
 

GIDA GÜVENLİĞİ 



Gıda güvenliğinin en dar anlamda 
hedefi; üretilen ürünlerin tüketicilere, 

biyolojik fiziksel ve kimyasal açından 
da yaşadığımız çevreye zarar 
vermemesidir.  



İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan 
beslenme ve sağlıklı yaşam, gıda 
güvenliği esasıyla mümkündür. 
Dünyadaki birçok yeni hastalığın 
türeyişi gıda güvenliğinin önemini 
göstermiştir.  



Gıda üretimi yapan işletmelerde (restaurant, 
otel,pastane, vs) kaliteli üretim sisteminin yanında 
öncelikli olarak üretilen gıdayı garanti altına alan GIDA 
GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ, gıda güvenliğinin ve gıda 
güvenliği programlarının önemini arttırmıştır. Gıda 
güvenliği programlarının uygulanmasıyla tehlikelerin en 
aza indirgenerek, ortaya çıkan hataların nereden 
kaynaklandığını ve bu hatalara nasıl çözüm bulunabileceği 
amaçlanmaktadır.  

 



Uluslar arası platformda benimsenen 
öncelikli yaklaşımlar 

HACCP – Tehlike Noktalarında Kritik 
Kontrol Analizi 

GAP – Doğru Tarım Uygulamaları 
GHP – Doğru Hijyen Uygulamaları 
GMP – Doğru Üretim Uygulamaları 

 



Gıda güvenliği tehlikelerinin girişi gıda zincirinin 
herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu 
nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir 
kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. 
Dolayısıyla gıda güvenliği, gıda zincirinde yer 
alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir 
olgudur.  
 



 



 Gıda güvenliği kavramında “İnsan sağlığına zararlı olma durumu” 
büyük önem taşır. Bu prensip düzenlemelerde “sağlığa uygun” veya 
“insan sağlığına zararlı” olarak ifade edilmektedir. Bir gıda maddesinin 
insan sağlığına zararlı olması durumunda; yenildiği zaman insan 
vücudunda hastalık  semptomları meydana getirmesi, mevcut 
bozuklukları arttırması gibi sonuçta insan sağlığında normal olmayan 
değişmeler şekillenir.  



Gıda güvenliği ve kalitesi, gıda endüstrisinde 
gıda güvenliği ve kalite programları 
uygulanarak düzenlenebilir.  
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Birincil Üretim Aşamasında Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar:  

 

 

 Bitkisel Üretim:  

 Bitkisel üretimde, ürün için tavsiye edilen ruhsatlı ilaç, yeterli dozda, uygun aletle, uygun zamanda 
kullanılmalıdır.  

 İlaçlama ve hasat arasındaki süre, gıda güvenliği için çok önemlidir. Son ilaçlama ile hasat arasında  geçmesi 
gereken süreye mutlaka uyulmalıdır.  

 İzlenebilirliğin sağlanması için kullanılan ilaçlar, hasat aralıkları vb. hususlar bitkisel üretim aşamasında kayıt 
altına alınmalıdır.   

 Bakım, sulama, gübreleme gibi bitki yetiştirme teknikleri uygulanırken ürüne olumsuz etki yapmamasına 
dikkat edilmelidir.  
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Hayvansal üretim 

Hayvan sağlığı için bakanlıkça izin verilen ilaçlar önerilen dozlarda 
kullanılmalıdır. 

Veteriner ilaçları veteriner hekim reçetesi olmadan kullanmamalıdır. 

 



Sanayicinin Dikkat Etmesi Gereken 
Hususlar:  

 Sanayici, ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı gıdanın 
gıda güvenliği şartlarına uymaması durumunda, ürününü pazardan geri çekmek ve 
bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek zorundadır.   

Gıda maddesinin toptan veya perakende satış ve/veya dağıtım faaliyetlerinden 
sorumlu kişiler, gıda güvenliği şartlarına sahip olmayan ürünleri pazardan geri 
çekmek, yetkili merciler tarafından alınan tedbirler ile ilgili olarak işbirliği 
yapmak, gıdanın izlenebilirliğine katkıda bulunmak zorundadır.  

 



 

 Gıda üreten işyerlerinin çalışma izni alması ve bunu takiben üretecekleri ürünler için Gıda, 
tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim izin belgesi alması gerekmektedir.  

 Üretilen ürünler gıda güvenliği şartlarını sağlamalıdır.,  

 İyi hijyen uygulamaları takip edilmelidir.  

 İşyerinde  izlenebilirliğin  sağlanması  amacıyla  gerekli kayıtlar tutulmalıdır.  

 HACCP temel gereklilikleri uygulanmalıdır.  

 Personelin hijyen eğitimi sağlanmalıdır.  

 Ürünler, gıda güvenliği ve kalitesine uygun olarak üretilmeli ve  

 tüketiciye uygun koşullarda sunulmalıdır.  
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Satış yerinin dikkat etmesi gereken 
hususlar:  

 Satışa sunulan ürünlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca verilen üretim izin tarih ve 
numarasının, ithal ürünlerde ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ithalat izin 
tarihi ve numarasının ürün etiketinde belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.   

 Üretim izni veya ithal izni olmayan ürünlerin satışa sunulması yasaktır.  

 Satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir.  

 



 Dökme  olarak  satışa  sunulan  gıdalar  mevzuatına uygun  olarak etiketlenmelidir.   

 Satış koşulları, asgari teknik ve hijyenik özellikleri sağlamalı ve üründe bozulmaya yol açmamalıdır.  

 Gıda güvenliği şartlarını taşıyan ürünler satışa sunulmalı ve ürünlerin bu şartları devam ettirmesi 
sağlanmalıdır.  

 Ürüne özel depolama, ambalajlama ve taşıma kurallarına uyulmalıdır.  

 İşyerinde izlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtlar tutulmalıdır.  

 Soğukta saklanması gereken ürünler için özel önem gösterilmeli, dondurucu kabin veya buzdolaplarının 
periyodik bakımları (termometre kontrolü, soğutucu panellerin temizliği vs.) yapılmalıdır.   

 Personele hijyen eğitimi verilmelidir.    
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GIDA KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİ  
 

 Güvenli gıda maddesi elde etmenin ön koşulu, güvenli hammadde 
sağlanmasıdır. Bu bağlamda güvenli gıda maddeleri üretebilmek için bunların 
öncelikle asgari sağlıklı ve hijyenik ortam ve teknik koşullara sahip 
işletmelerde üretilmesi ve hazırlanması gerekir.  

 Gıda ile ilişkili tehlikeler fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak üç sınıfa 
ayrılmaktadır.   

 Fiziksel tehlikeler gıda maddelerinde bulunması istenmeyen her türlü yabancı 
madde (taş, toprak, metal, cam, kemik, tahta vb.) olup tüketici tercihini 
etkiler ve sağlık sorunlarına yol açabilir. 



 Gıda kaynaklı riskler arasında mikrobiyal tehlikeler ilk sırayı almakta ve 
çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Gıda kaynaklı 
riskler üretimin birçok aşamasında önem taşımaktadır.   

 

 

 Sterilize edilmedikçe gıda maddeleri doğal olarak çok sayıda 
mikroorganizma içermektedir. Bu sayı belli sınırı aştığında ortaya çıkan 
olumsuz değişimler nedeniyle tüketilemez duruma gelmekte ve insan 
sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.  
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 Gıda güvenliği yönünden önemli biyolojik tehlikeler 
kapsamında bakteriyel, fungal, viral ve paraziter 
etkenler yer almaktadır. Bunlar içinde zoonotik 
hastalıklar içerisinde tüberküloz ve bruselloz, çoğu 
gelişmiş ülkelerde titizlikle uygulanan gıda güvenliği 
programları ile tamamen ortadan kaldırılmış veya belirli 
düzeyin altına indirilmiştir. Ancak bu hastalıklar 
Türkiye`de güncelliğini hâlâ korumaktadır 



 

E.Col i    Sa lmonella   

Vibrio   Cholera   

S.Aureus   
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Başlıca kimyasal tehlikeler kapsamında ise hayvancılıkta ve bitkisel 
üretimde verimi arttırmak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan 
veteriner ve zirai ilaç kalıntıları ile çevresel kaynaklardan bulaşan çeşitli 
kimyasallar veya gıda işleme aşamalarında oluşan bazı tehlikeli maddeler 
sayılabilir.   
 

Gıdaların yapısındaki doğal toksik bileşenler ve alerjenler gıda güvenliği 
kapsamında göz önüne alınması gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca gıda 
katkı maddelerinin gıda sınıfı olması, tekniğine uygun olarak kullanılması ve 
öngörülen dozlarda uygulanmasının kontrolü büyük öneme sahiptir.  

 



Gıda Zehirlenmeleri  
 

 Gıda zehirlenmeleri, bazı mikroplar veya bunların toksinleri, zehirli hayvanlar, bitkiler 
veya kimyasal maddeleri içeren gıdaların yenilmesi nedeni ile meydana gelen 
hastalıklardır.  

Gıda zehirlenmeleri ve enfeksiyonları, gıdaların yenilmesinden sonra mide ve 
bağırsaklarda şiddetli ağrıların başlamasıyla ortaya çıkar. Yemeğin yenilmesiyle belirtilerin  
ortaya çıkması arasında geçen süreye hastalığın kuluçka devresi denir.   

 Gerek kuluçka gerekse belirtilerin şiddeti kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Genel olarak 
belirtiler bulantı, kusma, mide ve bağırsaklarda kramp ve şiddetli ağrılarla ishali kapsar.  



    BESİNLERDEN KAYNAKLANAN HASTALIKLARI 

ÖNLEMEK İÇİN ÜRETİMDEN  

 

SON AŞAMASINA  KADAR  

 

GIDA GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDELİM 
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HİJYEN VE SANİTASYON  

 
 Sanitasyon; geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve 

sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir.  

 

 Gıda sanayiinde sanitasyon denilince “üretimde hijyenik ve sağlıklı 
durumların yaratılması ve devam ettirilmesi”anlaşılmaktadır. Sanitasyon 
sağlanmasında personel açısından karşılaşılan sorun da taşıyıcılık sorunudur. 
Taşıyıcı insanlar, patojen ( hastalık yapıcı) mikroorganizmayı vücutlarında 
kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu 
durum taşıyıcı tarafından bilinemeyeceği için tehlike daha da büyümektedir.  

 



Hijyen ise sanitasyonla iç içe olup her ikisi birbirini 
tamamlayan kavramlardır. Hijyen daha çok hastalıkların 

sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması, yani 

koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır. Gıda 
hijyeni ise sağlıklı gıda üretimi amacıyla çiftlikten 

sofraya kadar her aşamada uygun koşulların temini için 

yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır.  

 



Gıda endüstrisindeki uygulamaları itibarı ile sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı 
koşulların oluşturulması ve korunması çerçevesinde alınan tüm önlemler 
olarak tanımlanmaktadır.   
  

Bu nedenle de gıda ve çevre sanitasyonunun bir bütün olarak ele alınması, 
işletme-üretim-depolamadağıtım evrelerinde özellikle personel-
ekipmanaltyapı açısından ihmal edilmeden uygulanması gerekmektedir. 
İşletme sanitasyonu, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından son derece 
önemlidir.  

 



Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerini 
tanımlama, bunlara gerekli önemi verme, kontrolü ve giderilmesi yönünde 
çaba gösterme, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının ihmal edilmemesi 
esastır.   
 

 Bu çerçevede çalışan personelin sağlıklı olması ve hijyen eğitimi de 
zorunludur. Tüketici, üretici ve dağıtımcı zincirinde tümüyle her kesimi 
etkileyen gıda kökenli salgın, zehirleme, bozulma vb. olumsuzluklar, 
endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır 
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Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon  
 

Hammaddenin işletmeye girmesinden son ürün elde edilmesine kadar üretimin tüm 
aşamalarında, ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu (bulalşma) söz 
konusudur.  

  

Mikroorganizma faaliyetleri sonucu işlenen üründe yapı, tat ve aroma değişebilmekte, 
böylece kalite düşmektedir. Diğer yandan gıda maddesinde çok sayıda mikroorganizma 
bulunması pastörizasyon ve sterilizasyon gibi ısıl işlemlerin uygulanmasını da 
güçleştirmektedir. Bu gibi durumlar işletmelerde ekonomik kayıplara neden olduğu gibi, 
kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi insan sağlığı açısından da sorunlar yaratacaktır.  
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 HACCP    
HAZARD ANALYSIS   

CRITICAL CONTROL POINTS  
  

TEHLİKE ANALİZİ  
KRİTİK KONTROL NOKTALARI  
 

 



Gıda üreten işletmelerde, tamamen gıda güvenliğini hedef alan farklı 
ve yalnızca gıdaya özgü bir risk yönetim sistemi geliştirilmesine 
gereksinim duyulmuştur.   

 

Bu amaçla 1960’larda uzay programlarında astronotlara verilecek 

yemeklerin üretiminde kullanılmak üzere kısaca “HACCP (Hazard 
Analysis of Critical Points-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)” adı 
verilen risk yönetim sistemi geliştirilmiş ve bu konuyla ilgili olarak, 

oldukça kısa bir süreçte uluslararası anlaşmalar sağlanmıştır.  
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HACCP Uygulamasına Bir Örnek  
 

 Buraya kadar anlatılanların pratik bir örnek üzerinde gösterilmesi konunun 
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Örnek, bir tavuk kesim ve 
paketleme işletmesi olarak ele alınmıştır.  

 

 Öncelikle kesimhane ve farklı bölümlere ait uzman kişilerden HACCP takımı 
oluşturulur ve bu takım HACCP sisteminin tasarlanmasından uygulanmasına 
kadar konunun esas sorumluları olacaktır.  

 

 HACCP takımı çalışmalarına ürün tanımı ve akım şemasını oluşturmakla başlar. 
Bu prosese ait örnek bir akım şeması aşağıda verilmiştir. Burada tüm girdi ve 
çıktıların gösterilmesi esastır.  
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