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Mikrobiyoloji

 Klinik mikrobiyoloji %9

 Gıda mikrobiyolojisi

 Toprak mikrobiyolojisi

 Tarım mikrobiyolojisi %81

 Su ve Deniz mikrobiyolojisi

 Sanayi mikrobiyolojisi
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İnsanlar nasıl hasta olur?
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Gıdalarda  bulunabilecek tehlikelerGıdalarda  bulunabilecek tehlikeler

Biyolojik tehlikeler

Kimyasal Tehlikeler

Bakteriler, virus ve pirionlar,
küf toksinleri, Parazit

Pestisitler, Veteriner ilaçları,
Doğal toksik maddeler,
Kontaminantlar, Yem katkı
maddeleri

Kimyasal Tehlikeler
Pestisitler, Veteriner ilaçları,
Doğal toksik maddeler,
Kontaminantlar, Yem katkı
maddeleri

Fiziksel Tehlikeler
Cam, metal, plastik, taş ,
toprak, tahta parçaları, kıl,
kiremit tozu gibi yabancı
maddeler ve radyoaktivite



Mikrobiyolojik riskler

 ABD’de 1995 yılında, 7 patojenin neden olduğu gıda kaynaklı
3.3 – 12 milyon enfeksiyonun maliyetinin 6.5 – 35 milyar
dolar olduğu tahmin edilmektedir.

 Endüstrileşmiş ülkelerde yaşayan her 3 kişiden biri yılda en az
bir kez gıda kaynaklı hastalıklardan etkilenmektedir
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GIDA KAYNAKLI
HASTALIKLAR

İNTOKSİKASYON İNFEKSİYONİNTOKSİKASYON

Mikrobiyal
İntoksikasyonlar

Kimyasal
Zehirlenmeler

Zehirli Bitkisel
Dokular

Zehirli Hayvansal
Dokular

İNFEKSİYON



İNFEKSİYON

Toksik enfeksiyon İnvazif enfeksiyon

Neurotoksin Diğer Hücre ve
Organlar

İnvazif enfeksiyon

Neurotoksin Diğer Hücre ve
Organlar

Enterotoksin

İntestinal Mukoza

Sistemik

Diğer



Besinler Nasıl Kirlenir ??
 Kirli ellerle besin hazırlanır ya da yenirse,
 Meyve ve sebzeler kontamine toprakta yetişirse
 Hasta ya da yaralı besin işleyicileri
 Pişirme ve yeme sırasında hayvanlara dokunmak gibi yanlış

alışkanlıklar
 Hasta hayvanlardan sağlanan besinler, örn. çiğ süt, yumurta
 Açıkta saklanan ve sineklerin, kemiricilerin ve öteki hayvanların

ulaşabildiği gıdalar
 Yiyeceklerin hazırlandığı kapların ve yüzeylerin kirli olması
 Çiğ ve pişmiş gıda aynı yerde depolanması
 Gıdaların kontamine suyla yıkanması
 Sahipsiz hayvanların gıdaları kirletmesi
 Kirli satış yerleri, kaplar, depolar
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ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ

Hayvan ve Bitki
Sağlığı

Üretimde
Hijyen

İşlemede
Hijyen

Dağıtımda
Hijyen

(Perakende
Satış)

Yetiştiricilik
ve

Üretme

Çevresel Kriterler

SofrayaÇiftlikten

SATIŞLARIN
ARTMASI

SAĞLIKLI
GIDA



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO)
gıda güvenliğini;

"sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla
gıdaların üretim, işleme, muhafaza, taşıma ve dağıtım
aşamalarında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin

alınması"

olarak tanımlamışlardır.

Güvenli gıda
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olarak tanımlamışlardır.



Tehlike

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve
Gıda Tarım Örgütü (FAO) gıdada tehlikeyi;

"kabul edilmeyen bir düzeyde bulunduğunda sağlık üzerine
olumsuz etkisi bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel ajan

ve
gıda maddesinde biyolojik, kimyasal veya fiziksel olarak ortaya

çıkabilen potansiyel zararlar”

olarak ifade edilmektedir.
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Uluslar arası platformda benimsenen öncelikli
yaklaşımlar

 HACCP – Tehlike Noktalarında Kritik
Kontrol Analizi

 GAP – Doğru Tarım Uygulamaları

 GHP – Doğru Hijyen Uygulamaları

 GMP – Doğru Üretim Uygulamaları

 HACCP – Tehlike Noktalarında Kritik
Kontrol Analizi

 GAP – Doğru Tarım Uygulamaları

 GHP – Doğru Hijyen Uygulamaları

 GMP – Doğru Üretim Uygulamaları



HACCP
Hazard Analyses Critical Control Points
(Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)
 Gıda zincirinde belirli normlara uygun, güvenilir gıdaların üretilmesini

ve tüketiciye sunulmasını sağlayan sistematik ve önleyici bir
yaklaşımdır.

 HACCP, bitmiş ürünün test edilmesinden ziyade, üretim aşamasındaki
riskleri değerlendirir ve kontrol sistemi kurulmasını amaçlar.

 Böylece son üründe kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerin maddi
külfetinden de önemli ölçüde azalma sağlanmaktadır.
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From Farm to Fork Food Safety Specialist Programme

Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzmanı Yetiştirme Programı

Gıdanın üretiminden nihai sunum aşamasına kadarki süreçte
görev alan eğitimli elemanların gıda güvenliği açısından
uzmanlaşması için gerekli temel eğitim

Gıda güvenliği kavramının bir bütün olarak algılanması sağlanması  için bilgi
düzeyini arttırmak

Çeşitli meslek gruplarını “Tarladan çatala” yaklaşımıyla gıda güvenliği ortak
paydasında birleştirmek

Gıda güvenliği  bilincini arttırarak gıda güvenliği denetimlerinin kalitesini AB
çapında yükseltmek
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AB 12 Ocak 2000’de Beyaz Dökümanı (White Paper)
yayımlamıştır

Gıda izlenebilirliği: gıda zincirinin tarladan sofraya dek izlenmesi
ve denetlenmesi (1 Ocak 2005’de yasal nitelik kazandı)

Güvenli olmayan gıda ürünleri pazara sunulmamalıdır.

Bir gıda ürününün güvenli olup olmadığının belirlenmesinde, ürünün normal kullanım
koşulları, tüketiciye aktarılan bilgiler, ürünün kullanımı ile ortaya çıkacak kısa ve uzun vadedeki

etkiler ve toksik etkileri göz önünde bulundurulur.

Bir gıda ürününün güvenli olup olmadığının belirlenmesinde, ürünün normal kullanım
koşulları, tüketiciye aktarılan bilgiler, ürünün kullanımı ile ortaya çıkacak kısa ve uzun vadedeki

etkiler ve toksik etkileri göz önünde bulundurulur.

Ürünün güvenli olmadığının belirlenmesi durumunda malın dahil olduğu tüm parti Gıda
Yasası’nca uygunsuz sayılır.

Gıda üretim zincirinin her aşamasında faaliyet gösteren operatörler ürünün Gıda Yasası ile
belirlenmiş olan koşulları sağlaması ile yükümlüdür.

Gıda ürünlerinde kullanılan tüm maddeler, üretim, işleme ve dağıtım zincirlerinin her
aşamasında izlenebilmelidir.



Gıda güvenliği :Temel bir insan hakkı..

 İnsanların yaşamak, fiziksel ve ussal gelişimlerini sağlamak için
yeterli miktarda gıdayı alabilmeleri ve bu gıdaların sağlık
yönünden güvenli olması, insan haklarının özünü oluşturur ve
bu hak, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde de yer almıştır.
.

 Gıda güvenliği, 5179 sayılı yasada “gıdalarda olabilecek
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her düzeyde türlü zararların
bertaraf edilmesi için alınan önlemler bütünü” olarak; Gıda
hijyeni “gıda maddelerinin sağlıklı olması için alınması
gereken tüm önlemler” olarak tanımlanmaktadır.

Prof. Dr. A. Saltık, AÜTF Halk Sağlığı AbD
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5996 sayılı Kanun
MADDE 1
(1) Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan
sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması
da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2
(1) Bu Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin
üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner
tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya
bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile
mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını,
zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve
bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış
işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsar.

(2) Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan
gıdalar bu Kanunun kapsamı dışındadır.
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Türk Ceza Yasası ve 5996 sayılı kanun’da

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
MADDE 185. –
(1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya

tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka yollarla
bunları bozarak kişilerin yaşamını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2
yıldan 15 yıla dek hapis cezası verilir.

MADDE 186. –

(1) Kişilerin yaşamını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş,
değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan,
sağlayan, bulunduran kimseye 1 yıldan 5 yıla dek hapis ve binbeşyüz güne
dek adlî para cezası verilir.

Prof. Dr. A. Saltık, AÜTF Halk Sağlığı AbD
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ISO  22000.2005 TEMEL PRENSİBİ

 Bu standart, müşteriler için ürünlerin kullanımının güvenli olmasını
sağlayacak bir gıda güvenliği yönetim sistemini planla, tasarla, uygula,
işlet, bakım yap ve güncelle ana prensibine dayanmaktadır



Gıda güvenliği
Tarladan sofraya kadar;

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen

Üretimin her aşamasında kontrolleri yapılmış

Sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilme süreci

Risk analiziRisk analizi

Risklerin kaynakta engellenmesi,

Geriye dönük izleme

Yerelleştirilmiş-uyarlanmış gıda
güvenliği standartları



Türkiye’de gıda denetimi TSE standartlarını da içeren gıda
mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir.

Nitelik denetimi (kalite kontrolü) gıda endüstrisinin fiziksel olarak
içine yerleştirilmeli ve üretim sürecinde de yapılmalıdır. Buna
göre nitelik denetimi;

1. Üretim öncesinde

2. Üretim sonrasında,

3. Son üründe yürütülmelidir.

Gıda denetimi;

Türkiye’de gıda denetimi TSE standartlarını da içeren gıda
mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir.

Nitelik denetimi (kalite kontrolü) gıda endüstrisinin fiziksel olarak
içine yerleştirilmeli ve üretim sürecinde de yapılmalıdır. Buna
göre nitelik denetimi;

1. Üretim öncesinde

2. Üretim sonrasında,

3. Son üründe yürütülmelidir.



Gıda denetimi;

 Fiziksel,
 Kimyasal (Toksik),
 Nutrisyonel
 Mikrobiyolojik

•Mikrobiyoloji etkenler
•Hormon vb. ürünler
•Yem katkı maddeleri

•Çevresel bulaşanlar
•Tarım ilaçları
•GDO



Sorumluluklar
 Gıda İşletmecileri (birincil sorumluluk)

 Resmi Yetkililer (denetim)
Gıda kontrol hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin
ana görevlerinden birisidir.
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı

tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizde gıda ürünlerinin denetimi
Sorumluluklar
 Gıda İşletmecileri (birincil sorumluluk)

 Resmi Yetkililer (denetim)
Gıda kontrol hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin
ana görevlerinden birisidir.
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı

tarafından yürütülmektedir.



İlgili alanlar

 Veteriner Hekimler
 Gıda Mühendisleri
 Kimya Mühendisleri
 Ziraat Mühendisleri
 Biyologlar
 Tıp Hekimleri

Amaç: Gıda Güvenliğini
“Tarladan Çatala”

bir bütün olarak görebilmek ve farklı
disiplinlerin bakış açısından

bakabilmek

 Veteriner Hekimler
 Gıda Mühendisleri
 Kimya Mühendisleri
 Ziraat Mühendisleri
 Biyologlar
 Tıp Hekimleri



Entegrasyon ve İletişim

Tarım ve
Köyişleri
Bakanlığı

Sağlık
Bakanlığı

Ulusal
Veteriner
Referans

Laboratuvarı

Gıda
Üreticileri
(Endüstri)

Hıfzısıhha
Merkez

Başkanlığı

Sivil
Toplum
Örgütleri

Halk
Sağlığı

Otoriteleri

Veteriner,
Ziraat ve

Gıda
Mühendisliği

Otoriteleri

Ulusal
Veteriner
Referans

Laboratuvarı

Ulusal
Gıda

Referans
Laboratuvarı

Hıfzısıhha
Merkez

Başkanlığı

Sivil
Toplum
Örgütleri

Sivil
Toplum
Örgütleri

(TTB, Dernekler)

İLETİŞİM

?

Veteriner Hekimler
Gıda Mühendisleri

Kimya Mühendisleri
Ziraat Mühendisleri

Tıp Hekimleri













16 EKİM DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ

 SAĞLIKLI HAYVAN,
 SAĞLIKLI GIDA,
 SAĞLIKLI İNSAN VE
 SAĞLIKLI BİR ÜLKE İÇİN EL ELE

 Platform e- Bülten Ekim 2006 - Sayı:4 (Gıda Güvenliği Özel Sayısı)
 http://abveteriner.org/abveteriner/dosyalar/eBulten4.pdf
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Biz neler yaptık, yapıyoruz?

??



Yaygın ve yanlış antibiotik kullanımının
yol açtığı en önemli sorun antimikrobial
dirençtir.

Ayaktan tedavi edilen akut viral solunum yolları infeksiyonu olan hastaların
%50’sinde klinik bir endikasyon olmamasına rağmen antibiotik kullanıldığı
saptanmıştır.

Bosso JA. Antibiotic management and resistance.

Pharmacotherapy 2004;24 (12 Pt2):224S-231S.
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Direncin Ortaya Çıkışını ve Yayılmasını Önleme
Stratejileri

 Antibiyotik kullanım stratejileri
 Antibiyotik dışı stratejiler
 Enfeksiyon kontrolu
 İnvazif işlemlerde aseptik yöntemler
 Dezenfeksiyon
 İzolasyon

Kollef MH. Crit Care Med 2001
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GEN MÜHENDİSLİĞİ YİYECEKLERİ ile ANTİBİYOTİK
YÜKLENİYORUZ

 Biyoteknoloji tekelleri, bitki türlerinin hastalanmasını önlemek ve ilaçlama
giderlerinden kurtulmak için antibiyotik üreten organizmaların bu genlerini izole edip
yeni bitkiye aktarmaktadırlar.

 Bununla da kalmamakta ve tavuk, domuz, sığır gibi hayvanlara antibiyotik eklenmiş
yiyecekler yedirmektedirler.

 Örn. tekellerin ürettiği domatesin "Kanamycin" ve "Neomycin“; mısırın "Ampicillin"
içerdiği saptanmıştır.

 Bu gıdalardan yiyen insanlar, farkında olmadan, azar miktarlarda alındığında hiçbir
tedavi değeri olmayan bu antibiyotiklerden almaktadırlar. Çeşitli bakteriler bu
antibiyotikleri tanıyarak direnç geliştirmektedir.

Prof. Dr. A. Saltık, AÜTF Halk Sağlığı AbD
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Hayvancılıkta kullanılan ilaçlar;

 Antibakteriyel: 363
 Antelmintik: 145
 Ektoparaziter: 83
 Antiseptik: 29
 Dezenfektan: 81
 Vitamin-mineral: 46
 Vs.
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U.S. Children Getting Majority Of
Antibiotics From McDonald's Meat















370 C.jejuni ve C.coli insan
izolatından 12’si kinolon
dirençli.

Dirençli suşların hepsi
seyahatle ilişkili

 Yerli kökenlerde direnç yok!

Emerg Infect Dis 2003; 9: 1482
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Tavuk üretim döngüsü;

45 gün

35 gün
ATB.li yem

10 gün
Arınma

45 gün ATB.li yem



VRE Epidemiyoloji

 Avoparcin kullanımı:
 Danimarka nüfusu 5,2 milyon
 1994’de tüketilen vankomisin 24 kg
 1994’de tüketilen avoparcin 24.000 kg

 Avoparsin kullanımının yasaklanması
 1995: Danimarka ve Noveç
 1996: Almanya
 1997: Avrupa Birliği

Wegener HC. Antimicrob Agenti Chemother1998;42:3049.
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ANTİBİYOTİK  KALINTI   LİMİTLERİ



Kontrol?
 Bu kontroller ülkemizde nerede yapılabiliyor?
 Bu kontrollerin maliyeti nedir?
 Bu kontrol testlerinin süresi nedir nedir?
 Kaç tane firma bu kontrolleri yaptırıyor?
 Bu kontrollerin klinik yansıması konusunda bir çalışma yapılmış mıdır?
 Veteriner hekimlerimiz bu konuda ne kadar bilinçlidir?
 Tıp hekimleri bu konuda ne kadar bilinçlidir?
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Yapılması Gerekenler
 Her alanda resmi ve sivil çalışma alanları oluşturmalıyız

 Çağdaş çalışma yöntemlerini kullanmalı, meslek, sektör ve
kamuoyuna yönelik etkili çalışmalar yapmalıyız

 Meslek örgütlerimiz vasıtasıyla meslektaşlarımızı
bilinçlendirmeliyiz

 Sektör, Kurum ve Kuruluşlar, Fakülteler ve Bakanlık arasında
sağlıklı ilişki kurulmalıdır
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Sonuç Olarak…

Eğer gıda güvenliği alanındaki hizmetler iyileştirilecek
ise,

ortak stratejelerin geliştirilmesi ve
teknik yapının  güçlendirilmesi için

tüm disiplinlerdeki mikrobiyoloji uzmanlarının aktif
katılımının ve iletişiminin sağlanması gereklidir..
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Yolun başındayız, Yapacak çok işimiz var

Teşekkür ederim


