis   4.5-8.5 

Streptococcus pyogenes 6.3-9.2  Streptococcus faecium  4.4-9.2 

Saccharomyces cerevisiae 2.3-8.6  Candida pseudotropicalis  2.3-8.8 

Hansenula canadensis  2.1-8.6  Schizosach. Octosporus  5.4-7.0 

Penicillium italicum   1.9-9.3  Penicillium orizae   1.6-9.3 

Fusarium oxysporum  1.8-11.1 Penicillium variable   1.6-11.1 

 

c- Gıdanın Su Aktivitesi (aw=As=Sa) 

Mikroorganizmaların gelişmesi için ortamda kullanılabilir (aktif, elverişli) suyun 

bulunması gerekir. Gıdadaki suyun bir kısmı tuz, protein, şeker, yağ gibi maddelere bağlı 

olarak bulunurken bir kısmı serbest olarak bulunur. Bağlı su çok düşük sıcaklıklarda bile 

donmayan su olarak tanımlanabilmektedir. Gıdanın su aktivitesi ortama katılan tuz, şeker, 

protein vb. madde miktarı arttıkça düşer. Su aktivitesi değeri 0.0 ile 1.0 arasında değişir ve hiç 

su içermeyen bir gıdanın su aktivitesi 0.0 iken çeşitli tuzları ve çözünebilen diğer maddeleri 

içermeyen suyun su aktivitesi değeri 1.0’dır. Su aktivitesi kavramı ; üründeki toplam suyun 

fiziksel veya kimyasal biçimde bağlanmış olan kısmı ya da ortam suyunun buhar basıncının 

doymuş buhar basıncına oranı şeklinde tanımlanır ve aşağıdaki şekilde formüle edilir. 

                                       P                           

Su Aktivitesi = aw =  -----------  

   P0                         

  

 P: Üründeki su buharı  basıncı 
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 Po: Doymuş buhar basıncı (en yüksek düzeydeki su buharı basıncı) 

 

Tablo. Bazı Mikroorganizmaların Gelişmesi İçin gerekli Olan Minimum Su Aktivitesi 

Değerleri 

 

Mikroorganizma   aw  Mikroorganizma   aw 

Escherichia coli   0.960  Bacillus subtilis   0.950 

Enterobacter aerogenes  0.945  Staphylococcus aureus  0.860 

Clostridium botulinum   0.930  Listeria monocytogenes  0.940 

Pseudomonas fluorescens  0.945  Clostridium perfringens  0.970 

Vibrio parahaemoliticus  0.920  Bacillus cereus   0.920 

Streptococcus thermophilus  0.985  Pseudomonas aeruginosa  0.970 

 

Bozulma yapan bakteriler  0.970  Halofilik bakteriler   0.750 

Bozulma yapan mayalar  0.880  Kseorofilik küfler    0.610 

Bozulma yapan küfler  0.800  Ozmofilik mayalar   0.610 

  

Genelde bakteriler küflerden, Gram negatifler de Gram pozitiflerden daha yüksek su 

aktivitesine gereksinim duyarlar. Gıdalarda bozulma yapan pek çok bakteri 0.91’in altındaki 

su aktivitesinde gelişemezken bozulma yapan küfler 0.80 su aktivitesinde gelişebilmektedir. 

Küflerin ve mayaların gelişebildikleri minimum su aktivitesi düzeyi 0.61’dir. Küflerin düşük 

su aktivitesinde gelişebildikleri bilinmekle birlikte mayaların belli türleri de 0.62-0.70 gibi 

düşük su aktivitesinde gelişebilmektedir.  

 Mineral tuzlar (peynirde NaCl), organik asitler (laktik asit),  mono, di ve 

oligopolisakkaritler (sukroz ve laktoz), alkoller ve polialkoller (hamurda gliserol ve sobitol), 

proteinler ve protein türevleri (peynirde amino asitler) ile lipitler ve lipit türevleri (yağ asitleri, 

fosfolipitler, emülsifiye ediciler) gıdalara katılan su tutucu maddeler olup gıdanın su 

aktivitesini düşürürler.   

Tablo. Bazı Gıdaların aw Değerleri 

aw Değerleri    Gıda 

0.98 ve daha yüksek Taze et ve balık, Taze meyve ve sebze, Süt ve çoğu 

içecek, Salamurada sebze konservesi, Hafif şurupta 

meyve kompostosu 

0.93-0.98 Süt tozu, salça, işlenmiş peynir, ekmek, olgun 

kurutulmuş et, fermente sucuk (taze), ağır şuruplu 

komposto 

0.85-0.9 Kuru veya fermente sucuk, kurutulmuş et, çiğ sosis, 

olgun Cheddar peyniri, tatlı kondanse süt 

0.60-0.85 Kuru meyve, un, hububat, Reçel ve jöle, çerez, bazı 

olgun peynir, orta rutubetli gıdalar 
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0.60’dan düşük Çikolata, şekerleme, bal, bisküvi, kraker, patates cipsi,   

kurutulmuş yumurta 

 

 Mikrorganizmaların gelişebildikleri su aktivitesi değerini ortamın sıcaklığı da 

etkilemeltedir. Ortamın sıcaklığı arttıkça mikroorganizmaların gelişebilecekleri aw sınırları 

genişlemektedir. Düşük aw değerlerilerine en büyük tolerans optimum sıcaklıklarda olur. 

Sıcaklık optimumdan saptıkça mikrobiyel gelişme azalmaktadır. Ortanın pH’sı da aw 

değerlerileri ile ilişkili olarak mikrobiyel gelişme üzerine sıcaklığa benzer etki yapar.   

Bakterilerden halofilik bakteriler (aw =0.75), küflerden kseorofilik (kuru ortamı seven) 

küfler (aw =0.65) ve mayalardan ise ozmofilik olanlar en düşük su aktivitesinde (0.61) 

gelişebilmektedir. Aerob mikroorganizmalar oksijen kaynağının fazla olması halinde daha 

düşük aw değerlerinde gelişebilirler. O2 miktarı azaldıkça aw gereksinimi artar.   

Herhangi bir sıcaklık derecesinde mikroorganizmaların gelişme yetenekleri su 

aktivitesi düştükçe azalır. Ortamdaki besin maddelerinin miktarı arttığında 

mikroorganizmaların yaşayabileceği su aktivitesi sınırları genişler. Ortamda gelişmeyi 

engelleyici maddelerin bulunması halinde mikroorganizmaların gelişebilecekleri aw sınırları 

daralır. 

Genel olarak 0.8 su aktivitesi ve pH’sı 4.5 altında olan gıdalar güvenilir kabul edilir 

ama mutlak değildir. Su aktivitesi, sıcaklık, pH birarada değerlendirilmelidir. 

 

d- Oksidasyon-Redüksiyon (O/R) Potansiyeli 

Bir element veya bileşik elektron kaybettiğinde substrat yükseltgenir (oksidasyon), 

elektron kazandığında ise indirgenir (redüksiyon). Elektronlar bir bileşikten diğerine 

aktarıldığında bu iki bileşik arasında potansiyel bir fark oluşur. Bu farklılık uygun bir alet 

kullanılarak ölçülebilir ve milivolt (mV) olarak ifade edilir. Madde ne kadar indirgendiyse o 

kadar negatif elektrik potansiyeli, ne kadar okside olduysa o kadar pozitif elektrik potansiyeli 

gösterecektir. Yükseltgeyici ve indirgeyici konsantrasyonları eşit olduğunda elektrik 

potansiyeli sıfırdır. Bir sistemin O/R potansiyeli Eh ile gösterilir.  

Aerobik mikroorganizmalar gelişmek için pozitif Eh değerine, anaerobik 

mikroorganizmalar ise negatif Eh değerine gereksinim duyarlar. Genel olarak gıdaların Eh 

değerleri +400 ile-400 arasında değişmektedir. Bazı bakteriler gelişmenin başlaması için 

indirgenmiş koşullara (Eh –200 mV; Clostridium gibi anaerob bakteriler), diğerleri ise pozitif 

Eh değerine (Bacillus gibi aerob bakteriler) gereksinim duyarlar.   
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Taze etlerin Eh değerleri –200 mV, kıymalarda ise genellikle +200 civarındadır. 

Çeşitli tipteki peynirlerin –20 ile –200 mV arasında değişen negatif Eh değerleri gösterdikleri 

belirlenmiştir. Konserve gıdaların Eh değeri çeşitlerine, cam veya teneke kapta 

hazırlanmasına göre yaklaşık –20 mV ile –440 mV arasında değişiklik gösterir.   Süt 

ürünlerinde O/R potansiyeli bir ölçüde yağ oksidasyonu ile ilgilidir ve yağ oksidasyonu 

arttıkça süt kalitesi azalmaktadır. Buna göre O/R potansiyeli ile süt kalitesi arasında ters bir 

ilişki mevcuttur.  Bazı bitkisel gıdalar, meyve ve sebze suları oldukça yüksek +300 ile +400 

mV arasında Eh değerine sahiptirler. Bu nedenle aerob bakteri ve küfler tarafından bozulurlar.   

e- Besin Maddeleri 

Mikroorganizmalar normal olarak gelişebilmek ve çoğalabilmek için su, enerji 

kaynağı, azot kaynağı, vitaminler, gelişme faktörleri ve minerallere ihtiyaç duyarlar. Bu 

kaynaklara en az ihtiyaç duyanlar küflerdir. Bunları sırasıyla mayalar, Gram negatif bakteriler 

ve Gram pozitif bakteriler izler. Gıda kaynaklı mikroorganizmalar enerji kaynağı olarak 

şekerler, alkoller ve aminoasitlerden yararlanırlar. Mikroorganizmalardan pek azı nişasta ve 

selüloz gibi kompleks karbonhidratları basit şekerlere parçalayarak enerji kaynağı olarak 

kullanabilirler. Bunun nedeni bu büyük moleküllü bileşikleri temel yapıtaşları olan şekerlere 

indirgeyecek enzim sistemlerinin olmamasıdır. Yağlarda mikroorganizmalar tarafından 

kullanılır, ancak bu bileşikleri parçalayan mikroorganizma sayısı yine azdır. Heteretrof 

mikroorganizmalar tarafından kullanılan başlıca azot kaynağı aminoasitlerdir. Genel olarak 

amino asitler gibi basit bileşikler hemen hemen tüm mikroorganizmalar tarafından yüksek 

molekül ağırlığına sahip proteinlerden önce kullanılırlar. Ortamda basit bileşikler 

kalmadığında proteinler gibi yüksek moleküllü bileşikler parçalanmaya başlar. Aynı durum 

polisakkaritler ve yağlar içinde geçerlidir.    

f- Antimikrobik Bileşikler 

Gıda maddelerinde mikroorganizmalara karşı direnç, gıdalarda doğal olarak 

bulunabilen ve antimikrobiyel aktivite gösteren bazı bileşikler ile sağlanmaktadır. Bunlar 

arasında karanfilde eugenol, sarısak ve soğandaki allisin, tarçında sinnamik aldehit ve 

eugenol, hardaldaki allil izotiyosiyonat, adaçayındaki eugenol ve timol, inek sütünde 

lakteninler sayılabilir. Yine yumurtada bulunan lizozim konalbumin ile birlikte inhibitör 

görev yapar ve özellikle Gram pozitif bakteriler etkilidir. Meyve, sebze, çay, melas ve diğer 

bitkisel kaynaklarda bulunan hidroksinnamik asit derivatlarının (p-cumarik, feluric, caffeic ve 

kolorojenik asitler) antibakteriyel etki göstermekle birlikte bazıları aynı zamanda  

antifungaldır.  Limon ve portakaldaki uçucu yağların belli konsantrasyonlarda bakterilerin ve 
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Aspergillus parasiticus’un gelişmesini ve bu küfün toksin oluşturmasını engellediği 

belirlenmiştir.  

Gıdalarda doğal olarak bulunan antimikrobik maddelerin dışında birde gıdada 

bulunabilen bazı bakteriler tarafından üretilen ve diğer bakteriler üzerine antibakteriyel etki 

gösteren maddeler vardır.  

g- Biyolojik Yapılar 

Bazı gıdalarda doğal olarak bulunan dış kabuk bozulmaya neden olan 

mikroorganizmaların gıdaya ulaşmasını engeller. Örneğin; tohumların testa tabakası, 

meyvelerin dış kabuğu, ceviz, fındık, badem gibi meyvelerdeki kabuk, hayvanların derisi, 

yumurtanın kabuğu ve zarları mikroorganizmaların gıdaya girişini engellediğinden kısmen 

bozulmayı önlerler. Etin bağ dokusu ve facia tabakası da benzer etki yapar.  

 

2- DIŞ FAKTÖRLER 

Dış faktörleri gıdanın depolandığı ve muhafaza edildiği ortamlar oluşturur.  Bu 

faktörler mikroorganizmaların yanı sıra gıdanın doğal yapısının korunması açısından da önem 

taşır. Bu faktörler aşağıda açıklanmıştır. 

a- Depolama Sıcaklığı 

Mikroorganizmaların gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır.  

Mikroorganizmalar çok geniş sıcaklık aralığında gelişirler ve gelişme ısılarının bilinmesi 

gıdaların muhafaza edileceği ısılar hakkında bilgi verir. Mikroorganizmaların gelişebileceği 

en düşük sıcaklık –34 
o
C, en yüksek sıcaklık ise bazı yerlerde 100 

o
C’ dir. Isıya olan 

ihtiyaçlarına göre bakteriler 4 gruba ayrılırlar. 

Tablo: Bakterilerin Sıcaklık İstekleri 

Bakteri Grubu     Sıcaklık(
 o
C) 

                  Minimum        Optimum   Maksimum 

Psikrofil   -5,+5   12-15   15-20 

Psikrotrof   -5,+5   25-35   30-35 

Mezofil   5-15   30-40   35-47 

Termofil   40-45   55-75   60-90 

 

 

Gıdalarda rastlanan psikrotrof bakteri cinsleri arasında Pseudomonas, Alcaligenes, 

Corynebacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Enterococcus ve Vibrio 

sayılabilir. Psikrotrof grubu içerisinde az sayıda patojen bakteri vardır. Bunlar proteolitik 

olmayan C. botulinum suşları, Y. enterocolitica, L. monocytogenes, Aeromonas hydrophila ve 

belirli B.cereus suşlarıdır.  
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Psikrotrof bakteriler buzdolabı sıcaklığında rahatlıkla gelişirler ve genellikle bu 

sıcaklıkta muhafaza edilen et, balık, kanatlı etleri, yumurta ve diğer gıdaların bozulmasına 

neden olurlar. Bu tür gıdalardaki toplam bakteri sayısı (7 
o
C ‘de en az 7 gün inkübasyon 

sonucunda üreyen bakteri) sayısı 30 
o
C ve daha yüksek ısılarda inkübe edilenlere göre 

fazladır.  

Mezofil türlere yukarıda sayılan bütün cinsler içerisinde rastlamak mümkündür. 

Bunlarda buzdolabında saklanan gıdalarda bulunabilir, ancak gelişemezler. Gıdalardaki 

önemli termofilik bakterilerin çoğu Bacillus ve Clostridium cinsi içerisinde yer alırlar. Bu 

cinslerin sadece birkaç türü termofil olmakla beraber konserve sanayiinde önemlidirler. Bu 

bakteriler gıdalara uygulanan ısı işlemlerine direnç göstererek uygun koşullarda o gıdalarda 

bozulmaya neden olurlar.  

Küfler pH, ozmotik basınç ve besin içeriğinde olduğu gibi bakterilerden daha geniş 

sıcaklık aralığında gelişirler. Aspergillus, Cladosporium ve Thamnidium gibi pek çok küf 

buzdolabı sıcaklığında üreyerek yumurta, sığı eti, ve meyvelerin yüzeyinde gelişebilme 

yeteneğindedir. Mayalar psikrotrof ve mezofilik sıcaklıklarda gelişebildikleri halde termofilik 

sıcaklıklarda genellikle gelişme göstermezler.  

b- Çevrenin Bağıl Nemi 

 Gıdaların depolandığı çevrenin bağıl nemi hem gıdanın su aktivitesi hem de yüzeyde 

mikroorganizma gelişimi açısından önemlidir.  Su aktivitesi düşük olan gıdalar bağıl nemi 

yüksek bir çevrede depolandığı takdirde gıda ile çevre arasında denge kurulana kadar gıda 

maddesi çevreden nem alır. Bu yüzden küfler, mayalar ve belli bazı bakteriler tarafından 

yüzeysel bozulmaya maruz kalan gıdalar düşük bağıl nem koşullarında muhafaza edilmelidir. 

Bağıl nemin değişmesinin mümkün olmadığı durumlarda gıdayı çevreleyen atmosferin gaz 

bileşimi değiştirilerek mikroorganizmaların yüzeyde gelişimlerini engellemek mümkündür.  

c- Çevrede Bulunan Gazlar ve Konsantrasyonları 

Gıda maddelerinin yaklaşık olarak % 10 oranında CO2 içeren atmosferde depolanması 

tekniğine kontrollü atmosfer veya modifiye atmosfer depolaması adı verilir. Meyvelerin 

depolamasında kontrollü atmosfer depolaması çok sayıda ülkede uygulanmakta olup özellikle 

elma ve armutlar bu şekilde depolanır. Ortamdaki CO2 konsantrasyonu genellikle % 10’u 

aşmaz ve mekanik kaynaklardan sağlanır veya kuru buz (katı CO2) olarak uygulanır.  

Depolama ortamına ozon ilavesi bazı gıdalarda koruyucu etki yaptığı, birkaç ppm 

düzeyinde kullanımının pek çok bozulma etkeni mikroorganizmaya karşı etkili olduğu 

belirlenmiş, ancak bu gazın kuvvetli yüksetgeyici olması yüksek oranda lipit içeren gıdaların 
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muhafazasında sakıncalar yaratmaktadır. Hem CO2 hem de ozon uzun süreli depolamalarda 

karkasların yüzeysel bozulmasını geciktirmede etkilidir. 

d- Engel Kavramı ve Engeller Teknolojisi 

Gıdanın korunması ve işlenmesinde amaç; gıdanın ilk günkü tazeliğinin korunarak 

veya buna yakın özellikleriyle saklanabildiği süre olan raf ömrünü uzatmaktır. Gıdalar bitki 

ve hayvan kökenli oldukları için bitki ve hayvan dokularında mikroorganizmaların 

gelişmelerine etki edecek faktörlerin bilinmesi önemlidir. Bunlar gıdalarda 

mikroorganizmaların gelişimini etkileyen iç ve diş faktörleri kapsamaktadır. Gıdalarda 

mikrobiyolojik ve enzimatik bozulmaların önüne geçmek, ortamda var olan 

mikroorganizmaların üreme, çoğalma ve diğer faaliyetlerini engellemek veya durdurmak ya 

da onları tamamen yıkılmamak yollarıyla olmaktadır. Mikrobiyel gelişmenin 

geciktirilmesinden sorumlu her bir faktör mikroorganizma için “engel” olarak görülmektedir. 

Engel kavramına göre her bir koruma parametresi “engel” olarak adlandırılır. Engel 

parametrelerinden hareketle “Engeller Teknolojisi” kavramı geliştirilmiş ve gıdalarda 

dayanıklılık yanında duyusal, besleyici, teknolojik kalite ve ekonomik özelliklerinde gıdanın 

korunması hedeflenmektedir. 

Bitki ve hayvansal kaynaklı gıdalar için kullanılan 50’den fazla engel bulunmaktadır. 

Bu engeller gıdanın kalitesini ve stabilitesini arttırırlar ve şimdiye kadar çoğu tanımlanmıştır. 

Yüksek ısı konserve gıdaların korunmasını sağlar, düşük su aktivitesi kurutulmuş ürünlerde 

olası bir mikrobiyel gelişmeyi önler, düşük pH ise fermente gıdalarda raf ömrünü uzatır. 

 

Gıda muhafazası ve gıda kaynaklı hastalıkların Önlenmesi 

Üç temel metot esas alınır.  

a- Kontaminasyonun önlenmesi veya sınırlandırılması 

b- Organizmanın üremesinin önlenmesi veya inhibe edilmesi 

c- Organizmanın öldürülmesidir. 

Bu metotların uygulanması üç aşamada yapılır.  

İlk üretim aşamasında kontaminasyonun önlenmesi veya sınırlandırılması amacıyla 

alınan önlemler (özellikle hayvansal orijinli ürünlerde bazı spesifik tehlikeler açısından 

yetiştirme aşamasında alınan önlemler. 

Gıda işletmelerinde gıdaların işlenmesi sırasında işlem öncesi ve sonrasında 

kontaminasyonun ve/veya mikroorganizmaların üremesinin önlenmesi veya sınırlandırılması 

amacıyla alınan önlemler. 
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Gıda üretim zincirinin bütün aşamalarını kapsayan eğitim programlarının 

düzenlenmesi suretiyle tüketiciler de dahil olmak üzere gıda ile ilgili tüm kişilerin gıda 

kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve bu konuya yapabilecekleri 

katkılar konusunda bilgilendirilmeleri. 

 

 GIDA İŞLETMELERİNDE UYGULANAN TEMEL MUHAFAZA 

TEKNİKLERİ 

 

Bu teknikler işlenecek gıdanın öz niteliklerine bağlı olarak farklılık gösterir.  

Eleme, ayıklama, boylama, yıkama, küçültme, öğütme, şekil verme, kurulama, kurutma, 

süzme, çöktürme, filtre etme, havalandırma, havasını alma, modifiye atmosfer uygulama, 

ambalajlama, ısıtma, soğutma, dondurma, kıvamını artırma, koruyucu madde ilave etme, 

ekşitme, ışınlama, yüksek hidrostatik basınç, UV, ultrasonik ses, nabazanlı elektriksel alan 

(pulsed electrical field, PEF) gibi tekniklerin biri veya birkaçı birlikte uygulanarak gıdalar 

muhafaza edilmeye çalışılmaktadır.  

 

Yukarıda bildirilen tekniklerden hangisinin veya hangilerinin seçildiği her bir gıdanın 

teknolojisi incelendiğinde görülmektedir. Örneğin yoğurt teknolojisinde süzme, ısıtma, 

asitlendirme, ambalajlama, soğuk muhafaza benzeri teknikler kullanılmaktadır. Diğer işlenmiş 

gıdaların da hepsinde muhafaza ve raf ömrü boyunca bozulmadan kalması amacıyla 

uygulanan teknikler birer birer gözden geçirilerek teknolojik gıda üretiminin temel 

amaçlarının başında muhafaza konusunun geldiği görülmektedir.  

 

 


