
Besinlerin Bozulma Nedenleri 



Besinlerde Bozulma Nedir?  

 Tüketilebilirlik niteliğinin yitirilmesine yönelik, 
bileşim ve karakter özelliklerini değiştirebilecek 
doğrultuda kayıpların olmasına besinlerde 
bozulma denir. 

 

 Besinlerin bozulmasına neden olan etmenler üç 
grupta toplanabilir: 

 1- Biyolojik etmenler 

 2- Kimyasal etmenler 

 3- Fiziksel etmenler   



Besinlerin Bozulmasına Neden Olan 
Biyolojik Etmenler 

 Mikroorganizmalar, 
çıplak gözle 
görülemeyecek kadar 
küçük ve tek hücreli 
canlılardır. 

  Dünyada 500.000 – 
6.000.000 arasında farklı 
türde mikroorganizma 
olduğu sanılmaktadır. 



Zararlı Mikroorganizmaların Çoğalmasını 
Etkileyen Faktörler 

 Nem Oranı (Su Aktivitesi): Su oranı fazla olan yiyecekler 
içinde mikroorganizmalar kolayca çoğalır. Nem ya da su 
oranı düşük yiyeceklerde mikroorganizma çoğalması 
yavaşlar ya da durur ANCAK yaşamaya devam eder. Nem 
ortadan kalktığında (kurutma ve dondurma işlemi ile) 
mikroorganizmalar uyuşur, fakat tekrar nem oluştuğunda 
çoğalmaya devam eder. Dondurulmuş ürünlerin çözülmeye 
başlaması gibi… 

 

 Oksijen: Çoğu mikroorganizmalar oksijenli ortamda 
yaşayabilir ve çoğalabilirler. Bu faktörü kontrol altında 
tutmak kolay olmadığından yiyeceklerin saklanmasında 
konserve yapma, vakumlu paketleme gibi yöntemler 
kullanılır. 



 Zaman ve Sıcaklık: Sıcaklık mikroorganizmaların gelişimini 

etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Yiyeceklerin ısısının 

değişmesi (ısıtma/soğutma) gibi…Bir mikroorganizmanın 

gelişebildiği en düşük sıcaklık -34C, en yüksek sıcaklık ise bazıları 

için 100C’dir.                     İnsanda hastalık yapan bakteriler 5C  ile 

65C gibi geniş bir sıcaklık aralığında çoğalırlar. Bu sıcaklık aralığına 

“tehlikeli sıcaklık aralığı” denir. Yiyecekleri depolarken, pişirirken, 

ısıtırken, hazırlarken ve servisinin yapılması sırasında tehlikeli 

sıcaklık aralığında bırakmamak gerekir. 

 

 Asidite Seviyesi (Ph): Bakteriler besinin asidite seviyesine göre hızlı 

ya da yavaş çoğalırlar. Bazı mikroorganizmalar Ph=4,0’ün altında 

gelişmekle birlikte büyük bir kısmı en iyi Ph=7,0 civarında 

gelişmektedir. Mesela limon, portakal gibi narenciyelerde birçok 

bakteri en iyi çoğalma koşulu sağlamaktadır. 

 

 Ortamın Temizliği 



Zararlı Mikroorganizmaların Yol Açtığı Hastalıklar 
(2 türlü) 

 Besin Kaynaklı Enfeksiyonlar: Hastalık etmeni olan patojen 
mikroorganizmaların gıdalar üzerinde çoğalarak vücuda 
alınmasıyla ortaya çıkar. Bunlar bağırsak sisteminde 
tutunarak yayılır ve hastalığa neden olurlar. 

 

 Besin Kaynaklı Mikrobiyel Zehirlenmeler (İntoksikasyonlar): 
Mikroorganizmaların gıdalar üzerinde oluşturdukları 
toksinlerin (zehirlerin) vücuda alınması sonucu görülen 
toksik (zehirli) etkilerdir. Gıda zehirlenmesinde hastalığı 
yapan mikrobun kendisi değil yiyeceğe bıraktığı zehirdir. 
Yiyecek mikroplar tarafından bir kez zehirlendiyse onu 
güvenli kılmak için  yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Örneğin 
yiyeceğe ısı verilir, bakteri öldürür ama toksin  yiyeceklerde 
kalabilir. Toksin konusunda bir başka sorun da tat, koku 
gibi yöntemlerle her zaman anlaşılamamasıdır.  



Besinlerin Bozulmasında Etkili olan 

Mikroorganizmalar 

 

1- Bakteriler 

2- Mayalar 

3- Küfler 

4- Virüsler 



Bakteriler 

 Bakteriler, doğada su, hava, toprak, bitki, hayvan, 
insan vb. her yerde bulunabilmektedir.  

  

 İdeal koşullar altında, bakteriyel hücreler 15-30 dk. 
arasında ikiye katlanmaktadır. 
 

 Faydalı bakteriler sirke, turşu, peynir, kefir, vb. süt 
ürünleri, sucuk ve diğer fermente ürünlerin 
üretiminde kullanılmaktadır. 
 

 Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasına en fazla 
neden olan bakteriler şunlardır:  



 

 

 Staphylococcus Aureus (Stafilokok Toksini): Kişisel 
hijyen eksikliğinin sonucu ortaya çıkar.  Yiyecek 
işletmelerinde, kurumlara ait büyük mutfaklarda bu 
bakteriye rastlanır. İnsanda en çok  burun ve boğaz 
boşluğunu örten mukoz dokuda yer alır. Buradan birçok 
yere dağılır. Deride, en çok ellerde, kollarda ve yüzde 
bulunur.  

 

 Clostridium Botulinum (Botulizm): Vakum ambalajlı et ve 
et ürünler,  tütsülenmiş ve tuzlanmış balıkların 
buzdolabında saklanmaması ve konserve yapılan 
besinlerin yeterli ısıda olmaması sonucu ortaya çıkan 
bakteri türüdür. 

    Kaynama derecesinde birkaç saniyede yok olurlar.. 

 



 Salmonella: En yaygın bakteri hastalığı olan salmonella’nın 
2500 türü vardır. Bu mikroorganizmalar oksijenli ortamda ve 
oda ısısında çoğalır. Bu patojenler insan ve hayvanların 
bağırsaklarında bulunur. Bu nedenle de dışkıyla veya bulaşmış 
yiyeceklerle insana geçer ve hastalık yapar. Kaynakları; et, 
tavuk ve yumurta, çiğ süt, dondurma, çiğ salata, balık ve 
kabuklu deniz ürünleri, krema, çocuk mamaları, kakao, 
çikolata… 

 

 Önlenmesi için personel hijyenine, bu yüzden ellerin çok sık 
yıkanması önem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca salmonella 
kontamine olmuş kesme tahtası veya çalışma masası yüzeyi, 
araç ve gereçten de bulaşabilir. Bu bakterinin bulaşmış olduğu 
yiyecekler yüksek ısıda pişirilerek güvenli hale getirilebilir. Bu 
bakterinin bulaşması ile insanlarda Tifo hastalığı 
görülebilmektedir. 

 



 Clostridum Perfringes: Oksijensiz ortamda özellikle insan 
vücudunda zehirli sporlar oluşturan bu bakteri insan ve 
hayvan dışkısında ve bağırsak sisteminde, hava, su, toprak 
ve tozda bulunur. Bu nedenle yayılmaları ve yiyecekleri 
kontamine etmeleri de kaçınılmazdır. Hastalıkta etkili olan 
aracı gıdalar arasında  proteinli yiyecekler önemli rol 
oynamaktadır. Yumurta, süt ve süt ürünleri, kırmızı et 
(özellikle ızgaralar), tavuk eti, balık, soslar, salatalar ve 
pastalar hastalığın bulaşmasında önemli olan gıdalardır. 

       

  Hastalığın önlenmesinde yiyeceklerin çok iyi yıkanması, 
pişirme ısısının yeterince yüksek olması ve soğutmanın hızla 
yapılması, tekrar tekrar ısı işleminin uygulanmaması, uzun 
süre bekletmeden gıdaların tüketilmesi ve soğuk 
depolanmanın uygulanması gerekmektedir 



 Bacillus Cereus: Bu bakteri hemen her yerde 
bulunabilmektedir. Toprak kökenli olup toz, toprak, ve su 
ile yayılım göstermektedir.Hastalığa aracı olan gıdalar 
arasında et, kümes hayvanları, patates ürünleri, sebze 
yemekleri, hazır çorba, pudingler, krema, makarna, 
pişmiş pirinç sayılabilir. 

        

 Bu hastalığın önlenmesinde dikkat edilecek noktalar 
yiyeceklerin uygun ısılarda pişirilmesi, hemen 
tüketilmeyecekse hızlı bir şekilde 5C’nin altında olacak 
şekilde soğutularak saklanması ya da hemen servis 
edilecekse 65C’nin üstünde bekletilmesidir. 



 

 Campylobacter Jejuni:  Çiğ süt, tavuk eti, çiğ sığır eti ve 
balıkların uygun şekilde pişirilmemesi, sanitasyon 
işlemlerine uyulmaması ve evcil hayvanlara dokunulduktan 
sonra ellerin yıkanmaması sonucu oluşmaktadır. 

 

 Escherichia Coli: Gıda maddelerinde dışkı bulaşmasının 
göstergesi olarak kabul edilir. Yaşam alanları sıcak kanlı 
hayvanların bağırsaklarıdır. Süt ineklerinin bağırsak 
sistemlerinde yaşayabilmekte, buradan dışkı ile sağım ve 
kesim işlemleri sırasında süte, ete, toprağa, suya, bitkisel 
ürünlere ve dolayısıyla her yere bulaşabilmekte ve sonunda  
insanlara taşınabilmektedir. Sığır eti ve ürünleri, 
işlenmemiş çiğ süt ve ürünleri, yetersiz pişirilmiş 
hamburgerler, salam, sucuk… 

 

 



Mayalar 

 Mayalar ve benzeri mantarlar 
besinler için yararlı ve zararlı 
olabilirler. Mayalar bakterilerden 
hücrelerinin daha büyük 
olmasıyla, küflerden ise tek 
hücreli oluşlarıyla ayrılırlar. Krem 
renginden pembe ve kırmızıya 
kadar değişik renklerde 
olabilirler. En iyi üredikleri ısı 
25-30 C° dir. 



Besin mikrobiyolojisindeki bazı önemli 
mayalar şunlardır:  

 Brettanomyces:  Bazıları bira mayalamasında kullanılırken, bazıları 
da turşuların bozulmasına neden olmaktadırlar. 

 

 Kandida:  Şurup, bira, turşu ve peynir gibi besinlerin üretiminde 
kullanılırlar. 

 

 Hansenula:  Şekerleri fermente edebilirler. Özellikle incir, üzüm, 
domates ve turunçgiller gibi pek çok gıdada ve kakao 
fermantasyonunda kullanılmaktadır. 

 

 Rodotorula:  Et ve et ürünlerinde pigment yaparak bozulmalarına 
neden olurlar. 

 

 Mikoderma:  Meyve şuruplarının, sirke ve buna benzer besinlerin 
yüzeyinde zar yaparak ürerler. 

 

 Sakkaromiçes:  Ekmek mayalanmasında, başka türleri de bira, 
şarap ve alkol üretiminde maya olarak kullanılır. 

 

 Pichia:  Sıvı ortamlarda yüzeyde zar tabakası oluşturur ve zeytin 
salamuralarında kolayca gelişir. 



Küfler (Funguslar) 
 Küfler ekmek, bira , şarap, sucuk, 

yoğurt vs. gibi fermente ürünlerin 
üretiminde rol oynayan 
mikroorganizmalardır. 

 

 Bunun yanında küfler gıdalarda acı 
tat ve kötü koku oluşumu, gaz 
oluşturma özellikleri sayesinde, 
bazı gıdalarda istenmeyen 
gözenekli yapı oluşumu gibi bir 
takım bozukluklara neden 
olabilirler. 

 

 Yiyeceklerin üzerinde pamuk 
görünümünde, bazen renkli 
koloniler yaparak ürerler. Küfler 
çok hücreli ve ipliksi 
görünümündedir. Bu ipliksi liflerin 
herbirine hif, hiflerin oluşturduğu 
demete miçelyum adı verilir. 



 Bazı küfler -5 ile -10 C° lerde bile üreyebilir.  Çoğu 
küfler 60 C° de ısıtıldığında ölürler. 

 

 Tarımsal ürünlerde küflerin oluşması ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Ancak, gelişim sürecini 
tamamlamış küfler, insan sağlığını tehdit edecek 
boyutlara ulaşabilmektedirler. Küflerin gelişim 
sürecini tamamladıktan sonra salgıladıkları toksit 
metabolitlere mikotoksinler denir. 

 

 Mikotoksin üreten en önemli küf türleri: 

 Aspergillus 

 Penicillium 

 Fusarium 

 Alternaria 



 

 Aspergillus: Yiyeceklerde bozulmalara yol açar. 
Kek, meyve, et ve özellikle tahıllarda ürerler. 
Küflenmiş ve küf kokan yiyecekler kesinlikle 
tüketilmemelidir. Bazı küf türleri kanserojen 
özelliğe sahiptir. 

 

 Penicillium: Besinlerde mavi-yeşil renklerde 
görülürler.  Bazı peynirlerin olgunlaşmasında 
kullanılırlar. Penisilyum notatum penisilin denilen 
antibiyotiğin yapımında kullanılır. 

 

 Fusarium: Pembe ve sarı renklidirler. Sebze ve 
meyvelerde bozulmaya yol açarlar. Tereyağında 
koyu pembe lekeler oluştururlar. 

 

 Alternaria: Koyu renklidir. Sebzelerde siyah 
beneklere sebep olurlar. 



Virüsler 

 Virüsler zorunlu parazit olarak yaşamlarını sürdüren en 
küçük mikroorganizmalardır. Gelişebilmeleri için mutlaka 
canlı organizmaya gereksinimleri vardır.  

 

 İnsan, hayvan, bitki ve bakteri gibi canlıların hücreleri 
dışında gelişmeleri olanaksızdır. Bu nedenle de su ve gıda 
maddelerinde gelişip çoğalamazlar ancak canlı 
organizmaya giriş için araç olarak kullanırlar. Diğer bir 
deyişle canlı organizmaya gıda yoluyla taşınırlar. Su ve gıda 
maddeleri virüslerin taşınmasında taşıyıcı olarak görev 
yaparlar. Çoğalmak için bir konakçıya ihtiyaç duydukları 
için parazit oldukları kabul edilmektedir. 
 

 Üzerinde bulundukları gıdaların tüketilmesi sonucu vücuda 
girerek hastalıklara neden olan virüslerden bazıları: Hepatit 
A, Norwalk tipi virüsler, Polivirüsler (çocuk felci etmeni). 



Besinlerin Bozulmasına Neden Olan 
Kimyasal Etmenler 

 Besinlerin bozulmasına yol açan başlıca kimyasal 
etkenler; mikotoksinler, mantar toksinleri, mantar 
toksinleri, su ürünleri toksinleri ve alerjenler gibi 
gıdalardaki doğal kimyasallar, pestisidler, 
antibiyotikler ve gelişme hormonları gibi veteriner 
ilaçları, gübre kalıntıları, toksik mineraller, 
dioksinler gibi çevresel kontaminantlar, yasaklanmış 
ya da izin verilen düzeyin üzerinde kullanılan gıda 
katkı maddeleri, gıda işletmede oluşan bileşikler, 
uygun olmayan ambalaj malzemeleri, deterjan ve 
dezenfektan kalıntılarıdır. 



 Gıda kaynaklı kimyasal tehlikelerin yol açtığı 
hastalıklar arasında kimyasal zehirlenme, zararlı 
maddeler yiyecek ya da içeceklere bulaştığı zaman 
görülmektedir. Kimyasal maddeler, yiyecek 
restorana varmadan önce (örn; elma kabuğunda 
böcek ilacı kalabilir) ya da restorandayken 
katılabilir (örn; eğitimsiz veya okuma bilmeyen bir 
çalışan yanlışlıkla fare zehirini pişirme harcı olarak 
kullanabilir). Metal kontaminasyona yol açabilecek 
tencere veya pişirme gereçleri yiyeceklerle 
reaksiyona girerek (özellikle asitli olanlarla) çok 
tipik bir kimyasal zehirlenmeye neden 
olabilmektedir. 



Besinlerin Bozulmasına Neden Olan 
Fiziksel Etmenler 

 Cam, metal, tahta parçası, kıymık, kağıt, çöp, saç 
boyası, ambalaj materyali, ve hayvansal kaynaklı 
gıdalarda kemik, deri vb. yabancı maddeler bu 
gruba girmektedir.  

 

 Fiziksel tehlikelerin önlenmesinde kullanılan 
yöntemler işletmenin yapısına ve üretilen gıda 
maddesinin özelliklerine göre değişmektedir. En 
genel uygulamalar arasında; görsel kontroller, 
ayıklama işlemleri, elekler, filtreler, metal dedektör 
ve mıknatıs kullanımı, optik ayırıcılar 
sayılmaktadır. 


