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O M S Ö Z 

Besin analizleri; bir toplumun yaşantısı, ekonomisi ve işgüciin-
deki aktivitesi ile gelecek sağlıklı kuşakların yaratılması ve yetişti-
rilmesi bakımından en belirgin bilim disiplinleri başında yer alması 
gerekir. 

Bu alanda yapılmakta olan eğitim ve öğrenimin sınırları; aynı 
bilim kuruluşlarında dahi bu eğitim ve öğrenim disiplinini yürü-
tenlerin bilgi hazinesi genişliğine kadar yayılabilir. 

Bu neden ile bu bilim disiplininde bir eğitim ve öğrenim bütün-
lüğü henüz kurulmuş değildir. 

Besin analizleri; üretim, işleniş ve tüketime değin muhafaza edi-
linceye kadar ki süre içinde bir bütündür. Bir besin analizcisi, bir 
bütün olan bu üç halkalı bilim zincirinin bir tek halkasından dahi 
müstağni kalamaz. 

Şöyle ki; bir kısım besin maddeleri en üstün biyolojik değere 
sahip olmakla beraber, kendilerinin elde edildiği kaynaklara bağlı 
olarak bünyelerinde toplumun kendisini tüketen bireyleri için letal 
olan patogen hastalık etkenlerini taşıyabilirler. Hatta öyle ki bu 
nev'i besin maddeleri işlenmiş olsalar dahi çiğ haldeki bu letal olan 
patogen özellik veya yeteneklerini aylarca sürdürebilirler. 

Bilindiği gibi biyolojik değerleri en üstün besin maddeleri 
hayvanlardan elde edilenlerdir. Bu üstün biyolojik değerli besin 
maddelerinin elde edildiği evcil hayvan toplulukları; insanlar ile 
hayvanlar arasında müşterek olup, yapılan araştırmalar ile sayılan 
her gün biraz daha artan zoonotik enfeksiyon ve invasionları taşı-
maktadırlar. 

Bir besin analizcisi, toplumun tüketeceği bir besin maddesinin 
hangi metodlar ile işlenmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olabil-
mesi halindededir ki uzmanlık görevini, gereği gibi yerine gereb i l -
sin. 
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Besin analizlerinde uygulanan ilk yöntem ürgaııoleptik muaye-
nedir. Bir çok besin analizcisi muayene veya kontrol ettiği besin 
maddesinin, bu organoleptik bakı aşamasında ya enfeksiyon almış 
veya bizzat hayatını kaybetmiştir. 

Bu durum hayvansal besin maddesini üretenler için de aynen 
vaki olmuştur. 

Besin maddelerinin teknik bilgi noksanlıklarına bağlı olarak 
işlenmelerinin ortaya koyabileceği öyle biyolojik olaylar vukua ge-
lebilir ki; değil böyle besin maddelerini tüketmek, bunların tad de-
nemesini yapanların, hayatına dahi mâl olabilir. Bu neden ile bir 
besin analizcisi; öncelik ile besin maddelerinin işleniş, metod ve 
tekniklerini, besinlerde bozulmaya sebep olacak koşul ve faktörle-
rin neler olduğu, hangi nev'i besin maddelerinin insanlarda zoo-
notik enfeksiyonlara, hangilerinin intoksikasyonlara veya bazı ah-
valde invasyonlara sebep olabileceklerine dair tüm bilgiyi kazan-
mış olmaları gereklidir. 

Gerçi gıda mevzuatımız ile meslek mevzuatları; Tabip, Veteri-
ner Hekim, Eczacı ve Kimya Yürksek Mühendislerine, besinlerin 
analizi ile ilgili haklar vermiş ve yetkiler tanımıştır. 

Ancak bu kanunî yetkilerin uygulanması, bir eğitim ve öğreni-
min gereği olan müttehid temel bir bilgi müfredatının esas alın-
ması ile verimli olabilir. Çünkü bir besin maddesinin sadece ve 
yalnızca kimyasal analizi veya fiziksel muayene ve kontrolüne da-
yalı olarak bunun halk sağlığı ile ilişkisinin ne olacağı veya ne o'duğu-
na dair geçerli ve sorumlu bir raporun tanzimi kabil değildir. 

Büyük bir hayvan potansiyeline sahip ülkemizdeki et ve süt ile 
bunların ürünlerinin; ileri ülkeler ile kıyaslandığında, hem toplu-
mun beslenmesi ve hem de ekonomimiz yönünden gereği gibi de-
ğerlendirilemediğinin açıklanması kaçınılmazdır. 

İşte bu kinetik potansiyelin bu yönler ile değerlendirilmesi tam 
anlamı ile realize edildiğinde, üstün biyolojik değerli bu besin kay-
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naklarının işlenmesi, kalite ve sağlık kontrollerinin istenen dü-
zeye uşlaması mümkün olacaktır. 

Doğacak olan bu ihtiyacın bütünü ile karşılanması sorunu göz 
ününe alındığı içindir ki, bu eserde et ve süt ile bunların ürünleri-
nin üretimi ile ilgili hijiyenik bilgi, işlenmesine dair teknolo-
jik prensipler ve nihayet sağlıklı tüketimini temin için esas alman 
analiz metodlarına yer verilmesine çaba harcanmıştır. 

Ayrıca üç tarafı denizlerle çevrili yurdumuz sularında pek de-
ğişik ve dünyanın en değerli deniz ürünleri bulunmaktadır. 

Dünyanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu asrımızda; 
son derece kıymetli bu deniz hazinesi yurdumuz insan topluluğu 
için tükenmez bir protein kaynağı teşkil etmektedir. 

Bu deniz hazinesi ürünleri ayrıca hayvansal kökenli olmakla 
biyolojik değer bakımından aynı zamanda dünyanın birçok ülkele-
rinin nicel açlıktan başka bu kadar derin açlığa düşmemiş olan top-
lumların içine düştüğü nitel açlık denen protein açlığından da toplum 
ları koruyan üstün değerde besin maddesidir. Bu neden ile gelişmek-
te olan genç kuşakların düşünce, yaratma yetenekleri ile bedensel 
olarak gelişme ve her yaştaki insan için onarıcı ve iş gücünü artı-
rıcı bir deniz hazinesi olrn su ürünlerimizden toplumumuzun 
yeterince ve değerince yararlanabilmesi için bu alanda gereken ted-
birlerin alınması ve girişimlerde bulunulması gereksinilmelidir. 
Bundan dolayı da gerekli organizasyonların kurulması yanı sıra bu 
gün mevcut bulunan bilim kuruluşlarının kendi üzerlerine düşeni 
yapmaları gereksindiğindendir ki bu kitapta, yurdumuz su ürünle-
rinin neler olduğu, hijiyenik kalitelerinin muhafaza ve kontrolü, 
işlenilmeleri ile ilgili bilgiye yeterince, fakat bu kitapta avnlması 
gerektiği oranda yer verilmiştir. 

Bu kitapta pH sı 4.5'dan düşük olan besin maddelerinin kapalı 
kaplarda ısı işlemi ile, pH sı 4.5'dan yukarı olan besin maddelerinin 
konservasyonu için kapalı kaplarda basınç altında ısı işlemi uygu-
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lanışlarına hem öğrenci, hem Uzman ve hem de indüstri dalında çalı-
şacak olanlara yetecek bilgi verilmesi ön görülmüştür. 

Bunun gereği olarak da kutu konserveciliği tarihçesi, kutu 
konserveciliğinin dayandığı prensip, kutu konserveciliğinin ana 
hatları, kutu konserveciliğinde kullanılan kapların cins ve nitelik-
leri, kutu konservelerinde bozulma nev'ileri ve nedenlerine yeterin-
ce yer verilmiştir. 

Bu hususlardan doloyıdır ki üç cilt halinde hazırlanması düşü-
nülen bu eserin I. Cildinde gelecek kuşakların gereği gibi beslen-
mesini temin, yurt ekonomisine vereceği zararlardan ötürü besin 
maddelerinin bozulma sebepleri, kaynağı hayvansal olan besin mad-
deleri ile insanlara geçebilen ınvasion ve enfeksiyonlar ve bu enfek-
siyonlar dışında kaynağı hayvansal olmayan ve fakat bakteri kay-
naklı olarak insanlarda intoksikasyon ve enfeksiyonlf.ra sebep olan 
besin intoksikasyon ve besin enfeksiyonları ile besin maddelerinin 
bozulmalarını önlemek için besin endüstrisinde yararlanılmış ve 
yararlanılmakta olup, gelecekde yararlanılması için üzerinde çalış-
maların sürdürüldüğü teknik bilgiye yer verilmiştir. 

Bu eserin II. Cildinde her bir nev'i besin maddesinin terkibi; 
işleniş metodlarına ait teknik bilgi, ve nihayet I I I . Ciltte ise be-
sin maddesini besin olarak tüketilecek her bir nev'i besin maddeleri-
nin halk sağlığı yönünden fiziksel, kimyasal, mikrobiyojik serolojik 
ve toksikolojik yönlerden analizlerini kapsayan bilgi yer alacaktır. 

Yazar, bir besin analizcisi için geçerli ve tutarlı, yukarıda açık-
lamaya çalıştığı düşüncelerini kapsayan gereksinmelerine rağmen 
bu eserinin: tesin kontrolcüsü, besin hijiyenisti, besin teknoloğu, 
besin mikrobiyologu, besin kimyacılarının da besin analizi disipl'ni-
ni alan Eczacılık Fakültesi öğrencileri kadar yararlanabilecekleri 
nitelikte olması için çaba harcamıştır. 

Yazarın bu düşüncelerinin gerçekleşmesi, eserin hazırlanışın-
daki amacı olduğunu, yazar savgı ile yararlanıcılarına sunar. 

A. Cemâl OMURTAG 
1975 
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GENEL BÖLÜM 





K O N U : I 

BESİN KONTROLUNA GİRİŞ 

Hükümetler, aşağıda bildirilen besin hijyeni ve ekonomisi yön-
lerinden besin maddelerinin kontrolü ile ilgili olarak kendi bünye-
lerine uygun muhtelif organizasyonlar meydana getirmişlerdir. Bu 
organizasyonların amacı : 

1 — Halk sağlığını korumak, 

2 — Besin maddelerine yapılabilecek hilelere meydan verme-
mek, 

3 — Yeni olarak besin indüstrisine sokulacak olan mamûlle-
rin halk sağlığı ile ilişkilerini araştırmak, 

4 — Gelişme devresinde olan metod ve tekniğin pratik alana 
geçişinde yardımcı rol oynamak, 

5 — Doğru olmayan besin indüstrisine ait uygulamayı durdur-
mak, yürürlükten kaldırmak, 

6 — Deniz, kara ve hava av hayvanlarının plânsız bir şekilde 
avlanılarak nesillerinin tüketilmesi veya miktarlarının azalmasını 
önlemek, 

7 — Her çeşit besin maddesinin ulaştırma koşullarını tesbit ve 
bu hususta Devlet imkânlarının yardımını sağlamak, 
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8 — Günün icaplarına göre yeni kanunlar çıkarmak, pratik 
alanda yararlı olmayanları yürürlükten kaldırmak gibi hususlardır. 

Yurdumuzda besin maddelerinin muayene, kontrol ve analizleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı Veteriner İş-
leri Genel Müdürlüğünün, bu konu ile ilgili olarak hazırlamış ol-
dıkları kanun ve tüzük hükümlerinin aşağıda adı geçen mesleklere 
tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesi içinde yürütülür. 

Bu amaç için, sözü geçen iki bakanlık; Beşerî ve Veteriner He-
kim ile Eczacı ve Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager hak ve 
yetkilerine sahip meslek müntesibinden yararlanırlar. 

Mesleklerin, bu alandaki hak ve yetkileri, bağlı bulundukları Ba-
kanlıklar tarafından çıkartılan kanunlara dayanır. 

Her meslek müntesibi, kanunların bu alanda kendilerine tanıdı-
ğı hak ve yetkiler dahilinde meslekî faaliyet gösterebilir. T. C. Sıh-
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti (1942)'nin 992 no. lu «Şeriri ve 
gıdaî taharriyat ve tahlilat yapılan ve mislî teamüller aranılan umu-
ma mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarlan» ile ilgili kanu-
nun birinci maddesi, Beşerî ve Veteriner Hekimler ile Eczacı ve 
Kimyagerleri, aşağıda ifade edilmiş olduğu veçhile müştereken yet-
kili kılmıştır. 

T. C. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti (1942)'nin 992 no. lu 
kanununun 1. maddesi aynen şöyledir: - Muayyen ücret mukabilin-
de veya meccanen gıdaî ve Serirî taharriyat ve tahlilât yapılan veya 
mislî teamüller aranılan umuma mahsus Bakteriyoloji ve Kimya 
Lâboratuvarlan, yapılacak taharriyat ve tahlilatın cinsine göre ihti-
sas vesikasına malik ve Türkiye'de icra'i san'ata mezun Tabip, Bay-
tar, Eczacı ve Kimyagerler tarafından, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle açılır -. 

6 Eylül 1962 tarih ve 11199 sayılı Resmî Gazete (1962, 8421 — 
8425) de yayınlanan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlan-
mış ve Danıştayca incelenmiş olan 6/821 karar sayılı «Tababet Uz-
manlık Tüzüğü» nün genel hükümleri aşağıda kaydedilmiştir. 
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Madde 1 — Tababet ve onunla ilgili dallarda uzman olmak ve 
uzmanlık belgesi almak bu tüzük hükümlerine tâbidir. 

Madde 2 — Tababet ve onunla ilgili dallarda uzmanlık dört 
ana bölüme ayrılmış olup, uzmanlar bu dallarda aşağıda gösterilen 
sürelerde asistanlık yaparak yetişirler. 

Uzmanlık bölümleri şunlardır : 

A - Klinik Tababet uzmanlıkları, 

B - Koruyucu Tababet uzmanlıkları, 

C - Lâboratuvar uzmanlıkları, 

D - Akademik uzmanlıkları, 

Bu bölümlerdeki uzmanlık dallarından birbirleriyle ilgili olan 
lar uzmanlıklar grupları, ilgili olmayanlar ise uzmanlık dalları ha-
linde gösterilmişlerdir. 

Aynı tüzükte, Koruyucu Tababet Uzmanlıkları namı altındaki 
uzmanlıklardan bir kısmı ile bunlara ait süreler aşağıda kaydedil 
miştir. 

B — Koruyucu Tababet Uzmanlıkları : 

18 — Halk Sağlığı En az 8 ay eğitim ve 1 yıl staj 

19 — Koruyucu Tababet ve hijyen 4 yıl 
(Bakteriyoloji ve Enfeksiyon hastalıklar uzmanları 
için) 2 yıl 

20 — Epidemiyoloji 3 yıl 

21 — Bakteriyoloji ve Enfeksiyon hastalıkları 3 yıl 

22 — Mikrobiyoloji ... ... ... ... .... .... .... ..... .... 3 yıl 



23 — Viroİojı (Bakteriyoloji ve Enfeksiyon has-
talıkları veya mikrobiyoloji uzmanı olduktan sonra) ... 2 yıl 

24 — İmmünoloji (Bakteriyoloji ve Enfeksiyon has-
talık veya Mikrobiyoloji uzmanı olduktan sonra) ... 2 yıl 

25 — Mikoloji, (Bakteriyoloji ve Enfeksiyon has-
talıkları veya Mikrobiyoloji uzmanı olduktan sonra) ... 2 yıl 

26 — Parazitoloji 3 yıl 

(Mikrobiyoloji uzmanları ile Bakteriyoloji ve Enfeksi-
yon hastalıkları uzmanları için) 1 yıl 

Aynı tüzüğün 5. ci maddesinde, bu uzmanlık dallarında asistan-
lık yapabilecek meslekler hükme bağlanmıştır. 

Madde 5 — 2. ci maddede gösterilen uzmanlık dallarında asis-
tanlık yapabilmek için Tıp Fakültesinden mezun olmak şarttır. An-
cak Örtodonsi ve Diş Maksilofasiyal Protez asistanlığına : Diş Taba-
bet Okulu veya Fakültesi Mezunları; Mikrobiyoloji asistanlığına : 
Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji bölümü mezunları; Bi-
yokimya asistanlığına : Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi veya mua-
dili Fakülte ve Yüksek Okulların Kimya veya Biyoloji bölümü, Ec-
zacı Okulu veya Fakültesi mezunları da alınır. 

Veteriner Hekimliği mesleğinin icrasına, Veteriner Hekimleri 
Birliği ile Odalarımn teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair 
(18.3.1964) neşir tarih ve 6343 sayılı kanunun 5. ci maddesinin C fık-
rası, ayrıca Veteriner Hekimleri bu alanda aşağıda kaydedilmiş ol-
duğu şekilde yetkili kılmıştır : 

Kanun no : 6343, madde 5 — Fıkra C) «Kara ve Deniz hayvan-
larından elde edilen gıdaî, sınaî maddelerle, mamûlleri, hayvan ye-
mi olarak kullanılan maddeleri muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil 
etmek». 

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkındaki (15.2.1964) ta-
rih ve 6269 sayılı kanunun 4. cü maddesi; Kimyager, Kimya Yüksek 
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Mühendisi ve Kimya Mühendislerini Besin Analiz veya Kontrolü ile 
ilgili olarak aşağıda kaydedilmiş olduğu veçhile yetkili kılmıştır: 

Kanun no. 6269, madde 4) — Kimyager, Kimya Yüksek Mühen-
disleri her türlü meslekî, gıdaî tahlil ve müstahzarat lâbo. atuvarları 
ve Kimya ile ilgili sair tesisler kurabilir ve mes ul müdürlüklerin 
deruhte edebilirler. Kimya Mühendisleri imâlathane açabilir, , 
rika kurabilir ve mes uliyetleri altında idare edebilirler. 

Amerika Birleşk Devletlerinde Eczacılık mesleği, 1950 yılına ka-
dar «Federal Security Agency» denen ve bilâhare «U.S. Department 
of Health, Educatıon and Walfare» (1956) ismi verilen Amerika Bir-
leşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında «Food and 
Drug Administration» «Besin ve Ecza Dairesi» ismi verilen bir teşki-
lat içinde yer almış bulunmaktadır. Amerikan Sağlık Bakanlığına 
bağlı sözü geçen bu Besin ve Ecza Dairesinin beş bürosundan biri 
olan Biyolojik ve Fiziksel İlimler «Bureau of Biological and Physi 
cal Sciences». Bürosu : 

1 — Antibiyotikler divizyonu (Division of antibiotics), 

2 — Kozmatikler divizyonu (Division of Cosmatics), 

3 — Besin maddeleri Divizyonu (Division of Foods), 

4 — Mikrobiyoloji Divizyonu (Division of Microbiology), 

5 — Beslenme Divizyonu (Division of Nutrition), 

6 — Farmakoloji Divizyonu (Division of Pharmocology), 

7 — Program araştırma Divizyonu (Division of program 
research) gibi yedi Divizyona bölünmüştür. 

Görüldüğü üzere bu yedi Divizyondan ikisi besin maddelerine 
ve Beslenmeye hasredilmiştir. 

Besin maddeleri kontrollerinin ihtiyacı, bitkisel olan besin mad 
delerinin doğal halde taze olarak bulundukları sürece tüketil 
memeleri sonu bozulmalarından; hayvansal olan besin maddeleri-
nin ise, bir kısım hastalıkların insanlara geçmesine sebeb olmasın-
dan doğmuştur. Bundan da anlaşılacağı veçhile; besin maddeleri-
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nin her birinin bünyesine göre; değişik süre ve şartlarda saklama, 
depo etme, bekletilme veya tüketilinceye kadarki geçecek za-
man içinde, sağlık için önemli enfeksiyon ve intoksikasyon meyda-
na getiremeyecek veya bozulmayacak şekilde muhtelif prezervasyon 
metodlarının uygulanması icap eder. Besin maddelerini bozulma-
dan, gelecek günler için saklamak ihtiyacı tarih kadar eskidir. Be-
sin maddelerinin saklanması ihtiyacının neticesi olan muhafaza me-
todları ilk insandan bugüne kadar adım adım gelişmiştir. Besin 
maddelerinin dayanıklı hale sokulmaları; 

1 — Gömme, 

2 — Fermentasyon, 

3 — Kurutma, 

4 — Tuzlama, 

5 — Dumanlama, 

6 — Pastörizasyon, 

7 — Kaynatma, 

8 — Kapalı kaplarda ısı ile konserveleme, 

9 — Soğukta muhafaza, 

10 — Dondurma, 

11 — Dehidrasyon, 

12 — Filtrasyon (Soğuk sterilizasyon), 

13 — Kimyasal maddeler ve antibiyotikler kullanmak, 

14 — Radiyasyonla prezervasyon gibi muhtelif safhalar arz 
eder. 

Besin maddelerinin muhafaza usullerinin amacı önceleri bunları 
sadece bozulmadan muhafaza etmek iken, bilâhare bunların ihtiva et-
tiği besinsel elementlerin de tahrip edilmeden muhafazası, ana pren-
sip olarak yer almıştır. Bu meyanda besin maddesinin bünye veya 
lezzetinde husule gelen değişiklikler, uygulanan metodun muhafaza 
süresi ve derecesi ile bu metodların ekonomik oluşları arasındaki iliş-
ki her zaman değerini muhafaza etmiştir. Bu noktalar besin teknolo-
jisinin en ileri devresini idrak eden günümüzde dahi üzerinde duru-
lan problemlerdir. Bundan dolayı da Besin Teknolok, Mikrobiyolok, 
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Kimyager ve Hijiyenistleri; besin indüstrisi için en ekonomik ve top-
luma en elverişli bir şekilde besin maddelerini muhafaza etmeye ya-
rayacak metodlar bulmak için çalışmaktadırlar. Hükümetler besin 
maddelerinin kontrollarına; idarî ve bilimsel kuruluşları ile bura-
larda görev alan bilim adamlarının bilimsel yetenekleri derecesinde 
gereken önemi vermişlerdir. 

Bugün bütün besin maddelerinin hijiyenik kontrollannın, gı-
daların muhafazasında uygulanan teknolojik icapların gelişimini ta-
kip edecek nitelikte olması gerekir. Bundan dolayı besin indüstrisi-
nin gelişimine paralel olarak ilerleyen kontrol ve analiz metodları-
nm resmî ve standard metodlar halinde kanunlaşmasının sağlanma-
sı ve bunları tatbik edecek organizasyonların, her memleketin kendi 
bünyesine uygun bir şekilde tesbit edilmesi zorunludur. 

Besin kimyasının gaye ve anlamı, besin maddelerinin hijiyenik 
kontrolları için yapıları muayenelerinden apayrı bir niteliktedir. Yur-
dumuzda besin maddelerinin muayeneleri, biri Hükümet diğeri de 
Belediyelere âit müesseseler tarafından yapılmaktadır. 

Amerika Birleşik devletlerinde ise besin kontrolü çok geniş bir 
organizasyon halinde çalışmaktadır. 
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BESİN KONTROLÜ ORGANİZASYONLARI 

Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde, insan gıdasından dah.ı 
fazla kontrola tâbi tutulan, kanunlara bağlanan hiç bir ticarî mad 
de, hemen hemen yok gibidir. Öyle ki; Federal, Eyalet ve Bölgesel 
Hükümet Dairelerine ilâveten, resmî olmayan teşekkül ve bir takım 
ticarî organizasyonlar daha mevcut olup; bunların her biri, bir ve-
ya daha ziyade hususlar ile ilgilenerek, bazı besin maddelerinin stan-
dardize edilmesine ve hijyenik kalitelerinin geliştirilmesine hizme: 
ederler. 

Hükümet kontrolü ise daha ziyade halk sağlığmı korumak, be-
sin maddelerine uygulanacak hilelere meydan vermemek ve besin 
indüstrisinin gelişimini temin etmek gibi ana prensipleri kapsar. 
Amerika Birleşik Devletleri besin kontrolü organizasyonu; birbirin-
den ayrı dört teşekkül halinde çalışır ise de hakikatte bunlar, vazife 
ve selâhiyetler bakımından birbirleri ile çok sıkı bir şekilde miina-
sebetlidirler. 

I — Federal Daireler : 

Genellikle besin kontrolü Tarım Bakanlığı bünyesinde yer al-
mıştır. Adı geçen bakanlıktan başka diğer bazı bakanlıkların da be-
sin kontrolü ile az çok bir ilişkisi vardır. 

1 — Tarım Bakanlığı : 

Bu bakanlık besin kontrolünün yapıldığı Federal Daireler ara-
sında, yalnız en büyük olmakla kalmayıp bu alandaki görevinin pek 
değişik olması bakımından da ayrı bir özellik taşır. Bu bakanlığın 
bünyesinde besin kontrolü ile ilgili iki ayrı büro vardır. 
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A — Veteriner İşleri Umum Müdürlüğüne tekabül 
eden Büro : 

Bu büronun en önemli divizyonu, et muayene divizyonudur. Bu 
divizyon; hayvan indüstrisi bürosu (Veteriner İşleri Umum Müdür-
lüğü) nün en büyük görev ve yetkilerinden birini üzerine almış olup, 
görevi her nev i et ve et müstahzarlarının, insan sağlığına zarar ver-
memelerini sağlamak amacı ile muayene ve analizlerinin yapılması-
nı sağlamaktır. Bu hususla ilgili Amerika Birleşik devletleri kanun-
ları; 30 Haziran 1906 da yürürlüğe konmuş ve 4. İ907 ile 29 Hazi-
ran 1938 tarihlerinde ise değiştirilmiştir. 1913 de, ithal edilen etler 

,ve 1919 da da, at eti hakkındaki kanunlar hazırlanmıştır. Bu diviz-
yon, yedi seksiyona bölünmüş olarak çalışmaktadır. Bu seksiyonlar-
dan biri lâboratuvar seksiyonudur. Bu seksiyon Amerikanın muhte-
lif merkezî bölgelerinde kurulmuş ve re'sen bir merkeze bağlı olan 
yedi müstakil lâboratuvardan müteşekkildir. Bu İâboratuvarlardan 
her birine hangi eyaletin müstahzarlarını muayene için gönderecek-
leri, bu et muayene divizyonu tarafından tespit edilmiştir. 

B — Sütçülük Bürosu : 

Bu büro 1924 de kurulmuştur. Görevi; sütün hijiyenik durumu 
ile ilgili Mikrobiyolojik ve Kimyasal Metodlarmm gelişmesine hiz-
met etmektedir. 

2 — Sağlık ve Sosya Yardım Bakanlığı : 

Bu bakanlığın besin mevzuu ile ilgili bir servisi ve bir de daire-
si vardır. 

A — Halk Sağlığı Servisi : 

Amerikan Halk Sağlığı Servisi (U.S. Public Health Service) : 
nin, besin kontrolü alanındaki fonksiyonu; eyalet içi yâni «Intra 
State»dir. Bu servis aynı zamanda eyalet içinde sevkiyatı; uçak, tren, 
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otobüsler ile yapılan besin maddelerinin hijiyenik durumlarını tes-
pit ve tayin ile raporlarının tanzimine yetkilidir. 

Ayrıca eyaletler arası «Inter State» süt ulaşımının kontrolü 
ile deniz ürünlerinden midye ve istiridyenin şehirler arası ulaşım ve 
kontrolü bu servisin yetkisi dahilinde bulunmaktadır. Ancak diğer 
deniz ürünlerine ait kanunî mevzuatın bu servise verilmemesinin 
bir gerekçesi de yoktur. Bu servisin muhtelif görevleri meyanmda; 
besin ile ilgili olarak süt, su, midye, dondurulmuş tatlılar, Trichino-
sis ve Restoran kontrolü da vardır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde içme suyu ve temizlik maksadı 
ile kullanılacak sular için Mikrobiyolojik standard ilk defa, Halk 
Sağlığı servisi tarafından 1914 senesinde uygulanmıştır.. Bunu ta-
kip eden 1925 ve 1942 senelerinde bu mikrobiyolojik standard re-
vizyona tâbi tutulmuştur. 

1946 senesinde de suların, fiziksel ve kimyasal karakterleri için 
gerekli hususlar tayin ve tesbit edilmiştir. 

Hâlihazırda Amerika Birleşik Devletlerinde her nev'i suyun ka-
listesine âit kıstaslar «American Water Works Association» tarafın-
dan uygulanmaktadır. 

B — Besin ve Ecza Dairesi (Food and Drug 
Administration) : 

Bu Dairenin, Besin Kontrolü alanındaki yetkisi Inter State yâ-
ni eyaletler arası bir genişliktedir. 

Bu Administration, Besin maddelerinin hijiyenik yönden mua-
yene ve analizleri ile uğraşır. 

Et muayeneleri kanunları kapsamına giren et ve et mamölleri 
hariç, eyaletler arası ticaret maddesi olan diğer bütün besin madde-
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lerinin kontrolü «Besin ve Ecza Dairelerinin» yetkisi altındadır. 
Ancak bu daire, süthaneler ile midye işleyen yerlerin kontrollarını 
üzerine almaz. Fakat kondanse süt ve süt tozları gibi bir çok süt 
müstahzarlarını kontrol yetkisi vardır. Ayrıca midye hilelerini araş-
tırır. Midyelerin Escherichia coli bakımından muayenesini yapar. 
Bu teşkilâtta Bakteriyolog, İnsan Hekimi ile Veteriner Hekimler, 
Eczacı ve Kimyagerler birlikte görev alırlar. Bu dairenin besin 
mevzuu ile ilgili, daha önce bildirilmiş olan üç Divizyonu vardır. 
Bunlar : 

a) Besin Divizyonu, 

b ) Mikrobiyoloji Divizyonu, 

c ) Beslenme Divizyonu'dur. 

3 — Maliye Bakanlığı : 

Bu bakanlığın, dahilî varidat büro (Bureau of Interior Reve-
oue) su, hileli müstahzarlar için kesilen nakdî cezalan tahsil eder. 

4 — İçişleri Bakanlığı : 

Bu bakanlığın, Balık ve Av Hayvanları Servisi (Fisch and Wild-
life Service); muhacir ve yerli av kuşlannm, kürk ve av hayvanları 
ile balıkların üretim ve korunması ile görevlidir. 

I I — Eyalet Besin Kontrolü Daireleri (State Agencies) : 

Eyaletlerin kendi hudutları içinde sarf ve tüketilecek olan be-
sin maddeleri ile bunların satıldığı ve yenildiği mahaller, Federal 
Besin Kontrolü Dairelerinin çalışma alanları dışında kaldığı için, 
bu hususlar Eyalet Besin Kontrolü Dairelerinin görevleri kapsamına 
girer. Bunlar; çalışmalarına esas olan kanunî müeyyidelerini, Ta-
rım Bakanlığı ve Besin Kontrolü ile ilgili diğer Federal teşekkülle-
rin kanunlarından almışlardır. 
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Bu Eyalet Daireleri kanunî kontrol yetkileri dahilindeki besin 
maddelerine ruhsat verir, bunları muayene ve kontrol ederler. Bu 
dairelerin çalışma yönü daha ziyade o eyaletin coğrafik ve ekono-
mik şartları ile ilgilidir. Bu bakımdan her eyaletin bu konu ile ilgi-
li olarak yaptığı çalışma birbirinden farklı olup, birbirine benze-
mez. 

I I I — Mahallî Besin Kontrolü Daireleri (Local Agencies) : 

Amerika Birleşik Devletlerinde Federal Hükümet ve Eyaletlerin 
Besin Kontrolü dairelerinden başka il ve ilçelerinde bu konu ile il-
gibi olan mahallî daireler de vardır. 

Bu mahallî besin kontrolü daireleri bazı büyük şehir ve illerde 
her ne kadar iyi organize edilmiş ise de, yine de bir çok eyalet kont-
rol daireleri kadar gelişmemiştir. Bu teşekküllerden bir kısmının 
nizamnameleri, Federal Hükümetin besin ve ecza dairesi kanunları-
na benzemekle beraber daha ziyade genel sağlık ve hijiyen kural-
larına göre çalışırlar. 

Bunlar, besin maddelerinin ekonomik hilelerinden ziyade sıhhî 
ve estetik kotrollerini yaparlar. Özellikle süt ve diğer besin mad-
delerinin eğitimi ile uğraşırlar. Bundan başka fabrika ve depoların 
fare ve sıçan enfestasyonu ve buna benzer hijiyenik kontrollarmı 
yaparlar. 

IV — Resmî Olmayan Daireler (Unofficial Agencies) : 

Yukarda zikredilen besin kontrolü dairelerine ilâveten, yine be-
sin işleri ile meşgul olan, Amerikan Tıp Derneği Süt Komisyonu, 
Amerikan Tıp Derneği Besin Komitesi, Beslenme Müessesesi, Millî 
Sağlık Teşkilâtı Topluluğu gibi teşekküllerden başka Amerikan Et 
Enstitüsü, Hububat Enstitüsü, Millî Konservecilik Derneği, Şeker 
Müessesesi, Millî Sütçülük Derneği gibi resmî olmayan organizas-
yonlar da vardır. 
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Genellikle bu teşekküllerin faaliyetleri, besin maddeleri kalite-
lerinin düzelmesi ve bu besin maddelerinin üretiminin artması ile 
bunların Standard bir şekile sokulması cihetine yöneltilmiş ise de 
bu grup teşekküllerin faaliyetleri organizasyonlara göre değişir. 

Besin maddelerinin insan sağlığı bakımından hijyenik kontrat-
larının yapılabilmesi için, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Kimya ve Fi-
zik gibi temel bilim disiplinlerinin yeteri derecede bilinmesi gere-
kir. Bundan dolayıdır ki, Fakültelerde besin kontrolü ve analizleri 
dersinin bu bilgilerin kısmen alınmasından sonra eğitimi daha ya-
rarlı olmaktadır. 

Besin maddelerinin muayenelerini yapabilmek ve bunlar hak-
kında kanun ve tüzük hükümleri dahilinde o besin maddesinin kont-
roluna ait rapor tanzim edebilmek için müracaat edilen muayene 
metodları her memleketin kendi şartlarına göre standardize edil-
miştir. Ancak bunlar her memleketin, her bir nev'i besin maddesinin 
kontrolunda birer özellik arzeder. Her bir besin maddesinin mua-
yenesini gerektiren özellik, önce o besin maddesinin nev'i ve sonra 
da uygulandığı teknolojik işleme göre değişiklik gösterir. Kasaplık 
hayvanların gerek canlı ve gerekse kesim esnasında ve gerekse ke-
simden sonra mezbahadaki muayeneleri ve yenmeleriyle ilgili ka-
nunî sağlık mevzuatı, Tarım Bakanlığı Veteriner Umum Müdürlüğü 
tarafından yürütülüp, bu alanda kanun Veteriner Hekimleri yetkili 
ve sorumlu kılmıştır. 

Yurdumuzda, yürürlükte olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığının «Gıda Maddelerinin ve Umumî Sağlığı İlgilendiren Eşya ve 
Levazımın Hsusî Vasıflarını Gösteren Tüzük» (1952)'i esas tutula-
rak, besin maddelerinin insan sağlığı bakımından yapılan lâboratu-
var kontrollarında karara varırken, bu alanda ileri gitmiş memle-
ketlerin Standard metodları kullanılmalı ve yine o memleketlerin 
aynı konudaki kanunî mevzuatı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Her nev'i besin maddesinin sağlık yönünden yapılacak kont-
rol ve analizleri, bunların konserve metodlarma göre değişiklik ar-
zedeceğinden, evvelemirde besin kontrolü mütehassıslarının mua-
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) 

yene ve kontrol edecekleri besin maddelerinin konserve ediliş me-
todları hakkındaki yeterli bilgi sihibi olmaları gerekir. 

Besin kontrol ve analizlerde ilgili bütün mevzuat; ileri gitmiş 
memleketlerde toplumun, yeterli, doğru ve hijyenik bir şekilde bes-
lenmesini sağlamak amacı ile çok ciddî bir şekilde yürütülmektedir. 

Bir toplumun iş gücü ve gelişim aşamalarmdaki başarısı, onun 
insan gücü ile ölçülür. İnsan gücü ise, alınan besinlerin kalite ve 
hijiyenik üstünlüğüne bağlıdır. Binaenaleyh toplumun temel gelişme 
sorununu, o toplumun bilgili bir şekilde beslenmesi teşkil etmekte-
dir. 
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KONU I I 

B E S L E N M E 

İnsanların sağlık durumları, hastalıklara dirençlikleri, yeni ku-
şakların gelişmeleri, dimağî ve bedenî çalışma ve iş verimleri, her 
gün almakta oldukları besin maddeleri ile yakinen ilgilidir. Besin 
maddelerinin büyük bir kısmı protein, yağ ve lipitler ile karbon-
hidratlar gibi esas unsurları kapsar. Bir kısım besin madde-
leri de bunlara ilâveten; koruyucu maddeler olarak vitaminler, min-
eral maddeler ile iz (trace) elementleri tutar. Bundan başka su da 
büyük bir hayatî önem taşır. 

Hayvan kökenli proteinleri tutan besin maddelerinin Biyolojik 
değeri bitkisel kökenli proteinlere nazaran daha üstündür. Genellik-
le besin maddelerinin görevi enerji ihtiyacını karşılamak ve vücu-
dun yapısı için gerekli olan mateıyali vermektir. Besin maddelerin-
deki vitaminler ise hem enerji ve hem de hücrelerin teşkil ettiği do-
kuların yenilenmesi bakımından önemlidir. Hayvansal besin mad-
deleri, sindirim salgılarından kolayca müteessir olduğu halde, bit-
kisel besin maddelerinin hemen pek çoğunun ihtiva ettiği sellüloz 
tabiatındaki zar, bu sindirim salgılarına karşı bir dirençlik göste-
rir. 

Proteinler sindirim sisteminden, protein molekülü halinde emi-
lemezler. Bunlar ancak amino asitlere çevrildikten sonra rezorbe 
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edilebilirler. Bunlardan yapı taşı olarak kullanılacak olan amino 
asitler, bilâhare organizmanın kendi protein yapısına dönerler. Bir 
besin maddesinin biyolojik değeri, ihtiva ettiği amino asitlerden ek-
zogen olanlarının miktarı ve nev'i ile ölçülür. 

Biyolojik değeri en yüksek olan hayvansal besin maddesi sütten 
sonra ettir. Hububat proteinleri süt proteinine nazaran % 50, 
baklagillerin proteini ise % 25 oranında bir biyolojik değer taşır. 

insanların fazla proteinle beslenmelerinin damla hastalığı de-
nen gout, damar sertleşmesi sonu hipertansiyon, böbrek rahatsızlık-
ları, hazım bozuklukları veya diğer bazı metabolizma bozuklukları 
yaptığı veya bunlara karşı bir istidat hazırladığı ileri sürülmüş ise 
de, kuzey kutbunda yaşayan eskimolarm daimî surette etle beslen-
melerine rağmen adı geçen bu bozuklukların görülmediği bildiril-
mektedir. 

Daimî surette bitki ile beslenen herbivor'lardan beygir ve sığır-
da ise arteriosklerosis'in görüldüğü bildirilmektedir. însan organiz-
masında sentezi yapılamayan bir kısım yağ asitlerinin dışardan be 
sin maddeleri ile alınması icap eder. Bu nev'i ekzogen yağ asitlerin-
den noksan besin maddeleri ile beslenen deney hayvanlarında, deri 
hastalıkları ve gelişmede durgunluk görülmektedir. Bundan başka 
hayvan kökenli yağlar; yağda eriyen A, D, E, F ve K vitaminlerini de 
ihtiva eder. 

Yağ hattı zatında kalori bakımından zengin bir besin maddesi-
dir. 

Orantılı bir Beslenmenin Temeli Olan Normlar 

İnsanların yeterli bir şekilde beslenebilmesi için alması gere-
ken besin maddeleri miktarı; iklime, kişinin yaş, cins ve yaşama 
koşullarına, çalışma alanına ve bu alandaki edindiği tecrübelere gö-
re değişir. 
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İnsanların yemekten sonra 14 üncü saatten 18 inci saate kadar 
çalışmadan durdukları halde hayatlarını devam ettirmek için ge-
rekli minimum metabolizmanın meydana getirdiği ölçülebilen ısığ 
miktarına, bilimsel olarak «Bazal Metabolizma» denmektedir. 

Keza bu Bazal metabolizma da, iş, yaş, cinsiyet ve iklime göre de-
ğişmektedir. 

Yeni doğan çocuklarda ise bu bazal metabolizma bir hayli dü-
şük olup bilâhere bebek, bir kaç haftalık olunca en yüksek dereceye 
ulaşır. Bundan sonradır İd yaş ilerledikçe bu da yavaş yavaş düşer. 
Bazal metabolizma kadınlarda, erkeklerinkine kıyasla % 10 -15 ora-
nında bir noksanlık gösterir. 

İnsanların Bazal Metabolizma ihtiyacı, bu özellikleri göz önünde 
tutmak suretiyle, vücudun metre kare dış yüz ölçümüne düşen bir 
saattaki kalori miktarı şeklinde hesaplanmıştır. 

İnsanların beslenme durumları ile ilgili iç ve dış faktörlerde bir 
değişme meydana gelmedikçe, Bazal Metabolizmada büyük bir deği-
şiklik meydana gelmez. Bu gibi hallerde organizmanın enerji gücü 
oldukça düşüktür. Protein tabiatmdaki besin maddelerinin fazla 
miktarlarda alınması halinde Bazal Metabolizma seviyesinde yük-
selme meydana gelir. Protein tabiatmdaki besin maddeleri meta-
bolizmayı % 30 oranında arttırmaktadır. 

Bilim dilinde metabolizma seviyesinde meydana gelen yüksel-
meye Spesifik Dinamik Tesir adı verilmiştir. Bu tesirin, yemeği ta-
kip eden birinci saatten sonra başlayıp üçüncü saatte en yüksek se-
viyeye ulaşdığı bildirilmektedir. 

Karbonhidratların Bazal Metabolizmayı yükseltme oranı % 6, 
yağların ise % 4 tür. 

Karışık olarak günlük beslenmede meydana gelen Spesifik Di-
namik Tesir bilindiği üzere % 10 oranındadır. 

Besin maddelerinin vücutta depolanma özelliği ile bunların or-
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ganizmada yanmaları arasında ters bir orantı olduğu, bu suretle aşi-
kâr olarak görülmektedir. 

Bundan dolayıdır ki fazla Karbonhidrat veya yağa dayanan bes-
lenmelerde Spesifik Dinamik Tesir az olduğundan yağlanma sonu 
şişmanlık denen hal meydana gelir. İşte buna engel olmak için bes-
lenmede, Metabolizmayı arttırıcı besin maddelerine bilhassa yer 
vermek gerekmektedir. Bu da beslenmede proteinden zengin besin 
maddelerine yer vermekle kabildir. 

Besin maddelerinin vücutta meydana getirdiği enerji, vücudun 
sarfettiği enerjiye eşit olursa assimilasyon dezassimilasyona eşit ve 
orantı da (1 ) dir, Eğer orantı birden düşükse o zaman beslenme ye-
tersizdir. 

Orantının (1 ) den büyük olması halinde normalden fazla 
bir beslenme mecvuttur ki, bu her iki hal de canlı için yararlı değil-
dir. O yalde bir insanın hayatını idame için alması gereken kalori 
miktarının bilinmesi icap etmektedir. 

"Yirmi dört saatlik bir süre için hiç bir jş-^görmeden yatak isti-
rahatinde bir insanın alması gereken kalori miktarı 26.4 büyük ka-
loridir. Hafif bedenî işte çalışan bir insan için bu miktar 32; orta 
işte çalışan için 40; ağır işte uğraşan için de 50 büyük kalori olarak 
verilmiştir. Ortalama bir insan ağırlığı 70 kg. kabul edilirse, bu in-
sanın 24 saatlik kalori ihtiyacı; 

1 — Yatakta yattığına göre 1 kg. ağırlığa 28 kal. hesabile 1960 
kal. 

2 — Hafif işte uğraştığına göre 1 kg. ağırlığa 32 kal. hesabile 
2240 kal, 

3 — Orta ağırlıkta bir işle uğraştığına göre 1 kg. ağırlığa 40 
kal. hesabile 2800 kalori, 

4 — Ağır işle uğraştığına göre de 1 kg. ağırlığa 50 kal. hesabile 
3500 kaloridir. 
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Bir insanın alması gereken Total kalori miktarının takriben 
% 15' inin proteinlerden sağlanması ve geriye kalan kalori yüzdesi-
nin ise yağlar ile karbonhidratlardan temin edilmesi gerekmekte-
dir. Ancak yağlar ile karbonhidratlardan temin edilecek bu kalori 
arasında 1/4.5 oranının muhafaza edilecek şekilde tanzim edilmesi 
gerekmektedir. 

Bu bilgi ışığı altında 24 saatlik total kalori miktarının; protein 
karbonhidrat ve yağa taksimi ile 70 kg. lık bir insanın günlük kalori 
ihtiyacı cetvel ( 1 ) de verilmiştir. 

İş nev'i 
Büyük kalori 
cinsinden 24 
saatlik total 

kalori ihtiyacı 

Protein, karbonhidrat ve yağın 
total kalorideki ortalamaları 

İş nev'i 
Büyük kalori 
cinsinden 24 
saatlik total 

kalori ihtiyacı 

Proteine 
ait 

kalori 

Karbonhid-
ratlara 

ait kalori 

Yağlara 
ait 

kalori 

Yatak istiraha-
tiııde 1960 294 1296 370 

Hafif işde 2240 336 1481 423 
Orta işde 2800 420 1852 528 
Ağır işde 3500 525 2314 661 

Cetvel : 1 — 70 Kg. lık bir insanın günlük kalori ihtiyacının 
Protein, Karbonhidrat ve yağa göre dağılışı. 

Karbonhidrat, protein ve yağın bildirilen bu kalori değerleri 
göz önünde tutularak, bilinen günlük kalori miktarı muvacehesin-
de, bunlardan alınması gereken kalori miktarları ile (Cetve l -1 ) , yi-
ne bunlara âit kalorileri karşılayacak, alınması gereken günlük pro-
tein, karbonhidrat ve yağ miktarlarını gram cinsinden hesap etmek 
mümkündür. Buna göre ortalama bir beslenme için 70 kg. ağırlı-
ğında bir insanın muhtelif günlük faaliyetleri ile ilgili olarak alma-
sı gereken protein, yağ ve karbonhidratın gram cinsinden miktarla-
rı cetvel ( 2 ) de verilmiştir, 
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Iş nev'i 

Ortalama bir beslenme için 24 saatte alınması 
gereken Besin unsurları (Gram olarak) 

Iş nev'i 
Protein Karbonhidrat Yağ 

Yatak istiraha-
tinde 71 316 39 

Hafif işde 81 361 45 

Orta işde 102 451 56 

Ağır işde 128 564 71 

Cetvel : 2 — 70 Kg. lık bir insanın değişik günlük faaliyetleri ile 
ilgili olarak alması gereken protein, yağ ve kar-
bonhidrat gibi besin unsurlarının ortalama mik-
tarları. 

RUBNER' in izodinami kanununa göre protein ve karbonhid-
ratların ortalama fizyoloj ik yanma değerleri birbirine eşit olarak 
bilinmektedir. 

Buna göre; 

1 gr. Karbonhidrat 4.1 kalori 
1 gr. protein 4.1 kalori 
1 gr. yağ 9.3 kalori vermektedir. 

Proteinler karbonhidratlara nazaran terkiplerinde fazla olarak 
nitrogen ihtiva etmek sureti ile bunlardan farklıdırlar. Bundan baş-
ka proteinlerden bir kısmının terkibinde demir, fosfor, iyot ve kü-
kürt de vardır. 

Genel olarak günde kilo başına, bebeklerin 3.5 gram, gebelerin 
2.0 gram, gelişmekte olan çocukların 1.5 gram ve erişkinlerin de 1.0 
gram proteine ihtiyacı vardır. 

Organizma için hayatî önem taşıyan proteinler bir çok amino 
asitlerden terekküp ederler. Esasen proteinlerin hayatî önem taşı-
malarının başlıca sebebi, terkiplerinde bulunan ve fakat organizma 
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taralından sentezi yapılamayan bir kısım amino asitler ihtiva etme-
lerindendir. Bu amino asitler mutlaka organizma dışından temin 
edilmek zorunda olup, organizmanın hayat faaliyetlerini devam et 
tirmesi bakımından önemlidir. Bundan dolayı bunlara esansiyel (e. 
zem) amino asitler denir. 

Bir kısım amino asitler ise organizma içinde senteze edilebil 
diklerinden bunlara Nonesansiyel veya besin maddeleri ile alınma 
sı elzem olmayan amino asitler denir. 

Ekzogen amino asitlerin gram cinsinden günlük olarak alın-
ması gerekli miktarları muhtelif literatürlere göre değişik değerle 
arzetmektsdir. Buna göre; Arginine (3.1; 4.8 gr.); Histidine (0.7; 2. 
gr.), Lysine (1.6; 3.3; 4.7 gr.), Tryptophan (0.5; 1.0; 1.1 gr.), Pheny-
lalanine (2.2; 5.0 gr.), Plıenylalanine ile Tyrosine birlikte (5.5 gr.), 
Methionine (2.2 gr.), Methionine ile Cystine birlikte (3.6; 3.8 gr.), 
Threonine (1.0; 2.6; 3.4 gr.), Leusine (2.2; 4.2; 8.3 gr.), îsoleucine 
(1.4; 3.5; 5.3 gr.), Valine (1.6; 4.3; 5.3 gr.) olarak verilmiştir. An-
cak bunlardan histidine, çocukluk çağı için elzem olan bir amino 
asittir. 

Bazı yazarların Arginine'i esansiyel amino asitlere dahil etme 
sine mukabil, bazı yazarlar da bunun aksini ileri sürmüşlerdir. Do-
kuların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için organizmanın proteine 
olan ihtiyacı, diğer bütün besin maddelerine nazaran daha büyük 
önem taşır. Zira dokuların faaliyeti esnasında yıpranan hücre ve do-
kuların tamir ve inşası, organizmanın büyüme ve gelişmesi yine ken 
di yapısına benzeyen proteinli maddeler ile mümkündür. 

Hemoglobinin yapılmasında rol oynayan protein, aynı zaman-
da organizmanın hastalıklara dirençlik kazanması bakımından da 
büyük önem taşır. Çünkü protein organizmanın enfeksiyonlara kar 
şı savunma vasıtası olan antikorların oluşumunu sağlar. Organizma-
nın hayat fonksiyonlarını sürdürebilmesi için günde belli miktarda 
muhtelif vitaminleri almasına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç erişkin bir 
insanda A vitamini için 5000 İ. Ü.; Thiamine için 1.8 miligram; Ri-
boflavin için 2.7 miligram; Nicotinic acid için 18 miligram ve As-
corbic acid için 75 miligramdır. 
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Yumurta, süt, balık, kümes ve kasaplık hayvan etleri gibi ori-
jini hayvansal olan besin maddeleri, ekzogen amiııo asitleri ihtiva 
eder. 

Proteinler esansiyel olan amino asitlerini ihtiva edip etmemele-
rine göre tam veya tam olmayan protein diye iki kısımda mütalaâ 
edilmektedirler. Tam proteinleri, daha önce de bildirilmiş olduğu 
gibi hayvan kökenli besin maddeleri ihtiva eder. 

Organizmanın günlük hayat aktivitesini sürdürebilmesi için al-
ması gereken proteinlerin yarısının hayvansal kökenli protein olma-
sı gerekmektedir. Buna göre 70 kilo ağırlığındaki bir insan bitkisel 
kökenli proteine ilâve olarak yatak istirahatinde günde 36 gram, 
hafif işde 40 gram, ağırca işde 51 gram, ağır işde ise 64 gram hay-
vansal kökenli protein almak zorundadır. Bunun için de yatak is-
tirahatinde bulunan bir insan ile hafif, ağırca ve ağır işlerde uğraşan 
insanın bildirilen gram miktarında hayvansal kökenli proteini al-
mak için yemesi gereken gıda çeşidi, cetvel (3 ) de verilmiştir. 

Besdn maddele 
rinin adı 

Hayvansal Protein sağlamak için alman 
besin maddeleri miktarı 

Besdn maddele 
rinin adı Yatak istiraihati 

(36 gr. protein) 

Hafif işde 
(41 gr. 

protekı) 

Ağırca işde 
(51 gr. 

protein) 

Ağır işde 
(64 gr. 

protein) 

Et 
Süt 
Yumurta 

100 gr. 
300 gr. 
1 adet 

100 gr. 
400 gr. 
1 adet 

150 gr. 
400 gr. 
1 adet 

150 gr. 
600 gr. 
2 adet 

Cetvel : 3 — Yatak istirahatinde bulunan bir insanla, hafif, 
ağırca ve ağır işlerde uğraşan bir insanın günde 
alması geerken gram cinsinden hayvansal köken-
li proteinin alınacağı besin maddeleri ve bunla-
rın miktararı. 

Dünya besin ve tarım organizasyonu tarafından yayınlanan is-
tatistiklere göre 1957 - 1964 yılları arasındaki 7 yıllık bir zaman sü-
resi içinde yurdumuzda ve bazı Avrupa ülkelerinde tüketilen gün-
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lük besin maddelerinin kalori değerleri (Cetvel - 4)'de görülmekte-
dir. Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile Türkiye'de toplumun 
beslenmesi çoğunlukla kalorifik maddeler üzerine kurulmuş olup 
günlük total kalorinin % 68.6 sı tahıldan sağlanmaktadır. 

1957 yılında şahıs başına düşen günlük ortalama tahıl kalorisi 
1900 iken bu miktar 233 total artış göstererek 1964 yılında 2133 ka-
loriye yükselmiştir. Buna karşılık, gelişmiş Avrupa ülkelerinde ta-
hıl kalorisi devamlı bir azalma göstermiştir. Türkiye'de et, yumur-
ta, balık, süt ve yağlardan sağlanan kalori pek az iken gelişmiş mem-
leketlerde günlük rasyonun hemen yarıdan fazlasını bu maddelerin 
teşkil ettiği görülmektedir. 

Kalori miktarını değil de yılda adam başına tüketilen ortalama 
besin maddelerinin kilogram miktarı esas alındığı takdirde; toplu-
mun beslenmesi yönünden; gelişmiş memleketlerle yurdumuz ara-
sındaki farkın daha da büyük olduğu görülmektedir. 

Cetvel (5 ) de açıkça görüldüğü gibi Türkiye hemen hemen dün-
yanın en çok hububat (tahıl) yiyen memleketidir, öyleki, alınan di-
ğer besin maddelerinin total miktarları hiç bir zaman, adam başına 
yılda tüketilen ortalama hububat miktarına ulaşamamaktadır. 

Cetvel (1 ) ve Cetvel (2 ) de 70 kilogram ağırlığındaki bir insanın 
optimal şartlarda beslenebilmesi için günde alması gereken kalori 
ile temel besin maddelerine olan ihtiyaçlar karşısında cetvel (4 ) de 
Türkiye ve Avrupa'nın bazı gelişmiş ülkelerinde adam başına günde, 
tüketilen ortalama besin maddelerinin kalori değerleri verilmiştir. 
Bu cetvellerin tetkikinden anlaşılacağı veçhile söz konusu ülkeler-
de tüketilen besin maddelerinin kalori değerleri günlük ihtiyaç nor-
muna uyduğu halde, yurdumuzda özellikle hayvansal besin madde-
leri ve yağ tüketiminin azlığından dolayı temin edilen kalori, ihti-
yaç normunun çok altında kalmaktadır. Diğer bir deyimle toplum, 
yurdumuzda protein ve yağa olan ihtiyacını tam olarak alamamak-
tadır. Nitel açlık olarak tanımlanan bu durum insanların iş gücünü 
azalttıktan başka, toplumun bir çok hastalıklara dispozisyon ka-
zanmasına ve bunun sonucu olarak en hafif enfeksiyonların dahi 
mortaliteyi arttırmasına sebeb olmaktadır. 
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Ayrıca normalden fazla tahıl ile beslenme, fertlerin ömürleri-
ni kısaltmakta, onların fikrî kabiliyetlerinin gelişmesine engel ol-
maktadır. Beslenmesini tamamen tahıla bağlamış toplumlarda iş 
gücü ve fikir yeteneklerinin düşük olduğu yapılan bilimsel araştır-
malarla açıklanmış bulunmaktadır. Bilhassa gelişme çağında ye-
teri kadar hayvansal protein alamayan çocukların geri zekâlı olduğu, 
yapılan sosyolojik araştırmalar sonunda tespit edilmiştir. Bu şekil-
de beslenmenin hâkim olduğu ülkelerde iş gücü âtıl kalmaktadır. 
Ayı ıca fertlerin yaratıcı güçleri de kaybolmaktadır. 

Yurdumuz anayasası, Devleti; halkın gereği gibi beslenmesini 
sağlamakla yükümlü kılmıştır. 

Toplum beslenmesinde en değerli yeri tutan hayvanı besin ürün-
leri insanlarla hayvanlar arasında müşterek olan zoonozlaıdan ötü-
rü, bu ürünlerin kontrolden uzak bulundurulması halinde toplum 
sağlığı tehlikeye girebilir. 
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ETLERİN SEBEP OLDUĞU İNVAZYONLAR 

Bu invazyonlardan birincisi ve en önemlisi Trichinosis'tir. 
Trichlnosis : Bilindiği üzere dünya nüfusunun 27.000.000'u trichi.no-
sis invizyonuna yakalanmış bulunmaktadır. Bu miktar ise önem-
senecek bir insan topluluğudur. Bu invazyona önem kazandıran 
diğer bir husus da, hastalığın prognozudur. 

Taenia saginata : Bu paraziter invazyonu ise dünya nüfusunun 
29.000.000'u taşımaktadır. Mamafi bu invazyonun prognozu, 
Trichinosis'inki gibi vahim değildir. 

Taenia solium : Dünya nüfusunun 3.000.000 ' u Taenia solium 
invazyonuna yakalanmış bulunmaktadır. 

Echinoceccosis : Yine etler aracılığı ile fakat dolaylı olarak in-
sanların invazyonuna sebeb olan bu paraziter hastalığı dünya nüfusu-
nun 100.000'i taşımaktadır. Bu invazvonu, başta insan olmak üzere 
et yiyen hayvanlardan bir kısmı ara konakçılık etmek suretiyle ta-
şırlar. 

Bu belli başlı invazyonlardan başka etler aracılığı ile insanlara 
geçebilen Toxoplasmosis, Sarcosporidiosis invazyonları da önemli 
invazyonlar arasındadır. 
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ETLERİN SEBEP OLDUĞU BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR 

Bunlar; Tuberculosis, Pasteurellosis, Brucellosis, Listerellosis, 
Leptospirosis, Anthrax, Salmonellosis, Shigellosis, Tularaemia, 
Malleus gibi enfeksiyonlardır. Ayrıca Erysipelothrix rhusiopathiae 
ve Vibrio foetus da insanlarda etler aracılığı ile enfeksiyonlara se-
bep olmaktadırlar. 

ETLERİN SEBEP OLDUĞU RIKETSIYAL ENFEKSİYONLAR 

Q humması 

ETLERİN SEBEP OLDUĞU VİRAL ENFEKSİYONLAR : 

Sığırların Aptha epizootica'sını, atların Infectious anemia'sını, 
sığır ve keçilerin Contagious pustular dermatitis'ini, koyun ve diğer 
evcil hayvanların Enzootic hepatitis (Ri f t valley fever)'ini yapan 
viruslar insanlarda viral enfeksiyonlar meydana getirirler. 
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SÜT ve MAMÛLLERÎ ile İNSANLARA GEÇEBİLEN 

İNVAZYON ve ENFEKSİYONLAR 

Bu hastalıklar cetvel (6 ) da gösterilmiştir. Bu cetvelin tetkikin-:; 
den anlaşılacağı veçhile bir kısım hastalıklar, doğrudan doğruya 
süt hayvanlarının kendisi, bir kısmı hastalıklar ise hasta veya por-
tör insanlar, bir kısım hastalıklar da temizlik amacı ile kullanılan 
su veyahut ta haşere veya benzeri diğer hastalık taşıyıcı canlıların 
sütü kontamine etmesi gibi sair dış çevreye âit koşullar veya araçlar 
tarafından sütlere intikal ederler. 
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SU ÜRÜNLERİNİN İNSANLARDA SEBEP OLDUĞU 

İNVAZYON VE ENFEKSİYONLAR 

/ 

İnvazyonlar : • . , • , . ' 

A — Trematod invazyonları : 

1 — Opisthorchiasis 

2 — Chlonorchiasis 

3 — Heterophiasis 

4 — Paragonimiasis 

B — Cestod invazyonu (Taeniasis) : 

1 — Diphyllobothriasis 

Enfeksiyonlar : 

1 — Erysipelothrix rhusiopathiae'niıı sebep olduğu deri 
enfeksiyonu 

2 — Tifoid fiyevr. 
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KANATLILARIN İNSANLARDA SEBEP OLDUĞU 

ZOONOS KARAKTERİNDEKİ HASTALIKLAR 

1 — Psittacosis (Chlamydia psittaci) 

2 — Ornithosis (Clamydia ornithosis) 

3 — Paramyxovirus grubu viruslardan insanlarda Konjunkti-
vitis yapan Kanatlıların Pneumoencephalitis (NeWcastle)'i. 
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KONU : IV 

BESİN MADDELERİNDE 
BOZULMA 

Besin maddelerinin bozulmadan saklanması problemi ilk insan 
ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu hal ilk insandan zamanımıza kadar 
önemini muhafaza edegelmiştir. 

Besin maddelerinin bozulması zorunluluğu tabiat kanunla-
rının kaçınılmaz doğal kurallarından biridir. Bir bitki veya hayvan 
öldüğü zaman; tabiat onu, en basit unsuruna kadar ayrıştırmakla 
yükümlenmiştir. Hayatın devamı için bu bir zorunluluktur. Bu su-
retle bu maddelerin basit elemanlara dönüp yeni baştan kullanıla-
bilmeleri tabiat tarafından sağlanmış olmaktadır. Bir an bunun ak-
sinin olduğu düşünülecek olursa, o zaman bütün Carbon ve Nitro-
gen'in, tabiatın yararlanamıyacağı şekilde komplike maddeler halin-
de kalması gibi bir sonuç doğacaktır. Bu hal ise tabiat kanunlarına 
aykırı düşecektir. İşte besin maddelerinin bozulmasmı önlemek için 
yapılan bütün çalışma ve çabalar mahiyet itibariyle tabiat kanun 
ve kuvvetlerine bir nevi karşı koymaktır. Takdir edileceği gibi bu 
da kolay ve basit bir iş değildir. 

Bozulmaya âmil olan faktörlerin neler olduğu hakkındaki gö-
rüşler incelendiğinde; bunların zaman ve mekâna bağlı olarak de-
ğişiklikler göstermiş olduğu izlenebilir. Eskiden besin maddeleri 
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içki iyi-olarak kabul edilmiş olan değişiklikler, bugün bozulmuş ola-
rak tanımlanmaktadır. Besinlerde bozulma fikri ortaya çıkmadan 
önce bugün hijiyenik olarak kabul edilmeyen ekşimiş süt, bir za-
manlar besin maddesi olarak tüketilmekte idi. Bugün dahi besin 
maddelerinin bozulması ile ilgili olarak telâkkiler toplumdan toplu-
ma ve bölgelere göre değişiklik göstermektedir. 

Eskimo ve Çinlilerin bu husustaki telâkkileri örnek olarak gös-
terilebilir. Eskimo'lar, balıklan çürüttüten sonra besin olarak tüket-
mektedirler. 

Çin'liler çürük yümurtayı tazesine tercih etmektedirler. 

Günümüzde Limburger Cheese denen.bir nev'i pütrefaktif özel-
lik gösteren peynir, Amerika'lılar tarafından besin maddesi olarak 
hemen istekle tüketilmektedir denilebilir. Halbuki alışık olmayan-
lar tarafından tüketimi arzu edilmemektedir. 

Bu verilen örneklerden de anlaşılacağı veçhile besin madde-
lerinin tüketimi ile ilgili olarak kesin tanımlamalar yapabilmek 
kâbil olamamaktadır. Bundan dolayı da bozulmanın tanımlanması 
oldukça zor yapılabilmektedir. 

Bu nedenlerden dolayıdır ki bir besin maddesinin sıhhat için 
zararlı olacak derecede bozulmuş olduğunun tespiti, toplumdan 
topluma, âdet ve alışkanlıklardan ötürü değişikliğini muhafaza ede-
cektir. Çünkü, bir toplumun suçladığı bir besin maddesi başka bir 
toplum için değerli görülmektedir. Fakat bir besin maddesi estetik 
bakımdan, beskı maddesi özelliklerini yitirmiş ise, besin değeri aynı 
kalsa bile bozulmuş olarak kabul edilir. 

Bozulmayı meydana getiren sebepler üzerinde toplumlar arası 
bir anlaşma kabil olmadığı halde, her bir toplumun kendi kıstasla-
rına göre bozulmuş kabul edilen besin maddelerinin yenmemesi ge-
rektiği fikrine bütün toplumlar katılmaktadırlar. Fakat, yine de 
bir toplumun bozulmuş olarak kabul ettiği bir besin maddesini, di-
ğer bir toplum hiç üzerinde durmadan, besin maddesi olarak tüke-
tilebilir diye kabul ettiği haller ender değildir. 
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Genellikle bir toplum tarafından bozulmuş olarak kabul edilen 
bir besin maddesi halk sağlığına büyük bir zarar vermez ise de, bu 
besin maddesinin besi değerini azalttığını ve estetik görünüşünü 
bozduğunu söylemek gerekmektedir. Fakat besin değerini düşüren 
bir bozulma ve sağlığa zarar verecek derecede bir bozulmanın veya 
bozulma ile müterafık bir halin birbirlerinden ayırımı kesinlikle ya-
pılamıyacağından, besin bozulmalarına çok önem verilmesi gerek-
mektedir. 

Besin maddelerinde vukua gelen bozulmalar çok değişik sebep-
lerden ileri gelir ise de, bunlardan en önemlisi Biyolojik sebep-
lerden ileri gelenidir. Biyolojik sebeplere bağlı olan bozulmalar 
mikroorganizmalar ve anzimler tarafından meydana getirilirler. 

Mamafi, Kimyasal bir olay olan otooksidasyon da, besin mad-
delerinin bozulmasında önemli bir rol oynar. Fakat her ne olursa 
olsun bozulma bu sebeplerden biri veya bir kaçının iştiraki ile bir-
likte bunu hazırlayan bir takım yardımcı çevre koşullarının etkisi 
altında meydana gelmektedir. 

Bundan başka besin maddelerinin, haşerelerin sürfeleri veya 
bizzat kendilerinin o besin maddelerini tüketmeleri veyahut ta kendi 
veya sürfelerinin kalıntılarını bırakmaları sonu onları yenmeyecek 
hale getirmelerine sebep olan enfestasyonlarm da besin bozulması 
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

Besin maddelerinde bozulmayı meydana getiren belli başlı se-
beplerin incelenmesine geçmeden evvel, besin maddelerindeki bo-
zulmayı hazırlayan yardımcı çevre koşullarının neler olduğunun göz-
den geçirilmesi gerekir. Bu yardımcı koşullar; çevre ısısı, besin 
maddelerinin ihtiva ettiği ilk bakteri yükü, besin maddesinin ihti-
va ettiği su oranı, depolama koşulları, besin maddesinin işleniş 
tarzı olarak sıralanabilir. 
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A — Çevrfe ısısı : 

Isı, mikroorganizmaların üremeleri bakımından önemlidir. Bi-
lindiği üzere bir kısım bakteriler termofil olup bunlar ( + 40) — 
( +50) C° lerde ürerler. Hattâ bir kısımları 65 C° de gayet rahat üre-
yebilmektedirler. 

Mezofil bakteriler ise ( + 40) C° ye kadar olan ısıda üreyebilir-
ler. Genel olarak Psikrofil olan mikroorganizmalar ise (0) C° — 
( •+- 15) C° 1er arasında üremektedirler. Bu gruplardaki her bir mik-
roorganizmanın optimal üreme ısısının altmda ve üstündeki derece-
lerde, bunların üremelerinin durduğu birer termal inhibisyon nok-
taları vardır. 

Alt termal inhibisyon derecesinde mikroorgonizmamn üremesi 
durursa da, üst termal inhibisyon noktasının üstünde artık mikro-
organizmalar için ölüm noktası olan ısı aşaması başlamış olur. Bu-
na t e r m a l ö l ü m n o k t a s ı denir. 

Bakteriyologlar bu termal ölüm noktasını; o mikroorganizmanın 
10 dakika içinde öldükleri en düşük ısı derecesi olarak kabul eder-
ler. 

Buradan da anlaşılacağı üzere termal ölüm noktasının tesbi-
tinde bakterilerin öldüğü ısı derecesi kadar zaman da önemlidir. An-
cak bu ısı zaman ilişkisi; ortamın pH sı, tuttuğu NaCİ oranı gibi di-
ğer bazı faktörlerle ilişkilidir. 

Düşük ısı, mikroorganizmaların öldürülmesi için yeterli de-
ğildir. Dondurmak suretiyle birçok hücreler, öldürülebilir ise de 
yine bir miktarı hayatiyetini muhafaza eder. Çok kere soğuğun, hüc-
reyi tahribini önlemek için ortama kolloid maddeler ithal edilir. 

Mikroorganizmaların düşük ısıdan dolayı ölümleri, daha ziyade 
donma sonu husule gelen mekanik değişikliklerden meydana gel-
mektedir. Bilindiği üzere mezofil bakteriler için optimal ısı ( + 30) 
C° civarında olduğu halde bu ısının oldukça altında veya üstünde 
gelişebildikleri müşahede edilmiştir. Ayrıca mikroorganizmalar 
( + 120) C° ye kadar ısıya kısa bir müddet için dayanabilirler. 
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Bunların yaşama ve gelişme ile ilgili ısı spçktrumları görüldüğü 
gibi çok geniştir. Fakat genellikle patogen mikroorganizmalar ısı de-
ğişikliklerine karşı fazla duyardırlar. Optimal ısıları ( + 35) C° 
civarında* olduğu halde ( + 30) C° altında ve { + 45) C° de üremele-
ri durur. Hattâ bunlar ( + 65) C° de Ölebilirler de. 

Mezofil olan mikroorganizmaların aksine olarak termofil- bak-
teriler oda ısısında ve hattâ ( + 35) C° de dahi, üreyemezler. Bun-
lardan pek çoğu sporlu bakteriler olup .bunların termal olarak tah-
ripleri için yüksek ısı gerekir. , 

Bakteriler kuru ısıya, ratip ısıdan daha fazla direnç gösterir-
ler. Besin zehirlenmesi yapan Staphylococcus'lann sudaki süspan-
siyonları ( + 70) C° de 10 dakikada tahrip edildiği halde, desikasyo-
na tâbi tutulan, aynı mikroorganizmanın ( + 120) C° de kuru ısıya di-
rençlik gösterdiği bildirilmektedir. 

B — Besin maddelerinin başlangıçta ihtiva ettiği mikroorga-
nizma nev'i ve yükü : 

Mikroorganizmaların bir besin maddesindeki üremeleri ile il-
gili faktörler oldukça değişiktir. Bu faktörler hakkında daha'ileride 
gerekli bilgi verilecektir. Ancak burada sadece bakterilerin ilk üre 
meleri için geçen ve L a g F a z denen D u r g u n l u k s a f h a s ı 
incelenecektir. 

Bu safha muhtelif tesirler altında zaman bakımından uzar veya 
kisâlabilir. Bunlardan başlıcası ilk bakteri- yükü, isi, bakterilerin 
dorman veya aktif olmaları bu safhanın uzaması veya ki'sâlnıâSı ile 
ilgilidir. "f " 1 • " 

Eğer başlangıçtaki bakteri yükü az ise lag faz denen- bu durgun-
luk devresi uzun olur. Bu suretle •'başlangıçta fazla bakteri konta-
minasy onunun arzulanmayışınm nedeni kendiliğinden ortaya-çık-
maktadır; Başlangıçta az mikroorganizma ihtiva eden besis madde 
feiv;. fazla mikroorganizma ihtiva eden besin maddelerine nazaran 
kıyas kabul etmeyecek kadar uzun zaman saklanabilir. 
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Bu ilk bakteri yükünün artışına tesir eden işleme i le ilgili hijiye-
nik koşullar çok önemlidir. Bir tereyağm işlenmesi esnasında,psik-
rofil. mikroorganizmalarla bulaşma oranı ne kadar yüksek olursa 
bu tereyağı bilâhare ( — 4 ) C° gibi buzluk muhafaza koşullarında 
saklansa dahi, kısa bir durgunluk devresinden (lag faz) sonra, üre-
me grafik hattının yükseldiği izlenecektir. 

Yurdumuzun kahvaltılık tereyağlarını hijiyen ve endüstri indek-
si olan mikroorganizmalar açısından incelenmek için denemeye 
alınmış nümunelerde tereyağ endüstrimizin gerekli hijiyenik işleme 
kurallarına uymadan çalıştıkları sonucuna varılmıştır. Aynı veçhile 
etlere; soğuk hava depolarında saklanmalarına değin, hijiyenik ku-
rallara uyulmadan işleme koşulları uygulanmış ise bilâhare, 
(—2.2C0) — (—7.7 C°) de saklansalar bile, üreme koşulu psikrofil 
olan Cladosporium herbarum denen küflerin, bu etler üzerinde üreme-
leri önlenemez. 

Donma noktasının üstünde üreyebilen putrefaktif mikroorga-
nizmalar, küflerin üremesine inhibitör etki gösterdiğinden bu dere-
celerde üreyebilecek küflerin, üremesine engel olurlar. Ancak bu 
takdirde de o besin maddesi putrefaktif mikroorganizmaların üre-
mesi sonu bozulur. O halde işleme esnasında putrefaktif mikroor-
ganizmalar veya küf sporları ile bozuk hijiyen şartlarından ötürü 
hulaşmuş olan besin maddelerinde bunlardan her ikisinin de aynı 
ısı derecesinde muhafaza edilmek istenmesi halinde, bunlardan bi-
rinin üremesi önlenemiyecektir. Bunun ile beraber 0 C° de % 40 CO2 
kullanılan depolarda küflerin üremesi tamamen durdurulabilmek-
tedir. 

C02 nin mikroorganizmalar üzerinde olan etkisi, ortamın pH 
sim mikroorganizmaların üremesini önleyecek derecede değiştire-
rerek mümkün olmaktadır. Ancak bazı mikroorganizmaların üreye-
bilmesi için belli bir C02 gerilimi koşulunun yaratılması gerekmek-
tedir. İşte bundan dolayıdır ki soğuk ile birlikte C02 şevki sonu ya-
ratılan koşullar, kesin olarak mikroorganizmaların üremesini önle-
yemez. Ancak % 20 den fazla C02 tutan muhafaza depolarında sak-
lanan etlerin yağ dokularında arzu edilmeyen değişiklikler ve adele 
dokularında da methaemoglobin teşekkül ederek, etin kendisine 
özgü görünüşü değişmektedir. 
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Binaenaleyh, hijiyen kuralları ve teknolojinin gerektirdiği zor-
lukların doğurduğu problemlerin yok edilmesi için güçlüklerin ta-
mamen ortadan kaldırılması kesin olarak kabil olduğu zaman, is-
tenilen koşullar temin edilmiş olacaktır. Bugün pastörize sütlerde 
patogen mikroorganizmaların tahribi yanısıra saprofitlerin de re-
düksiyonu temin edilmektedir. 

Bir Sterilizasyon demek olmayan pastörizasyon sonu, sütte mev-
cut saprofitlerin buzluk derecesinde üremeleri sonu süt bu ilk bak-
teri kontaminasyonu oranında, zaman ile ilişkili olarak mikroorga-
nizmaların üremesi sonu bozulacaktır. Binaenaleyh herhangi bir 
besin maddesinin, bakteriler ile kontaminasyonunda başlangıçtaki 
bakteri yükü önemlidir. 

Bir besin maddesi başlangıçta ne kadar fazla bakteri ile bulaş-
mış ise, işleme ve muhafaza koşullarına göre, bu kontaminasyon 
oranında bir bakteri üremesine maruz kalacaktır. Ancak burada, 
bazı hatalı düşünüşün düzeltilmesi gerektiğine dikkatin çekilmesi 
gerekmektedir. 

Bazı düşünürler, buz dolaplarını, besin maddelerinin bozulma-
dan saklanabileceği bir araç gibi düşündüklerini bilimsel rapor-
larda dahi aksettirmişlerdir. Bu, bilimsel olarak hatalı bir düşün-
cedir. Bundan dolayı da burada saklanacak ve evvelce küf sporları 
ile kontamine olmuş besin maddelerinde bu küflerin üremelerini 
kabul edememektedirler. Bu tamamen hatalı bir düşüncedir. 

Ancak bu gibi besin maddeleri hijiyenik olarak işlenir, küf ve 
diğer psikrofil özellikteki mikroorganizmalar ile kontamine olmala-
rı önlenirse, o takdirde bozulmadan, veya mikroorganizmaların üre-
me süresi geçiktirilmiş olduğundan, adı geçen bu besin maddeleri-
nin muhafaza müddetinin uzatılması kabil olabilir. Binaenâleyh be-
sin hijiyeni hakkında bilgi sahibi olmayan bazı kimselerin zannetik-
leri gibi; buzdolabı koşulunu besin maddelerinin prezervasyonuna 
yarayan bir araç olarak kabul etmek kabil değildir. 
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C — Besiıı maddelerinin ihtiva ettiği su oranı : 

v' Bakterilerin gelişmelerine en çok etki eden faktörlerden biri 
rutubettir. Bakteriler beslenecekleri maddeyi erimiş halde almağa 
mecburdurlar. Bu bakımdan bakterilerin bir besin maddesinden 
yararlanabilmeleri için o besin maddesinin belli bir oranda su tut-
ması gerekmektedir. 

r Kuru veya yarı kuru halde bulunan besin maddelerinin bakte-
riler tarafından yıkılamadığı herkes tarafından bilinmektedir. 

Bakterilerin gelişmelerine uygun olmayan rutubet oranı, besin 
maddesinin nev'i veya o besin maddesinin işlenişindeki özelliğe ve-
ya bazı faktörlere göre değişir. Bunlar o besin maddesinin pH sı, tuz 
miktarı ile hava cereyanı vesair gibi aşağıda açıklanan diğer bazı 
çevresel koşullardır. 

% 15 veya daha aşağı oranda rutubet tutan hububatlarda, bak 
teriyel bozulma söz konusu olamaz. % 18 - 20 oranında rutubet tu-
tan kuru ette bakterilerin gelişmesi kısıtlandığı halde, aynı miktar-
da rutubet toprakta bulunduğu halde bir kısım bakteriler bol bir 
şekilde üreyebilmektedirler. Bu değişiklik suda çözülebilen madde-
lerin farkından ileri gelmektedir. 

Bir besin maddesi bünyesinin terkibinde tuz bulunacak olursa, 
bakterilerin üremesi için kısıtlayıcı rutubet miktarı daha da yüksel-
tilebilir. Meselâ % 3,5 oranında NaCl tutan ve rutubeti % 35-40 
Oranında olan yaz sosisi oldukça yüksek ısıda tutulduğu halde, bo-
zulmaz. Buna mukabil NaCl tutmayan aynı sosislerde bakteriler-
den mütevellit bozulmayı önlemek için rutubet oranının % 24 den 
daha aşağı olması gerektiği bildirilmiştir. 

Bu suretle kurutma işlemi uygulanmış besin maddelerinde bo-
zulma ile rutubet miktarı arasında açık bir ilişki olduğu görülmek-
tedir. Bir besin maddesinde bakterilerin üremesini önlemek için ru-
tubet .oranının % 10 -15 arasında olması yeter şarttır. Fakat bu ru-
tubet oranı dahi anzimleri ve oksidatif değişmelerin besin madde-
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lerindeki meydana getireceği bozulmayı' önlemeğe yeter bir koşul 
değildir. Yani bu su oranı el'an yüksektir. 

Küfler, bakterilerin üremesi için gereken rutubet oranından da-
ha düşük oranda rutubet tutan besin maddelerinin üzerinde üreye-
bilirler. Ancak bu takdirde besin maddesinin bulunduğu veya depo 
edildiği çevrenin, yeter oranda rutubet tutması gerekmektedir. 
Bundan dolayıdır ki havanın relatif rutubetinin % 60 dan fazla ol-
duğu çevre rutubet koşullarında bulundurulan yaz sosislerinde, bak-
terilerden mütevellit bozulma meydana gelmediği halde, küflerden 
mütevellit bozulma husule gelmektedir. Bundan dolayı yarı kuru 
besin maddeleri üzerindeki küf üremelerinin önüne geçmek için ha-
vanın relatif rutubetinin kontrol altına alınması gerekir. 

Küflerin hava cereyanında kolayca üreyemedikleri bilindiğin-
den ve ventilasyonun aynı zamanda çevre rutubetini de depolama 
çevresindeki rutubet oranı ile dengeliyeceğinden ventilasyon sure-
ti ile küflerin üremesi kontrol altına alınmış olur. 

D —s Depolama koşulları : 

Burada depolama mahallinin ısısı başlıca rol oynayan faktör 
dür. Yalnız besin maddesinin taze veya işlenmiş olduğuna göre bu 
faktör değişir. Ancak buradaki ısı faktörü işlenmiş olan besin mad-
desine uygulanmış olan teknolojik işlem ile de sıkı sıkıya ilişkilidir. 

Ayrıca besin maddelerinin depolanmaları ile ilgili bazı husus-
ların göz önünde tutulması gerekir. Bunlar da; depoların rölatif ru-
tubet dereceleri, havalandırma veya ventilasyonun yeterli olup ol-
mayışı gibi hususlardır. Bir nev'i pastörizasyon gibi kabul edilen hi-
jiyenik termal işlemin uygulandığı, teknolojik yönden orijini yaban-
cı et müstahzarları; soğuk depolama vantilasyonsuz ve sıkışık du-
lumda saklandıkları takdirde mikrobiyolojik olarak dış yüzeylerin-
den bozulmaya duçar olurlar. 
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Keza yerli birer ürün olan sucuk ve pastırma, relatif rutubeti 
yüksek ve hava cereyanı olmayan dış çevre koşullrında süratle bo-
zulur. 

Sterilize süt; oda derecesinde saklanabileceği halde, pastörize 
süt buz dolabında, ancak belirli bir süre saklanabilmektedir. 

Termofil anaerop bakteri sporlarının öldürülmesi gerektiği ter-
mal işlem uygulanan konservecilik koşullarında, eğer bu besin mad-
deleri işlenmeden evvel bu nev'i bakteriler ile kontamine olmuş ise-
ler, bilâhare işlenen bu konservelerin termofil anaerop bakteri spor-
larının üremesine elverişli ısı derececesinde saklanması halinde, bu 
bakterilerin üremesi sonu bu nev'i konservelerde bozulma vukua ge-
lebilir. 

E — Besin maddelerinin işleniş şekilleri : 

Besin maddelerinin prezervasyon metodları, besin maddelerinin 
tabiatı ile ilgili olarak onların daha uzun zaman muhafaza edilebi-
lecek şekilde işlenmelerini sağlamak amacını güder. 

Bunlar ilerde besin maddelerinin konservasyon metodları bö-
lümünde ayrı ayrı incelenecektir. Burada sadece teknolojik işlem 
tarzlarının bozulmalar ile ilgili yönlerine temas edilecektir. 

a) NaCİ : 

Tuz; Halofil bakteriler hariç, diğer bir kısım bakterilerin üre-
mesinde, belli bir oranda önleyici etkiye sahiptir. Ancak bakterilerin 
üreyebilmesi için, ortamda belli oranda ve meselâ % 0,5 — % 1 ora-
nında Naci bulunması gerekmektedir. Bilindiği üzere gram alma-
yan bakteriler, gram alan bakterilere nazaran NaCl'e karşı daha 
duyarlıdırlar. 
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Gram almayan bakterilerin genellikle % 8 oranında NaCl ihti-
va eden ortamda üremeleri kısıtlandığı halde, gram alan mikroor-
ganizmalar sature denecek yoğunlukta NaCl tutan ortamlarda da-
hi hayatiyetlerini muhafaza edebilmektedirler. Aslında besin mad-
delerine ilâve edilen NaCl veya diğer kimyasal maddeler veyahut 
ta işleme metodlarımn pek çoğu, bu besin maddelerindeki bakte-
rilen 1 a g f a z denen d u r a k l a m a ( ü r e y e m e m e ) devre-
sini uzatmayı amaç edinmiştir. 

NaCl'in bakteriler üzerine olan olumsuz etkisi yalnızca orta-
mın ozmatik basıncının artmasına bağlı değildir. Tuz daha ziyade 
ortamın suyunu çekerek rutubet oranını düşürmek ve bakterilerin 
üremeleri için lüzumlu olan suyu ortamdan çkmek suretiyle etki 
gösterir. 

b ) NO, ve N02 1er : 

Besin maddelerinden bilhassa et mamüllerinin prezervasyonun-
da kullanılan N03 ve N021er mikroorganizmaların üremelerini en-
gelleyici etkiye sahiptirler. Bakteriler imâl ettikleri anzimler yar 
dımı ile NOj ve N02 lerin oksitleyici özellik kazanmasını sağlarlar. 
Bu suretle N03 ve N02 den ötürü anaerop koşula sahip böyle bir or-
tam, yüksek bir oksidasyon redüksiyon potansiyeli gösterir ki bu 
da ortamın aerop olmasını sağlar. Halbuki birçok mikroorganizma-
lar ise düşük REDOX potansiyelinde üreyebilmektedirler. Bu su-
retle NO3 ve N02; düşük Oksidasyon - Redüksiyon potansiyelinde 
üreyen mikroorganizmalar için uygun gelmemektedir. 

Bunlardan özellikle Pütrefaktif anaerop olan bakteriler bura-
da zikredilebilir. Bu sebepten N03 ve NCVler pütrefaktif anaeroplar-
dan mütevellit bozulmanın kotrol altına alınmasında kullanılırlar. 
N0:; bir ortamda % 0,02; N03'lar ise % 0,2 oranında bulunduklar za-
man bu etkilerini gösterirler. Besin maddelerinin mikroorganiz-
maralar ile kontaminasyonunun önlenmesi ile bozulma sebeplerin-
den birinin yok edilmiş olacağı çok eskidenberi bilinmetedir. 
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c) pH 

Mikroorganizmalardan bir kısım bakteriler 4,5 - 10,0 pH de-
receleri arasındaki ortamda üreyebilmektedirler. Fakat mikroor-
ganizmalardan pek çoğu 5,5 pH derecesinin altında gelişemezler. 
Yalnız sakkarolitik mikroorganizmaların aside dayanıklıkları, pro-
teolitik mikroorganizmalannkinden daha fazladır. Ancak ortamın 
pH smı etkilecek olan asitlerin tabiatları da mikroorganizmaların 
bu aside toleransları üzerinde rol oynar. 

İyonize olmamış asit moleküllerinin, mikroorganizmaların üre-
melerini muhtemelen durdurduğu bildirilmektedir. Bundan dola-
yı bir asidin bir ortamdaki yoğunluğu aynı kaldığı halde o asidin 
iyonizasyonunun azaltılması veya çoğaltılması, mikroorganizmaların 
üreyebilme olanaklarını olumlu veya olumsuz olarak etkiler. 

Organik asitler ile meydana getirilen yüksek asidite, inorganik 
asitlerle meydana getirilen asiditiye nazaran daha etkilidir. Ayrı-
ca organik asitlerden; Sitrik, Asetik ve Propionik asitler; Piruvik, 
Laktik asitlere nazaran mikroorganizmalar üzerinde daha fazla et-
ki gösterirler. Ancak mikroorganizmalardan mayalar ve küfler ken-
dileri için uygun şartlarda, pH derecesi 1,5 olan ortamlarda dahi üre-
yebilmektedirler. Bundan dolayı küflere karşı besin maddelerinin 
daha dayanıklı hale sokulmasmda tek başına asit ortamdan yarar-
lanılması, istenilen sonucu veremez. 

d) Ozmatik basınç : 

Ozmatik basmç mikroorganizmaların üremesini kısıtlayan fak-
törlerden biridir. Ozmatik basıncın yükseltilmesi suretiyle yapılma-
sı istenilen muhafaza metodunda şekerden yararlanılmaktadır. 
Marmelat ve reçeller bu şekilde hazırlanan bir nev'i meyve konser 
veleridir. Gnellikle % 65 veya daha yüksek oranda şeker tutan or-
tamlar pek çok mikroorganizmanın üremesini engeller. Ancak bazı 
hallerde bir kısım küf, maya ve hattâ bakteriler bu şeker oranındı 
dahi üreyebilmektedirler. 
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e) Bakterilerin üremelerini engelleyen biyolojik substanslar : 

Bitkisel ve hayvansal dokuların ekstraktlannda bakteriler 
üremeleri için lüzumlu bazı substanların yeter miktarda mevcut ol-
duğu anlaşılmış, fakat bunların neler olduğu veya nitelikleri bu gün 
için henüz tespit edilememiştir. Yalnız bazı besin maddeleri, bak-
terilerin üremesine elverişli değildir. Bunun nedenini, bu nev'i be-
sin maddelerinin bakterilerin üremeleri için lüzumlu substansları 
tutmadığı anlamına alınmamalıdır. 

Çünkü, bu gün bazı besin maddelerinin doğal olarak dünyele 
rinde antibiotiklerin etkisine sahip bazı substanslar tuttukları or-
taya konmuş bulunmaktadır. Bu hal, insan ve hayvanların, bakteri-
yel enfeksiyonlardan kendilerini korumaları için bünyelerinde anti-
kor imâline benzetilebilir. Ancak bitkilerin bünyelerinde hayvansal 
bünyede olduğu gibi antikor teşkil ettikleri söylenemez. Fakat doğa 
bir kısım bitkilerin bünyelerini bakterilerin kendilerine vereceği za-
rardan koruyabilmeleri için, bazı substanslar ile donatmıştır. 

Antibiotik deyimi ile ifade ettiğimiz ve doğada pek çok sayıda 
bulunan substanslar, bu gün artık bakteri, maya, küf ve yüksek bit-
kiler ile hayvansal dokulardan elde edilmiş bulunmaktadır. Bun--
lardan bazıları düşük konsantrasyonlarda dahi bir kısım bakteri-
lerin üremelerini men edebilmektedirler. 

Hayvansal dokulara tuz ilâve edilmek suretile, bunlarda doğal 
olarak mevcut antibiotik niteliğinde substanslann, bakterilerin 
olumsuz tarzda üremesini etkilediği bildirilmektedir. Lahana, soğan 
ve şalgamda bulunan bazı substanslann, E. coli ve Bacil. subtilis'lere 
karşı toksik etki gösterdikleri bildirilmektedir. 

Bu suretle doğanın; besin maddelerinin mikroorganizmalardan 
mütevellit yararsız hale gelecek parçalanmalannı, bu substanslar 
aracılığı ile kontrol altına almış olduğu ve bu suretle besin madde-
lerinin prezervasyonu için belki de yeni bir ufkun açılmasının muh-
temel bulunduğu bildirilmektedir. ..;' 
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Besin maddelerinin bozulma sebeplerini hazırlayan çevre ko-
şullarının buraya kadar olan incelenmesinden sonra, artık besin 
maddelerinin bozulmasında rolü olan esas sebeplerin incelenmesine 
geçilebilir. 
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BESİN MADDELERİNİN BOZULMASINI 

HAZIRLAYAN ANA FAKTÖRLER 

Bunlar; 

1 — Mikroorganizmalardan mütevellit bozulma, 

2 — Anzimatik bozulma, 

3 — Oksidasyon sonu bozulma, 

4 — Haşerelerden mütevellit bozulma olarak sıralanabilir. 

Burada bildirilen her bir faktörün ayrı ayrı incelenmesi gerek 
mektedir. 

1 — Mikroorganizmaların sebep olduğu bozulmalar : 

Besin maddelerinin bozulmalarında Bakteri, Maya ve Küf gi-
bi mikroorganizmalar hep birlikte rol oynarlar. Mikroorganizmala 
ruı; Yağ, Karbonhidrat ve Proteinleri parçalamalarındaki özellik-
lerinden dolayı, bu besin unsurlarına ait parçalanışlar ayrı ayrı in-
celenecektir. 

; A — Mikroorganizmaların yağlan dekompozisyonu : 

Besin unsurları içinde mikroorganizmalar tarafından meydana 
getirilen dekompozisyondan en az müteessir olan yağlardır. Bunun 
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ile beraber mikroorganizmalar yağlarda oldukça önemli değişiklik-
ler meydana getirebilme yeteneğindedirler. Çünkü bir çok mikroor-
ganizmalar lipolitik veya lipo-oksidatif veyahut da hem lipolitik ve 
hem de lipo-oksidatif anzim imâl ederler. 

Lipolitik anzim imâl eden mikroorganizmalar yağlan hidrolize 
ederek, onları serbest yağ asitleri ile gliserol'e aynştınrlar. Daha 
sonra da meydana gelen bu ayrışımlar, karbonhidratlarda olduğu 
gibi fermente edilebilirler. 

Lipo-oksidatif anzim imâl eden mikroorganizmalar ise, oto-oksi-
dasyon sonu husule gelen değişikliklere benzer oksidatif değişiklik-
ler meydana getirirler. 

Mikroorganizmalardan; münhasıran küfler, yağlardaki bu de-
ğişikliği meydana getirme kudretindedirler. Bunun için küflenmiş 
yağlarda aşikâr değişiklikler meydana gelmektedir. Fakat küfler 
aracılığı ile olgunlaştınlmış, ticarî değeri yüksek bazı peynirlerdeki 
hoşa giden bariz aromatik değişiklikler, bu peynirlerin terkibin-
deki yağlarda meydana gelmektedir. Ancak bu husus küflerden mü-
tevellit bozulmalar ile birlikte mütalaa edilmemek gerekir. 

Yağlarda mikroorganizmalann sebep olduğu yıkılma, karbon-
hidratlarda olduğu gibi, toplumlann beslenme alışkanlıklanna gö-
re; bozulma olarak kabul edilebilir veya edilmeyebilir. 

Yağlarda keza lipo-oksidatif anzimler veya atmosferik oksidas-
yon sonu ransidite meydana gelebilir. Bu ransiditeye; yağ asitleri-
nin yıkılması sonu, peroksitler, kısa karbon zincirli asitler, aldehit-
ler ve ketonlann meydana gelmesi sebep olmaktadır. Bu değişme-
lerin yanı sıra ortaya çıkan koku ve taddaki değişmeler, yağı isten-
mez hale getirebilir. Yağlar, mikrobiyolojik olarak bozulma sonu, 
yağ asitleri, gliserol, alifatik asitler, aldehitler, ketonlar, alkoller 
gibi sıvı yıkıntı artıkları ile CO2, H2 ve CH* gibi gazlar halinde par-
çalanırlar. 
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B — Mikroorganizmaların Karbonhidratları yıkması : 

Mikroorganizmalar karbonhidatları ya asit meydana getirerek 
veyahut da fermentasyon ve proteolizis suretile parçalarlar. Onun 
için bu her iki olayın ayrı ayrı tetkik edilmesi gerekmektedir. An-
cak yüksek karbonhidratlara ait yıkılma; gösterdiği özellikten ötü-
rü ayrıca tetkik edilecektir. 

a) Mikroorganizmaların karbonhidratları asit tevlit ederek 
parçalamaları : 

Mikroorganizmaların üremeleri sonu meydana gelen bozulma-
larda, besin maddelerinin kimyasal yapısı önemlidir. Ancak bozul-
mada, bozulmayı yapacak mikroorganizmanın da büyük rolü var-
dır. 

Mikroorganizmalar, karbonhidratlardan bilhassa şekerleri; pro-
tein ve yağlardan daha kolay parçalarlar. Mikroorganizmaların kar-
bonhidratları parçalaması sonucu, karbonhidrat fermantasyonu 
meydana gelir. Ancak şekerin yıkılması, bu yıkılmayı yapan mikro-
organizmalara göre farklılık gösteriir. Fakat bu yıkılma sonunda he-
men hemen daima asitler ve bu asitlerden de bilhassa laktik asit 
meydana gelir. Husule gelen bu asitlere ilâveten, ekseriya bir de gaz 
açığa çıkar. Bu gaz karbon di oksit veya karbon di oksit ile birlikte 
H2 gazlarının bir karışımıdır. 

Laktik aside ilâveten başka asitlerde teşekkül edebildiği gibi al-
koller ve eser miktarda başka maddeler de meydana geleblir. Ek-
seriya olduğu gibi, eğer şekerli bir madde, karışık bir bakteri kültü-
rü tarafından kontamine edilmiş ve bu ortamdajuoaı uepBABq 
edilmiş ise meydana gelen asitler; bakteriyel gelişmeyi önleyecek 
noktaya kadar çoğalır. 

Bu suretle meydana gelen asit ortam eğer bidayette proteolitik 
mikroorganizmalar ile kontamine olmuş ise bu takdirde meydana 
gelen asiditeden dolayı, proteolitik tabiatta olan bu mikroorganizma-
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larin aktivasyonu azalır kî, netice olarak böyle bir besin maddesin-
de görülebilecek tek bozulma beldeği, asit husule gelişi olacaktır. 

Zamanla bu asidite o kadar fazlalaşır ki aside toleran olan bak-
terilerin dahi gelişmesi durur. Teşekkül eden bu asidin sınırlanışı 
o besin maddesindeki şeker miktarı, o besin maddesinin tabiatı ve 
mikroorganizmanın nev'ine bağlıdır. Çok defa pH nın bu sınırlanışı 
pH 3,04,5 arasında değişir. Eğer ortam havadan tecrit edilmiş ise, te-
şekkül etmiş olan asitler bu durumlarını muhafaza ederler. 

Şeker muhteviyatı çok yüksek olan besin maddelerinde pH de-
ğeri, sınıra eriştiği halde, halâ kullanılmamış şeker mevcut buluna-
bilir. İşte böyle ahvalde, eğer ortamda maya mevcut ise, maya üre-
mesi sonu alkolik fermentation başlamış olur. Karbonhidrat tabia-
tındalci bir besin maddesinde asit teşekkülü, o besin maddesinin 
bozulmuş olduğuna bir beldek sayılamaz. Kaldı ki bakterilerin şe-
kere elan bu afinitelerinden, insanlar besin maddelerinin dayanık-
lı hale sokulmasında yararlanmışlardır. 

Geçmiş nesiller o günkü şartlarda sütleri muhafaza etmedeki 
güçlük karşısında bunları uygun koşullarda ekşiterek dayanıklı hale 
çevirmeyi başarmışlardır. Bu gün bu usul bir çok memleketlerde 
uygulandığı halde, Amerika Birleşik Devletleri halkı tarafından pas-
törize sütün daha üstün tutulduğu bildirilmektedir. Mamafi ben-
zer muhafaza usulleri bu gün başka besin maddelerine de uygulan-
maktadır. 

Meselâ: Lahana, turşu haline getirilerek muhafaza edilmekte-
dir. Aynı veçhile meyve suları asid ve alkol karışımı bir fefrmen-
tasyon ile muhafaza edilmektedir. 

Zamanımızda mısır, silolarda muhafaza edilmek suretile hay-
van beslenmesinde yararlanılmaktadır. Çünkü şeker muhteviyatı 
yüksek olan mısırda teşekkül edecek olan yüksek asidite, diğer de 
ğişiklikleri tahdit etmektedir. 
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b) . Mikroorganizmaların; karbonhidratları. ferrrtantatiori 
ve proteolysis suretile parçalamaları : 

Eğer bir besin maddesinin bidayette terkibindeki şeker kon-
santrasyonu çok düşük ise o besin maddesi asit fermantasyonu ile 
saklanamaz. Bu takdirde teşekkül eden asidin parçalanma veya 
nötralizâsyonu sonu, o ortamın erişeceği son pH noktası; mikroor 
ganizmaların devamlı olarak üremelerine imkân verir. Bakteriler 
bu işi ya teşekkül etmekte olan asitleri; C02, H2, CH4 veya bu gazların 
bir karışımı halinde dekompoze etmek veyahut da protein veya 
aminoasitlerden NH/ı serbest hale geçirmek suretile nötralize eder-
ler. 

Bunun sonucu olarak proteolitik bakterilerin üremesi için uy-
gun koşul teşekkül etmiş olur. Eğer besin maddesinin bulunduğu 
ortama hava girebilir ise fermentasyon ile meydana gelen asid, de-
ğişikliğe uğrar. Bu suretle fermentasyon sonu husule gelen asit, ha-
vanın mevcudiyeti halinde, bakterilerin ve mayaların faaliyeti sonu 
giderilebilir. 

Bundan dolayıdır ki, bünyesinde yeter miktarda şeker bulun-
mayan besin maddelerinin, yalnız asit fefrmentasyonu suretile da-
yanıklı hale sokulmaları kabil olamaz. 

Küfler bakterilerilere nazaran aside daha çok dayanıklıdırlar. 
Hattâ, asitten dolayı bakterilerin üremesi tamamen durduğu halde, 
küfler üremeğe devam edebilirler. Bu küfler, strikt aeropturlar ve 
hava muvacehesinde asidi parçalıyabilirler. Bakteriler bu işi genel-
likle daha zayıf olarak icra ederler. Fermente süt ve turşu açık hava-
ya terkedilir ise, daha ileri değişikliklere uğrayabilirler. Asidite za-
manla tedricen azalır. Bu da proteolotik yıkılma ile sonuçlanır. Bu 
suretle havaya maruz bırakılma sonu, asidin bertaraf edilmesi ile 
proteolitik yıkılma vukua gelebilir. 

Şekerin veya asidin mevcudiyeti halinde proteolitik aktivitc 
azalır. • 

Bazı ahvalde bakteriler hem şekeri hem de proteini parçalıya-
bilirler. 
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Hem protein ve hem de şekeri parçalama yeteneğine sahip olan 
mikroorganizmaların, şekerin mevcudiyeti halinde, proteini yıkma 
yeteneği son derece azalır. Buna biyolojide «karbon hidratların 
Proteinleri kurtarmaları» denir. 

Özellikle proteolitik olan bakteriler asit ortamlarda üreyemez-
ler. Bunun sonucu olarak terkibinde şeker bulunan besin maddele-
rinin içindeki şeker ve bu şekerden teşekkül eden asidite tadil edi-
linceye kadar proteolitik değişiklik pek yavaş şekilde ilerler. 

Küfler söz konusu oldukta durum biraz dğişiklik gösterir. Küf-
ler, şeker ve asidin mevcudiyeti halinde dahi proteolitik aktivite 
gösterebilirler. Böylece küfler oldukça asit tabiatta olan peynir üze-
rinde de üreyerek, şekerde olduğu gibi peyniri de parçalıyabilir. 

Termal işlem uygulanarak teneke veya cam kaplarda konserve 
Ienmiş meyve, reçel, meyve şurupları, salça, turşu ve muhtelif şe-
kerli müstahzarlar, eğer uygun bir şekilde sterilize edilmezler ise, 
bunlar maya fermentasyonu sonu bozulurlar. 

Bu nev'i bozulmaya sebep olan mayalardan en önemlisi osmo 
filik faaliyet gösteren mayalardır. Çünkü bunlar yüksek Osmofilik 
basınçta dahi üreyebilme yeteneğinde olduklarından çok yüksek 
konsantrasyondaki şeker solüsyonlarını dahi fermente edebilirler. 

Bu nev'i osmofilik basınçta üreyebilen mayalar üzerinde fazla 
bir araştırma yapılmış değildir. Fakat Zygosaccharomyces'lerden 
bazılarının, balı fermente eden tipik osmofilik maya olduğu bilin-
mektedir. 

Yüksek osmotik basınca mütehammil olan mikroorganizmalar, 
reçel, jöle, konsantre meyve sulan, şurup, bal, molas'lar ile konfek-
siyon sanayiinde kullanılan fondan kremalarının bozulmalanna se-
bep olurlar. 

Şeker oranı % 65 den yukarı olan konsantre portakal suyunda, 
osmofilik mayalardan mütevellit fermentatif bozulma tesbit edil-
miştir. -
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. • Hurma kurusunda ekşiliğe sebep olan osmofilik * mayalardan 
Zygosaccharomyces'lerin predominant yani diğer osmofilik mayala-
ra üstün durumda oldukları bildirilmiştir. 

Hurma bozulması üzerinde yapılan bir araştırmada bozulma et-
keni-olarak T-orula ve vrillia nev'i maya izloe edilmiştir. 

c) Yüksek karbonhidratların, mikroorganizmalar 
tarafından parçalanması : 

Şekerlerden gayrı diğer yüksek karbonhidratlar da, mikroorga-
nizmalar tarafmdan parçalanabilmektedirler. Ancak nişasta ihtiva 
eden yüksek, karbonhidratların bu parçalanışı diyastaz imâl eden 
sakkarolitik mikroorganizmalar tarafından meydana getirilebilmek-
tedir.' 

Mikroorganizmaların nişastadan asit teşekkülü, şekere nazaran 
daha yavaştır. Çünkü nişastanın önce diyastaz vasıtası ile hidrolize 
olması gerekmektedir. Evvelâ şeker bilahere de bu şekerden asitle-
rin teşekkül etmesi diastas'ın teşekkül hızına bağlıdır. Eğer diastas 
yavaş teşekkül ederse o zaman yeter derecede asit meydana gelme-
den, proteolitik aktivite tahassül eder. 
4le. : • , r t i-

Bu proteolitik aktivite bir kerre başladıktan sonra artık asit te-
şekkülüne eşit bir seyir takip eder. Ayrıca nişasta; proteinleri koru-
yucu bir faaliyet de gösteremez. Onun için nişastadan zengin, fakat 
şekerden fakir besin maddeleri fermentasyon suretile kolayca daya-
nıklı hale sokulamazlar. 

Nişastalı besinler, bozulmaya yol açan başka değişikliklere de 
uğrayabilirler. Bazı bakteriler nişastayı enerji kaynağı olarak kul-
lanırlar. Bu nev'i bakteriler nişastayı yalnız hidrolize etmek ile kal-
maz* -ayni-zamanda meydana getirdikleri hidrolizatı tutkala çevirir-
ler. Bu mikroorganizmalar ortamda meydana gelen yüksek aside 
karşı kendilerini koruyabilirler. 

-,;Buna misâl olarak ekmeğin bazı ahvalde; tutkal gibi yapışkan 
bir hal alması gösterilebilir. Bu gibi hallerde ekmek pişmemiş, bir 
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teuîîUf?göfühtüsü alır."Bu- ülaya"~bir' çvok kfefre BacilU'hî'esenie 
ricus sebep olmaktadır. Burada Bacil. mesentericus ekmekteki nişastayı 
hidrolize eder, karbonilidratları tutkala çevirir. Bu suretle bu mik-
röörğânizrnalar, aşırı asit imâline karşı bizzat kendilerini korumuş 
olmaktadırlar. 

Şeker, böylece işlem safhasından çıkarıldığından; şekerin aside 
dönme işi olmaz ve bu şekilde hem bakterilerin gelişmesi önlenme-
miş ve hem,de proteolysis olayı durmamış olur. 

Karbonhidratların mikrobiyolojik olarak parçalanmaları sonu-
cu, alifatik asitler, alkoller, ketonlar ile €02, H2 ve HC4 gibi gaz-
lar teşekkül öder. 

d) Alkollü içkilerde bozulma yapan mlkroorganisanalar : 

Bira ve şarap yapımında, şarap ve biralann yabanî mayalar ile 
kontaminasyonu sonu, bu gibi alkollü müstahzarların kontaminas-
yonu olarak nitelendirilen bozulma hali vukua gelir. Buna örnek 
olarak Saceharomyces turbidans'm bazan biralarda bulanıklığa sebep 
olduğu gösteri lebi l ir . Sacch. vsillianus, Sacch. bayanos. Sacch. pasteurianus, 

Sacch. validus, Sacch. intermedius g ibi bazı Saccharomyces'ler de keza bi-
racılıktaki fermentasyon işleminde müşkülât doğururlar ise de, bun-
lar; ciddî bir kontaminasyon sebebi olarak kabul edilemezler. 

Sacch. cervisiae var. festinans'm bira imâlinde bazı müşkülâta se-
bep olduğu bildirilmektedir. 

Sacch. apiculaius ise, biraya; hoşa gitmeyen bir tad verir. 

Sacch. carlsbergensis olarak sınıflandırılan meyanın zaman zaman 
İngiliz biralarında ciddî bulanıklıklara sebep olduğu bildirilmekte-
dir. 

Bira, şarap ve diğer bazı alkollü içkilerin üzerinde ince bir ta-
baka teşkil eden Mycoderfna species'leri bu nev'i alkollü içkilerde bu-
lanıklıklara ve hoş olmayan rayihaya sebep olurlar. 

61-



, Pseudomomhamn, Hu hıraların bo^uİmasında rol öVrtadıgn bildi-
rilmektedir. 

Biracılık ve distilasyon sanayiinde keza Candida grubuna 
dahil mikroorganizmalara müşabih mikroorganizmalardan mütevel-
lit bozulmalara tesadüf edildiği bildirilmiştir. 

C — Proteinlerin mikroorganizmalar tarafından yıkılması : 

Proteinlerin bakteri faaliyetlerine bağlı dekompozisyonlan şonu, 
karbonhidratların yıkılmasından daha nahoş olan değişiklikler mey-
dana gelir. Burada husule gelen olaylar çok daha karışık ve son yı-
kıntı prodüksiyonları çok daha değişiktir. 

Proteinlerin proteolysis'lerindeki yıkılış kademeleri; sırası ile 
Polypeptide'ler, Pepton'lar, Amino asitler şeklinde olur. 

Bunu takip eden yakılış, sonucu kademenin fermantasyonu 
veya daha ileri derecede parçalanışı şeklinde meydana gelir. Bura-
da proteinlerin son proteolysis kademesini teşkil eden amino - asit-
lerin mikroorganizmalar tarafından parçalanışı birbirinden çok 
farklı bir şekilde cereyan eder. 

Bir kısım mikroorganizmalar bu son proteolysis kademesini teş-
kil eden amino asitlerden, serbest aminler teşkil etmek üzere onla-
rı dekarboksile edebilirler ki, bir kısım yazarlar bu aminlerin bazı-
larının hafif toksik etkiye sahip olduklarını bildirmektedirler. 

Uzun seneier besin zehirlenmelerine bu aminlerin sebep olduk-
larına yanlış olarak inanılmıştır. Ptomain zehirlenmesi deyimi ile ta-
nımlanmış olan bu nev'i zehirlenme bugün artık eski değerini kay-
betmiştir. Bu ptomain teorisi ilk de f a 1873 senesinde, SELMÎ isimli 
aslen İtalyan olan bir toksikolok tarafından ortaya atılmıştır. 

Bu gün bu aminlerin besin zehirlemelerine sebep olmadığı bi-
linmekle beraber bu yanlış inancın düzeltilmesindeki güçlük el'an 
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bertaraf edilememiştir. Mamafi bir besin maddesinde bu aminlerin 
teşekkül etmiş olması, o besin maddesinin bozulmuş olduğunun açık 
delilini teşkil eder. 

Proteolytik dekompozisyonlarda çok yoğun bir şekilde husule 
gelen Ammonification; amino - asitler ve onların prodüksiyonlarından 
ammoniak'm serbest hale geçmesi sonu husule gelmektedir. 

Proteinlerin dekompozisyonu çoğunlukla hoş olmayan kokulu 
bileşiklerin serbest hale geçmesi ile birlikte husule gelir. Serbest 
hale geçen bu kokulu bileşikler sülfür, hidrojen sülfit veya merkap-
tan'lardır. İndol, skatol, putrescin ve kadaverin de keza proteinlerin 
dekompozisyonu sonu serbest hale geçen diğer kokulu bileşiklerden-
dir. 

Proteinlerin mikroorganizmalardan mütevellit dekompozisyon-
lannda meydana gelen değişiklikler hoşa gitmeyen bir halin vukua 
gelmiş olduğuna şüphe bırakmaz. Bu hal o besin maddesinin bozul-
duğuna dair karara esas teşkil eder. 

Proteinlerin mikroorganizmalar tarafından parçalanmaları so-
nu; Polypeptide'ler, Protease'lar, Pepton'lar, Amino asit'ler, Amin'-
ler, Alifatik asitler, Aromatik asit'ler, Aldehitler, Ketonlar, îndol 
gibi heterosiklik bileşikler ve fenol'lar, Thioller ile bazı gazlar ha-
linde yıkılırlar. Adı geçen bu gazlar H2S, NH3, H2, SO2, CIL'ler ola-
rak bilinmektedir. 

Mikroorganizmaların yağ, karbonhidrat ve proteinli maddeler-
de meydana getirdikleri yıkıntılardan başka; besin maddeleri üzerin-
de üremeleri sonu değişik belirtiler ile ortaya çıkan diğer bazı arzu 
edilmeyen ve hattâ sağlığı tehlikeye sokan aktivasyonları da vardır 
ki bunlar her besin maddesinde ayrı ayrı ayrı Özellik gösterir. Ayrıca 
sağlık ile ilgili olan bakterilerin gerek kendileri ve gerek ise toksinle-
rinden doğan enfeksiyon veya intoksikasyonlar ise besin zehirlen 
meleri namı altında ayrıca incelecektir. 
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2 f Anzimatık bozulmam 

Aslında besin maddelerinin mikrobiyolojik sebeplere bağh ola-
rak bozulması dahi bir nev'i anzimatik bozulma olarak mütalaa 
edilebilir. Ancak burada besin maddelerinin anzimatik bozulmasın-
dan söz ederken, besin maddelerinin münhasıran kendi bünyelerin-
de bulunan anzimler kastedilmiştir. 

Canlı hücrelerden bir çoğu otolitik anzim ihtiva eder. Bu anzim 
proteinler üzerinde litik etki gösterir. Bundan dolayı, bu nev'i hüc-
releri havi canlılara ait dokular, depolandıkları süre içinde doğal 
olarak bir takım değişikliklere uğrarlar. Bu dokularda da diastatik 
anzim mevcuttur. Bu diastas anzimi aracılığı ile nişasta şekere çev-
rilir. Ancak bunun için çevre koşullarının uygun olması gerekir. 

Isı bu faktörlerden birini teşkil etmektedir. Bu sebeptendir ki 
ekseriya nişastalı besin maddelerinin depolandığı yerdeki ısının yük-
sek olması o besin maddesindeki nişastanın değişmesine ve çok ker-
re de bozulmasına sebep olur. Yağ dokuları lipaz denen anzimi ih-
tiva eder. 

Bilindiği üzere lipaz yağları hidrolize ederek parçalar. Bunun 
sonucu olarak yağ dokuları serbest yağ asitleri ve gliserin'e ayrılır. 

Kurutma ile dahi olsa besin maddelerinin bünyelerindeki bu 
anzimler yine de organik maddelerin bozulmasına sebep olur. 

Kasaplık ve kümes hayvanlarının etleri için olgunlaşmayı sağ-
layan bu anzimatik faaliyet; balık, sebze ve meyve gibi besin mad-
delerinin bozulmalarına sebep olur. 

Anzimlerin de aktivasyon, inaktivasyon ve tahribi için ayrı birer 
ısı derecesine ihtiyaçları vardır. Besin indüstrisincle besin maddele-
rini çok kisa bir süre istime arz etmek suretiyle bu anzimlerin inak-
tive veya tahrip edilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca anzimlerin aktiviteleri için optimal bir pH derece-
sine de ihtiyaç vardır. Bundan başka NaCl'in değişik konsantrasyo-
nu anzimlerin nev'ilerine göre aktivasyonlarmı arttırır veya gecik-
tirir. 
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3 — Oksidasyon sonu bozulma : 

Oksidasyona bağlı bozulma genellik ile yağlarda görülür. Fa-
kat yağlardan başka, diğer besin maddelerinde de az da olsa rast-
lanır. Tereyağlarda meydana gelen bu nev'i bozulma, ilgili bahiste 
inceleneceği için burada ayrıntılı bilgi verilmeğe girişilmemiştir. An-
cak bilindiği üzere oksidasyon, çevre ısısının artması oranında sür'-
atlenir. 

Bir kısım tuzların, oksidasyonun yavaşlamasına yardım etme-
sine karşılık; NaCl ve N03 gibi bazı tuzlar da hızlandırıcı etki gös-
terirler. Oksidasyon sonu meydana gelen peroksitler oksidasyonun 
hızının artmasına sebep olurlar. 

Okside olmuş yağlar sadece hoş olmayan bir rayiha arz etmek 
ile kalmazlar, aynı zamanda besin maddelerinin içindeki bazı vita-
minleri tahrip eder veya onlara zararlı etki gösterirler. Ayıca okside 
olmuş yağların, yan mahsulleri insan sağlığı için zararlı etki göster-
mektedirler. Yağların oksidasyonu sonu kısa zincirli yağ asidleri, 
aldehitler, ketonlar ve peroksidler husule gelir. 

4 — Haşere enfestasyonu sonu bozulma : 

Yiyecek maddelerinin ve bunlardan bilhassa tahıl ve baklagil-
lerin depo edildikleri süre içinde ambar ve un değirmenlerinde 
muhtelif nev'i haşerelerin saldırısından ve tüketiminden korunma-
sı bu gün dahi en mühim depolama ve muhafaza problemi olarak 
karşımızdadır. Burada sözü edilen haşerelerden bir kısmı bizzat 
üreme ve çoğalmaları sonu besin maddesini yiyerek tahrip etme ve-
ya yumurtalarını bırakma ve bu yumurtalardan meydana gelen lar-
valar veya kalıntılar, nahoş kokular veyahut gömlek değiştirme ve-
ya ördükleri koza veya ağımsı yapılar ile enfeste ederler. 

Zarar şekilleri buraya kadar bildirilmiş olan haşereler Microle-

pidoptera ile Coleoptera (Kınlı kanatlılar) takımlarına dahil olan ha-
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şereler olup, bu her iki takımdaki haşereler; yumurta, tırtıl, pupa 
ve ergin gelişim aşamalarını tam olarak geçiren haşerelerdir. Bun-
lardan Microlepidoptera takımındaki haşereler dilimizde genellik ile 
Cüve olarak tanımlanılmaktadır. Bunlar genellik ile kelebek görü-
niimündedirler. Bunların zararları daha ziyade gelişim safhasında-
ki tırtılları ile vukua gelir. Bu haşereler arasında en önemlileri : 

1 — Siiotroga cerealella : Arpa güvesi (Angoumois grain moth 
İng.); 

2 — Tinea granella : Ekin ambar güvesi; 

3 — Ephestia kühniella : Un güvesi (Mediterranean flour moth. 
İng.) dir. 

Bu haşerelerden Ephestia kühniella; unlarda, ince ipliklerden 
müteşekkil kümeler veya ağlar meydana getirirler. 

Plodia interpunctella : Un güvesi (Indian meal moth. İng.) bu nev'i 
haşereler aynı zamanda kuru meyveleri de besin maddesi olarak kul-
lanırlar. 

Coleoptera takımındaki haşereler Kitinsel yapıdadırlar. Bundan 
dolayı da vücutları serttir. Bunların ergin şekillerinin başlan sert 
bir yapıda ve ağız teşekkiilâtı parçalayıcı ve ısıncı karakterdedir. 
Bu takımdaki haşerelerin büyük bir kısmı dilimizde Ekin biti ola-
rak tanınır. 

Coleoptera (Kınlı kanatlılar) takımındaki belli başlı haşareler; 

1 — Trogederma granarium : Kapra haşeresi : Dolap böceği 

2 — Tenebroides mauritanicus : Siyah kırma biti : Ekin ambar 
biti (Cadella); 

3 — Rhizopertha dominica : Ekin biti. Bunlar değiştirdikleri 
gömlekler ile enfestasyon meydana getirirler. 

4 — Oryzaephilus surinamensis ; Un bit i ; 
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5 — Calandra granarıa : Buğday biti; 

6 — Tribolium confusum : Un bit i ; 

7 — Tribolium castaneum : Un biti olarak sıralanabilir. 

Bundan başka dilimizde Un akan denen Tyroglyphus farinae nev'i 
haşereler un veya un haline gelmiş nişastalarda, irmik veya un bit-
leri tarafından parçalanmış veya kırma haline gelmiş hububata za-
rar verebilirler. Ancak besin maddelerinden yalnız tahıl ve bakla-
gillere zarar veren bu haşerelerden başka, bilumum besin madde-
lerine zarar veren sinek, karınca ve hamam böcekleri gibi haşere-
ler de vardır. Bu haşereler, paketlenmiş besin maddeleri için dahi 
tehlikelidirler. Çünkü bunlar dişleri ile nârin materyal kullanılarak 
yapılmış paketleri tahrip edip, paketlerin içine girerler. 

Bu gün bu haşerelerin besin maddelerinde yaptıkları tahribatın 
önlenmesi için, besin idüstrisinde muhtelif insektisitler kullanıl-
maktadır. 

Kimyasal yapıları bir birinden farklı olan bu muhtelif haşere 
öldürücü ilâçların, haşereler üzerine etkileri değişik yollardan ol-
maktadır. Bunlardan bir kısmı temas, bir kısmı da peros olarak 
alınmak sureti ile haşereler üzerinde öldürücü bir etki gösterirler. 

Temas sureti ile tesir eden insektisitler ya püskürtme sureti ile 
veya doğrudan doğruya toz halinde kullanılırlar. Bu nev'i haşere öl-
dürücüler, korunulacak haşere nev'ine göre değişmektedir. 

Yurdumuzda tarımsal savaşta kullanılan ilâçların tümünü kap-
sayan ilâç ve ilâç gruplarının adları, X I I I cü Türk Mikrobiyoloji 
Kongresinde aşağıda kaydedilmiş olduğu şekilde bildirilmiştir. 

67 



— Fosforik asit esterleri : 

A — Monotiofosforik asit esterleri; 

1 — Paration, 

2 — Metil paration, 

3 — Fenitrotion, 

4 — Klortion, 

5 — Fention, 

6 — Diazinon, 

7 :— Demeton, 

8 — Metil demeton, 

9 — PO - Metil demeton sulfoksid, 

10 — Endotion. 

B — Ditiofosforik asit esterleri; 

1 — Disulloton, 

2 — Etion, 

3 — Malation, 

4 — Dimetoat, 

5 — Fenkaptan, 

6 — Azinfos. 

C — Fosforik asit ve fosfon asit esterleri; 

1 — Mevinfos, 

2 — Triklorfan, 

3 — Fosfamidon, 

4 — Dibrom. 



II — Karbamin asit esterleri : 

1 — Karbaril, 

2 — tzolan, 

3 — Merkapturan. 

III — Klorlandırılmış hidrokarbonlular : 

A — Alifatik olanlar; 

a) Trikloroetan grubu tutanlar : 

1 — DDT, 

2 — Metoksiklor, 

b) Halkalı alifatik yapıda olanlar : 

1 — BHC (Benzenhekzaklorid). 

B — Aromatik olanlardan; 

a) Siklodien grubu tutanlar : 

1 — Aldrin, 

2 — Dieldrin, 

3 — Endrin, 

4 — Klordan, 

5 — Heptaklor. 

IV — Bitkilerden elde edilen İnsektisitler : 

1 — Piretrum, 

2 — Alletrin. 
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19-21 Eylül 1968 tarihleri arasında İstanbul'da toplanan X I I I 
cü Türk Mikrobiyoloji Kongresinde Tarımsal savaşta kullanılan Pes-
ticide'lerin bitkilerdeki kalıntılarının insan ve hayvanlar üzerinde 
sebep olduğu intoksikasyonlara bağlı ölüm olayları toplu olarak 
bildirilmiştir. Sözü edilen bu bildiride; 

a — Bakiye milyonda 2 olacak tarzda kullanılması gereken ni-
kotin sulfat'ın milyonda 69-123 arasında artık bırakacak veçhile yeşil 
hardallarda kullanılmış olması sonucu 1955 yılında, Kaliforniya'da 
11 kişinin; 

b — 1956 yılında İngiltere'de haşerelerden kurtulmak için En-
derin kullanılan vagonlara yerleştirilen unlarm, insanlar tarafından 
tüketimi sonu, 49 kişinin; 

c — 1953 -1958 tarihleri arasında Japonya'da Parathion baki-
yesi ile 3000 den fazla insanın ölmüş olduğu bildirilmiştir. 

1958 yılına kadar Türkiye'de : 

d — Parathion ile 19 kişi; 

e — Malathion ile 3 kişi; 

f ;— Diazinon ile 3 kişi; 1 

g — DDT ile 14 kişi; 

h — Endrin - Tedion ile 25 kişi; 

i — Cıvalı bileşimler ile 19 kişinin zehirlenerek öldüğü bildi-
dilmiştir. 

Bu vakalar dışında tesbit edilemeyen vak'alarm da olması 
mümkündür. Esasen 1968 yılında Güney Anadolu illerimizde görü-
len zehirlenme olaylarına haşere öldürücülerden Diazinon'un sebep 
olduğu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkililerince açıklan-
mıştır. 
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KONU: V 

BESİN ZEHİRLENMESİ 

Besin zehirlenmeleri en geniş anlamı ile, patogen bakteri veya 
onların toksik tabiattaki ürünleri, funguslar, kimyasal maddeler, 
veya bizzat tabiatlerinde zehirli özelliğe sahip substanslar ihtiva 
eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerinin sindirim yolu ile 
alınmasını müteakip, karışık semptomlar gösteren, prognoz bakı-
mından bilhassa yaşlılar için —Botulism de her yaş için mutlak— 
vahim olan patolojik bir haldir. 

Muhtelif sebeplere bağlı olan besin zehirlenmelerinde genellik 
ile bulantı ile (Nausea: Nausia : Nautia), Kusma (Vomitus), ishal 
(Diarrhea), ıkıntı, abdominaldolor (kann ağrısı), Abdominal kramp-
lar gibi gastro - intestinal septomlar ile nefes almada güçlük (dys-
pnea : dyspnoea) kalpde arythmia soluğun kesilmesi (asphyxia) gi-
bi solunum yoluna ait semptomlar yanı sıra, ağızda büzücü lezzet 
gibi lezzet hissinde bozukluk, salivation, susuzluk ile baş, boğaz ve 
ve ağızda ağrılar, baş dönmesi, boyun ve yüzde sızı; göz ve yüz ada-
lelerinde hafif felç (paresis); çift görme (diplopia) veya görmede 
bozukluk; genellik ile kaslarda paralysis, deride morarmalar (cya-
nosis), tendolarda refleksin kaybolması, konuşmada sesin kaybol-
ması (aphonia), akut bir takatsizlik (prostration) gibi değişik 
semptomlar görülür, 
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Bildirilen bu semptomlar genellik ile zehirlenmeye sebep olan 
etkenin nev'ine göre bir kaç dakikadan bir kaç güne kadar görüle-
bilir. 

Çoğunluk ile âni vomitus veya diarrhea veyahut da her ikisi 
birlikte, abdominal dolor (ağrılar), bazı ahvalde ateş ve bazı ah-
valde ise bitkinlik ve şok ile karakterize edilen besin zehirlenmesi-
nin, appendicitis, Arteria coronarius'de görülen bozukluklar, vesica 
fel'in rahatsızlıkları, cerebral haemorrhagia, cerebral tumorlar veya 
herhangi bir enfeksiyöz hastalık ile karıştırılmaması gerekir. 

Az gelişmiş memleketlerde tüketim yetersizliği veya bilgisizliği 
birer problem olarak henüz ortada dururken, bu memleketlerin bu-
nun kadar önemli olan sıkıntılı diğer bir konusu da, besin maddele-
rinin bozulmadan tüketime arzı için hijiyenik, teknolojik bilgi, ye-
tenek ve imkânlardan yoksun bulunmalarıdır. 

İnsan vücudunun, besin maddelerinin sindiriminden yararla-
nabilmesi için, besin maddelerinin hijiyenik kalitelerinin bu günün 
belli ölçüleri dahilinde bulunması gerekmektedir. Hijiyenik olma-
yan bir besin maddesinin sadece yeterli veya bilgili bir şekile alın-
ması, insanın bu besin maddesinden mutlaka yararlanabileceği an-
lam ve sonucunu veremez. 

Gerek besin maddelerindeki bozulmaların ve gerekse besin en-
feksiyon ve intoksikasyonlarınm nedenleri, insanlar için uzun 
zaman karanlık kalmıştır. Her ne kadar alınan bazı besin madde-
leri ile zehirlenmeler vukua geldiği pek eskiden beri izlenmiş ise de, 
bunun nedenlerinin kestirilebilmesi pek kolay olmamıştır. Gerçi 
bazı besin maddelerinin bünyelerine bağlı zehirlilik etkisine sahip 
oldukları pek çok seneler evvel insanların dikkatini çekmiştir. 

Bazı ahvalde zararsızlığı bilinen besinler ile de zehirlenmelerin 
meydana gelişi, besin zehirlenmelerini meydana getiren sebeplerin 
açıklığa kavuşmasına engel olmuştur. 

Besin maddelerinin alınması ile meydana gelen bu nev'i zehir-
lenmelerden, önceleri kimyasal olay veya etkenler sorumlu tutul-

72 



muş ise de, bu zehirlenmeler ile sıkı ilişkisi olan mikroorganizmala-
rın rolü pek geç olarak anlaşılabilmiştir. Bilhassa orijini hayvansal 
olan azotlu besin maddelerinin pütrefaksiyonu sonu meydana ge-
len pütrefaktif prodüksiyonlar, besin zehirlenmelerinden sorumlu 
tutulmuşlardır. Bu gözlem 1873 tarihlerinde bir italyan toksikoloğu 
olan SELMİ tarafından Ptomain deyimi ile tanımlanılmıştır. 

SELMİ, besin maddelerinin pütrefaktif prodüksiyonları sonu 
meydana gelen ve ptomain ismini verdiği kimyasal maddeleri, zehir-
lenme sebebi olarak göstermiştir. 

SELMİ'ye göre bu pütrefaktif prodüksiyonlar genellik ile besin 
maddelerinin dekompozisyor,unu takip eden bir kaç gün içinde te-
şekkül etmekte idiler. Ancak zehirlenme sebebi olarak gösterilen bu 
terim ve teori artık bu gün için besin zehirlenmelerini açıklamağa 
yeterli görülmemektedir. Aslında her hangi bir organik maddenin püt-
refaksiyonu olan yıkıntılar; gaz ve sıvı olmak üzere iki şekilde or-
taya çıkar. Bunlardan birincisi; gaz olan pütrefaktif prodüksiyon-
lardır ki, bunlar da amonyak ve metilamin'dir. İkincisi ise; sıvı halde 
bulunan ve kaynama noktaları düşük olan pütrefaktif prodüksiyon-
lardır ki, bunlar da dimetilamin, etilamin, dietilamin, normal - pro-
pilamin ve iso - propilamin'dir. 

Yalnız ptomain ismi verilmiş olan bu pütrefaktif prodüksiyon-
ların bitkisel alkaloid'lerden ayrılması müşkülât arzeder. Çünkü, 
ptomain olarak nitelendirilen maddelerin alkoldeki ekstraktları, al-
kaloidal miyarlar ile presipitat'lar verdikten başka, canlı organiz-
maya enjekte edildikleri takdirde convulsion'lar ve paralysis gibi 
toxication'a ait semptomlar doğurdukları bildirilmiştir. Bildirilmiş 
olan bu iki özellik ise ptomain'ler ile alkaloid'lerin birbirlerinden 
aynlamayan benzerlikleridir. 

1954 yılında 19.11.1954 gün ve 32 sayılı yazı ile Kırklareli ilin-
den muayene edilmek üzere Pendik Bakteriyoloji ve Seroloji Ens-
titüsü, Besin Kontrolü Lâboratuvarına gönderilen muhtelif firma-
lara âit 10 adet sucuk numunesinden, 19 protokol numarası ile ka-
yıtlı sucuğun 37 C° de bir saat bekletilen ekstrakt'a ait filtratdan be-
yaz fındık faresinin sırt derisi altına 1 c.c. miktarının enjeksiyonunu 
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müteakip bir kaç dakika içinde arka ayaklarında paralysis ve üç 
dakika içinde de convulsion'lar göstererek ölmesine mukabil, aynı 
filtrattan 10 c.c. miktarı intragastric olarak enjekte edilen ve sekiz 
gün müşahede altında bulundurulan bir kolay ile/ ayrıca aynı filt-
rattan ekmeğe emdirilmek sureti ile sekiz gün yedirme deneyine tâ-
bi tutulan bir fındık faresinde toxication beldeği olan hiç bir semp-
tom izlenmemiştir. Bir sucuğun yapılan mikrobiyolojik analizi, de 
kompozisyonunun tesbitinde yardımcı olabilen EBER deneyi ile bir-
likte, bu sucuğun kesinlikle dekompozisyona uğramış olduğunu gös-
terdiği bildirilmiştir. 

Bu deneme ile ptomain olarak nitelenen besin maddesinin put-
refaktif prodüksiyonunu tutan bir filtratın peroz yol ile deney hay-
vanlarına verildiğinde toksik bir etki göstermediği teyit edilmiş bu-
lunmaktadır. 

Bitkisel maddelerdeki alkaloid'ler, alkol'de ekstrakte edilebi-
lirler. Halbuki ptomainler ise suda erirler. Bu özellikleri ile ptoma-
in'ler ile alkaloid'ler bir birlerinden tefrik edilebilirler. Bundan 
başka midriatik olan alkaloid'ler kedilere enjekte edildiklerinde 
midriatik etki göstermelerine rağmen, ptomainler için bu özellik 
söz konusu değildir. 

En kuvvetli putrefaktif bakterilerden, Clost. sporogenes'in kül-
türleri, deney hayvanlarına mükerreren yedirildiği halde hiç bir 
toxication semptomu tespit edilememiştir. 

Bu gün geniş insan kitlesi tarafından besin maddesi olarak arzu 
ile tüketilen ve putrefaktif özelliğe sahip bakteri kültürü ile özel 
bir şekilde imâl edilen Limburger cheese; ileri derecede bir protein 
yıkılmasına duçar olmuş ve üstün değerli olarak nitelenen bir be-
sin maddesidir. 

t 

Çinli'ler dekompozisyona duçar olmuş yumurta; Eskimo'lar 
putrefaksiyona uğramış ayı balığı ve diğer balık türlerini tercihan 
yerler. Keza Sibirya'da yaşıyan insanlar balık etlerini putrefaksi-
yona uğrattıktan sonra yemektedirler. Fakat buna rağmen ne Çin-
li'lerde ve ne de Eskimo'larda bu dekompoze olmuş (bozulmuş) ve 
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putrefaksiyona uğramış (kokmuş) besinlerin yenmesine bağlı 
Gastro - intestinal her hangi bir bozukluk kaydedilmemiştir. Hattâ 
bir çok kimselerin, bozulmuş diye tanımlanan etin lezzetini hoşa gi-
dici olarak buldukları da bildirilmektedir. 

Esasen sindirim kanalındaki mikroorganizma florası içinde 
proteinleri, bir takım putrefaktif substanslar halinde parçalayan 
mikroorganizmalar mevcuttur. Bunun sonucu olarak da her hangi 
bir ptomain zehirlenmesi diye tanımlanan bir olay meydana gelme-
mektedir. 

Bu sebepten ptomainleri ihtiva eden bu gibi putrefaktif besin 
maddelerinin, besin zehirlenmesi nedeni olarak gösterilmesi doğru 
olmadığı gibi, ptomain'ler de toksik birer substans olarak bu gün 
artık kabul edilmemektedir. 

Yalnız irimetil amin bazını fazla miktarda ihtiva eden bazı sa-
lamura besin maddelerinin, Salamura Zehirlenmesi denen bir nev'i be-
sin zehirlenmesine yol açtıkları bildirilmektedir. 

Besin zehirlenmeleri olarak nitelenen olaylarda herhangi bir 
besin maddesini yiyen şahısların hemen kısmı azammda birden ve 
bir birine yakın zaman süresi içinde aynı Gastro - intestinal semp-
tomlar ile birlikte görülmesi karakteristiktir. 

Bir aile topluluğunda veya apm yemeği yiyen topluluklarda bir-
likte bir zehirlenme gönüldüğü zaman, bunun bir besin zehirlenme-
si olduğu şüphesi kolayca uyanabilir. Mamafi besin zehirlenmesi her 
zaman bir çok kişide birden görülmeyebilir. 

Bazı ahvalde münferid vakalar halinde zehirlenmeler de mü-
şahade edilebilir. Bu gibi münferid besin zehirlenmesi vak'alarımn, 
toplu olarak görülen besin zehirlenmesi vak'alarına nazaran semp-
tomları bakımından ender ahvalde diğer bazı hastalıklardan ayrıl-
ması gerekir. 

Semptomları bakımından ender ahvalde diğer bazı hastalıklar; 
safra kesesi iltihabı, böbrek taşları, appendicitis ve diğer bazı has-
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talıklardır. Buîidan başka iteerine ortü alınmadan uyuma sonu ab-, 
domen nahiyesinin mevzii üşümesinin akut nonspecific diarrhea'y.ı 
sebep olacağı da kaydedilmektedir. 

Hakiki besin zehirlenmelerinin etiologileri; 

1 ;— Kimyasal, 

2 — Tabiatleri itibarı ile zehirli olan bitkisel veya hayvansal 
besin maddeleri, 

3 — Mikroorganizma veya onların toksinleri veyahut da üre 
me sonu artıkları olarak kabul edilmektedir. 

Buraya kadar yapılan açıklamadan; besin zehirlenmesi, geniş 
anlamda; patogenik bakteri veya onların hasılatı, fungus'lar, kim-
yasal zehirlerin kontamine ettiği besinler ve zehirli bitkiler ile kendi 
tabiatlarında zehirli etkiye sahip olan hayvansal besinlerin sindiri-
rimi sonu ortaya çıkan bütün hastalıkları kapsadığı görülmektedir. 
Burada görülen semptomlar bu hastalığa ait bütün semptomlar ile 
pek değişik sebepleri kapsar. 

Bazı yazarlara göre besin zehirlenmesi deyimi; sindirim yolun-
da akut inflammation'a bağlı reaksiyon hasıl eden bakteriler veya 
onların toksik substanslarınm, doğrudan doğruya veyahut dolaylı 
olarak alınması sonu nausea ve diarrhea'ya sebep olan bir kısım 
akut gastro - enteritis'i kapsamaktadır. 

Diğer bazı yazarlara göre; besin zehirlenmesinin bu şekilde ta-
nımlanmasının; ancak bazan gastro-enteritis semptomları görülen, 
fakat bir besin zehirlenmesi olan botulism'i kapsamadığı bildiril-
mektedir. Aslında A, B, C, D, E, F gibi altı tipi olan Cl. botulinum'un 
uygun koşullarda besin maddesi olarak tüketilecek ortamda üreye-
rek en şiddetli besin zehirlenmesine sebep olan toksin hasıl eder. 
Keza bazı yazarlar bazı balık ve midyelerin yenmesi sonu paralysis 
semptomları ile ortaya çıkan besin zehirlenmelerini; besin-zehirlen 
meşi dışında tutmuşlardır. . , 

76 



Gerek Cl. botulinum vc gerekse balık ve midye zehirlenmelerin-
de sentral sinir sistemine ait baskın semptomlar, gastroenteritis 
semptomlarını örterler. Ancak; epidemiyolog'lar, bakteriyologlar ile 
insan ve hayvan hekimlerinin bilmesi lâzım gelen şaşmaz bir husus, 
bunların hepsinin ya birer besin enfeksiyonu veya birer besin intok-
sikasyonunun sebebi olan etkenlerden kaynağını almış olmasıdır. 

Burada dikkati çeken husus; aynı besin maddesini tüketen in-
sanların hepsinde veya bir çoğunda az çok değişen şiddette semp-
tomlar ile seyretmesidir. Bazı ahvalde karbon monooksit ile zehirlen-
meler, besin zehirlenmesi ile klinik olarak karıştırılır ise de; bura-
da diarrhea'nm gözükmemesi, bu nev'i zehirlenmenin Kış aylarında 
görülmesi ve hasta kanında karbon dioksit konsantrasyonunun ta-
yini ile mümkündür. 

Bundan başka, klinik olarak garstro - enteritis ile seyreden su 
kaynaklı tifo; besin zehirlenmesi olarak nitelendirilememektedir. 
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1 — TABİATLARI İT İBARİ İLE ZEHİRLİ ETK İYE SAHİP 

BİTKİSEL ve HAYVANSAL BESİN MADDELERİ 

A — Zehirli Bitkiler : 

Bir kısım bitkisel ve hayvansal besin maddeleri yapılarında tut-
tukları toksik substanslardan dolayı insan veya hayvanlar tarafın-
dan besin maddesi olarak tüketildikleri takdirde, bunları tüketen 
canlıların zehirlenmelerine ve hatta ölümlerine sebep olurlar. 

Ancak bazı şahıslar; domuz eti, süt, peynir, balık, yumurta ve 
deniz kabukluları gibi protein tabiatmdaki besin maddeleri ile yenir 
mantar, domatez v b. diğer besin maddelerine karşı hipersansibilite 
gösterilir ki bu da semptomatoloji bakımından Allerjik bir tablo ar-
zeder. Bu nev'i besin allerjisi çok kerre kalıtsal niteliktedir. Yumur-
taya karşı, besin allerjisi şeklinde görülen aşın duyarlık halinin 
dört jenerasyon boyunca sürdüğü bildirilmektedir. 

Bazı besin maddeleri terkipleri itibari ile bir kısım insanlar 
için zehirli etki gösterir. Bunlann hangi nev'i besin maddeleri oldu-
ğu bir kerre tayin ve tespit olunur ise, bu nev'i besin maddeleri ile 
zehirlenmelerin önüne geçilebilir. 

Ancak bazı öyle besin maddeleri vardır ki, bunlann zehirli olan 
nev'ileri ile zehirli olmayan nev'ilerini bir birinden ayırmak her za-
man kabil olamaz. Bu nev'i besin maddelerine örnek olarak Zehirli 
Mantarlann tüketilmesi sonu meydana gelen Manlar Zehirlenmesi gös 
terilebilir. 
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a) Zehirli Mantarlar : 

Besin ile meydana geldiği bilinebilen en eski bitkisel besin ze-
hirlenmesi olarak gösterilen bu mantar zehirlenmesi, dünyaca tanın-
mış büyük adamların ölüm sebebi olarak gösterilmiştir. 

Seksen kadar zehirli nev'i olduğu bildirilen mantarlardan he-
men hemen en zehirlisi olan ve öldürücü Amanita veya Beyaz amanita 

da denen Amanita phalloides'den 2 - 3 adet yendiği takdirde ergin in-
sanlarda; 15 dakika içinde salivasyon, aşırı terleme, göz yaşı, nozea, 
abdominal dolor, vomitus ve peristaltik hareketlerin şiddetlenmesi 
sonu sulu bir diyarenin görüknesi ile ortaya çıkan semptomları kap-
sayan klinik tablo arzeder. Bu mantar zehirlenmesinde ölüm oranı, 
% 60-100 dür. 

Zehirli mantarlar arasında Amanita muscaria denen mantarların 
toksik etkisi Muscarin denen bir substansdan ileri gelmektedir. Ke-
za Şekil ( 3 ) de görülen Amanita verna'da yenir mantarlar ile karıştı-
rılabilir zehirli bir mantardır. 

,0i 

Şekil ( 1 ) Boletus edulis ve Şekil ( 2 ) de Amanita caesarea gibi iki 
Yenir Mantar tMrieri görülmektedir. 

' ' . . .. 

Şekil ( 3 ) de Yenir mantar türleri ile karıştırılan Amanita verna 

denen zehirli mantar görülmektedir. Boletus genusuna dahil man-
darlardan Bo'.etus satanas denen; species zehirlidir. 

b ) Solanum : 

Öyle besin maddeleri vardır ki, bunlar toksik substanslar ihti-
va ettikleri halde, ancak pek fazla miktarlarda yendikleri takdirde 
zehirlenme semptomları gösterirler. Buna prnek olarak patates gös-
terilebilir. 
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Şekil (1 ) : Boletus edulis 



Şekil (3) : Anıanita verna 

Bütün patateslerde ve diğerSo/anum'larda mevcut Solanine de-
nen ve muhtemelen bir Cluco - alkaloid olarak bilinen toksik bir subs-
tansın, bir insanda zehirlenme meydana getirebilmesi için sekiz ki-
lo gram patatesin bir defada yenmesi gerektiği hesap edilmiştir. Bu 
Solanine toksik maddesinin, güneşe arzedilmiş İrlanda patatesinin 
yeşillenen filizleri ile tomurcuklarında fazla miktarda bulunduğu 
bildirilmektedir. 

81 



Diğer bir kısım besin maddeleri de vardır ki, bunların kendile 
rinin yenmesi veya polenlerinin inhalasyonu sonu besin zehir-
lenmesi semptomları ile bu semptomları andıran değişik semptom-
lar görülür. Buna örnek olarak Bakla zehirlenmesi olarak bilinen 
Favismus (Favism) bildirilebilir. Bu nev'i zehirlenmenin İtalyan'lar 
ile Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Akdeniz memleketleri 
halkı arasında görüldüğü bildirilmektedir. Ancak Türkiye'de de bu 
nev'i zehirlenme vak'alannm tespit edilmiş olduğu bildirilmiştir. 
Zehirlenmeye sebebiyet veren bakla Vicia favadır 

İr' 

t* •• A 

Sözü edilen Favismus, klinik semptomatoloji bakımından bir 
kaç dakika veya saat içinde baş ve Abdomen'de ağrılar, nozea (nau-
sea), kırıklık, esneme, vomitus, titreme, yüzde solukluk, lumber 
nahiyede ağrı, yüksek ateş ve hemoglobinüriya görülmesi ile karak-
terize edilir. 

c) Trematol tutan bitkiler : 

Öyle zehirli bitkisel besin maddeleri de vardır ki, insanlar bu 
bitkileri bizzat yemedikleri halde, bu bitkileri yem olarak almış 
ineklerin sütlerini içmek sureti ile dahi, zehirlenebilirler. Buna Süt 

hastalığı (Lohusa otu zehirlenmesi veya Kurtluca zehirlenmesi) denir. Ay-
nı zamanda Trematol denen bu nev'i zehirlenme; dilimizde Lohusa otu 
veya Kurtluca diye bilinen, Şekil (4 ) de yalnız Eupatorium rugosum 

species'i görülen ve Aplopappus heterophyllus, Eupatcrium ageratoides, 

Eupatcrium articaefolium gibi species'leri bulunan bitkileri besin mad-
desi olarak tüketen ineklerde ve böyle ineklerin sütlerini içen insan-
larda görülür. Böyle ineklerin sütlerini içen veya içirilen danalar da-
hi ölür. 

Kimyaca terkibi Ci6 Hr. 03 olan Trematol toksik substansı havi 
bitkiyi yiyen inek, koyun, keçi at ve katırlarda şiddetli krampların 
meydana geldiği görülür. 
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Sığırlarda semptom olarak ayrıca titreme de görülür. 
Süte geçen ve zehirlenmeye sebep olan bu toksik substans pastöri-
zasyon ile tahrip edilememektedir. Trematol ile zehirlenme, yalnız 
Şekil (4 ) de görülen Eupatorium rugosum veya 'bu bitkinin diğer spe-
cies'lerini yemiş, olan ineklerin sütlerinin içilmesi ile değil, aynı 
zamanla böyle sütten yapılmış müstahzarların dahi yenmesi so-
nu meydana gelmektedir. 

İnsanlarda Trematol zehirlenmesinde şiddetli konstipasyon, ara-
da sırada yeşil renkli bir sıvının çıkmasına sebep olan vomitus, epi-
gastrik dolor, bitkinlik, ekspirasyonda kuvvetli aseton kokusunu 
andırır bir koku duyulur. Ayrıca idrarda da aseton mevcuttur. Ateş 
yükselmez. Musculus'larda ağrı görülür. 

Hastalıktan şifa bulanlarda zafiyet günlerce veya aylarca bâki 
kalır. 

d) Cicuta maculata (Baldıran) : 

Şekli (5 ) de görülen Baldıran (Cicuta maculata) ile zehirlenme 
daha ziyade çocuklarda görülmektedir. Meydana getirdiği zehirlen-
meye Cicutism denir. Köklerinin şekilleri patates yumrularını, 
kokusu ise yabanî havucu andıran bu bitkinin Cicûtoxin denen 
toksik substansı; bitkinin kesilen kökünden sarımsı yağlı, aromatik 
bir sıvı şeklinde sızar. Terkibi Cu H22 05 dir. 
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Şekil (5 ) : Cicuta maculata (Baldıran)m kendisi,'kökü ve yaprağı. 



Ot yiyen evcil hayvanlarda ölümlere sebep olur. 

İnsanda nozea (nausea : bulantı) abdominal dolor, şiddetli 
konvulsyonlar; görülen ilk semptomlardır. 

Pupilla'da dilatasyon, pulsasyonda zayıflama, vomitus ve son-
ra ölüm vukua gelir. 

e) Beydencir (Gene otu) ; 

Lâtincesi Ricinus communis, İngilizcesi castor bearı olan bu bi tkinin 
tohumları kesif bir şekilde, Ricin denen toksik bir substans ihtiva 
eder. Bu bitki insan ve hayvanlar için zehirlidir. Semptom olarak 
vomitus, gaster'de kramplar ve görme hissinin ortadan kalktığı iz-
lenir. 

f ) Ravent (Rhubarb) : 

Rheum rhaponticum ismi verilen bu bitki; yeşillik olarak veya ıspa-
nak yerine besin maddesi gibi kullanılır. Ancak bu bitki ile zehirlen-
meler de meydana gelebilir. Ravent'in bu toksik etkisi, fazla mik-
tarda ihtiva ettiği Oksalik asitten mütevellittir. 

Ravent ile zehirlenmede toksikasyon ile ilgili semptomlar 2 -12 
saat zarfında ortaya çıkar. Bunlar; iskelet kaslarında krampları 
andıran ağrı, kanın koagüle olma özelliğinin kaybolması, respiras-
yonda yavaşlama, pulzasyonun 120 ye kadar yükselmesi gibi semp-
tomlardır. 

g) Kâğıthane çiçeği (Düğün çiçeği) : 

Lâtincesi Ranunculus sceleratus olan bu bitkinin ot yiyen bir kı-
sım evcil hayvanlar ile insanlar için zehirleyici bir substans olan 
Anemonol ihtiva ettiği bildirilmiştir. 
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B — Zehirli Bal 

Deli bal ile zehirlenme, Milâttan önce 401 yılından beri bilin-
mektedir. Bu olay, on binlerin kaçışı diye bilinen Pers ordusu önün-
de yenilgiye uğrayan İyonların, Trabzon civarında buldukları ade-
ta stok haldeki balları yemeleri sonu görülen zehirlenme olayı ile 
tarihe geçmiştir. 

Bu gün e lan Karadeniz havzası başta olmak üzere, yurdumuzun 
bazı bölgelerinde zehirli etkiye sahip ballara tesadüf edilmektedir. 
Mamafi Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Afrika ve Asya'da deli 
bal denen ballar ile zehirlenmelerin vukua geldiği bildirilmektedir. 

Zehirli bala, zehirlilik özelliği veren muayyen bir bitkinin polen 
tozlarıdır. Rhododendron (Andromeda) ismi verilen bu bitkilerin po-
len tozları Andromedoioksin denen toksik bir substans ihtiva eder. 
Arılar bu toksik substansı havi bitkilere ait polen tozlarını bal yap-
mak amacı ile taşımaları halinde bu toksik substansı da bala geçir-
miş olurlar. 

Andromedotoksin denen bu substansı havi ballara dilimizde 
deli (zehirli) bal denir. Zehirlenmeye sebep olan deli balın ihtiva etti-
ği toksinin; nitrogenden âri, alkol ve kloroformda çözülebilen, so-
ğuk suda % 2.81; sıcak suda % 0.87 oranında çözülebilen, eter ve 
benzolde güçlükle eriyebilen, petrol eterinde çözülmeyen, alkaloid-
leri presipite eden maddeler ile çöktürülemeyen özelliklere sahip, 
elementer analizi sonu formülünün C3ı l sH Oıo olduğuna hükmedilen 
yapıda olduğu bildirilmiştir. 

Madensel asitlerin toksine ilâve edilmesi halinde kırmızı bir renk 
hasıl olduğu kaydedilmiştir. 

Toksinleri; birer glikozit olan Erikolin ve Andromedotoksin'dir. 
Andromedotoksin, Ericacea familyasından; Andromedo, Kalmia, Rho-

dodendron gibi bitkilerin terkibinde bulunur. 

Zehirlenme semptomları olarak; nozea, vomitus, diyare, baş 
dönmesi ve sersemlik, baş ağrısı, geçici körlük, Malaria'yı andırır 
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ateş, baygınlık şuurun tamamen zail oluşu gibi semptomlara ilâve-
ten eksitasyon, kramplar, mide ve karın ağrıları, ağız ve deride yan-
ma hissi, aşırı terleme gibi semptomlar da görüldüğü bildirilmek-
tedir. 

Yurdumuzun Bolu ve havalisinde Rhododendron ponticum; Trab-
zon ve haval is inde Rhcdodendrcn flcvum i le Rhododendron pon'A.um; 

Rize ve havalisinde Rhododendron caucasicum türleri bulunmaktadır. 
Bu türlerin polen tozlan arasında hiç bir farkın olmadığı tesbit edil-
miştir. Şekil (6) , (7) , (8) ' in incelenmesi suretiyle bu hususun 
açıkça kanıtlandığı görülmektedir. 

Ancak Rhododendron flavum'un yaprak örtü tüyünün Rhodo-
dendron caucasium ile Rohd. ponticum'dan ayrıcalık gösterdiği Şe-
kil (9 ) , (10) ve ( l l ) ' i n tetkikinden anlaşılmaktadır. Şekil (12) de 
şekerlenmemiş normal petek balındaki polen tozu ve Şekil (13) de 
de deli baldaki polen tozu görülmektedir. 

Şekil (6 ) : Rhod. ponticum Çiçek tozu poleni (Bolu) Orijinal 

Ş? 
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Şekil (9 ) : Rhod. ponticum Örtü tüyü (Trabzon) Orijinal 

Şekil (10) : Rhod 
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Şekil (11) : Rhod. caucasicum Örtü tüyü (Rize) Orijinal 

Şekil (12) : Şekerlenmemiş normal petek balmdaki polen tozu 
Orijinal 
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Şekil (13) : Delıbaldaki polen tozu (Trabzon : Çaykara-Taşören) 
Orijinal 

C) Zehirli deniz ürünleri : 

Bir kısım balıkların zehirli etkiye malik oldukları çok eskiden 
beri malumdur. Fakat bugün henüz bir çok balıkların zehirlilik du-
rumları etraflıca kesinleştirilemediği gibi zehirlerinin terkipleri 
hakkında da geniş bir bilgi mevcut değildir. Genellik ile zehirli ola-
rak kabul edilen balıkların zehirlilik etkisi iki şekilde incelenebilir. 

1 — Sindirim yolu ile alındığı zaman zehirlilik etkisi göste-
ren balıklar : 

Bazı balıkların (Leucomain) Löykomayin denen aktif bir toksini 
ihtiva etmeleri, bu gibi balıkların yumurta, karaciğer ve barsakla-
rımn sindirim yolu ile alınması halinde balık zehirlenmesi denen 
durumu meydana getirmektedir. 
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Japonya Ve Havayi sularında yaşayan Tctraodon (Tetrodon) 

hispıdus denen balıklarda Tetrodotoxin ismi verilen toksinin asit ve 
alkalilere karşı dirençsiz, fakat kaynamaya dayanıklı ve kuvvetli bir 
neurotoxin (nöyrotoksin) özelliğinde olduğu bildirilmektedir. Bu 
balıkların toksininin, 116.6 santigrad derecede 75 dakikada kısmen 
parçalandığı bildirilmektedir ki bu hususun, bu nev'i balıklardan 
kutu konservesi yapımmda göz önünde bulundurulması gerekir. 

Toksin ihtiva eden bir tek balığın yenmesi, bir şahsın ölümüne 
sebep olabilir. Bu toksin ile zehirlenmede görülen semptomun, alkol 
intoksikasyonundaki semptomları andırdığı bildirilmektedir. Teiro-

doniidae'lerden, Telraodon spadiceus (Balon balığı) i le Lagocephalus 

hgo^cphalus (Mavi balon balığı)'nm memleket imiz in Akdeniz bölge-
sinde bulunduğu bildirilmektedir. Tetraodon familyasına ait olan 
bu balıkların pek çoğunun etinin yenmediği, fakat toksin ihtiva et-
meyen bazı Tetraodon species'lerinin de mevcut olduğu bildirilmek-
tedir. Bazı balıkların toksinlerinin bir kısmı termostabildir. 

Bu toksin ile zehirlenme tamamen spesifiktir. Zehirlenme; 15 

dakika içinde şiddetli gastro - intestinal semptomlar ile başlar. Aynı 

zamanda bariz bir yanma hissi duyulur. 

Mortalite yüksektir. 

Yurdumuz balıklarında sindirim yolu ile alındıkları zaman ze-
hirli etkiye sahip olanlar tespit edilmiştir. Bunların bir kısmı üre-
me zamanında; diğer bir kısmı ise iç organlarında bilhassa karaci-
ğerlerinde mevcut zehirler ile zehirlilik karakteri göstermektedir-
ler. Bir kısımlarının da musculus'Ieri zehirli etkiye sahiptir. Bu-
na göre bu gurupta incelenen balıkları üç bölümde toplamak müm-
kündür. 
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a — îç organlarından başka bilhassa üreme zamanında döler-

me organları zehirli etkiye sahip balıklar : 

B a l i s t i d a e f a m i l y a s ı : 

Bu familyadaki balıklar yosunluk ve kayalık sahillerde yaşar-
lar. 

Dölerme organları, karaciğer ve sindirim kanalları toksin ih-
tiva etmektedir. 

Bu familyanın tipik bir species'i Balisies capriscus'dur. 

T e t r a o d o n t i d e a f a m i l y a s ı : 

Bu fami lyada, Tetraodon spadiccus ile Lagoceph.alus lagoccphalus 

olmak üzere iki species zikredilebilir. 

D i o d o n t i d a e f a m i l y a s ı : 

Diodontidae familyasından Diodon hys'.rix nev'i balıkların bilhas-
sa üreme zamanlarında, karaciğer ve safra kesesindeki zehir şiddetli 
etki kazanır. Bu balığın dölerme organı bu esnada zehirli bir etkiye 
sahip değildir. 

E c o s i d a e f a m i l y a s ı : 

Bu familyaya ait E\os lucius nev'i tatlı su balıklarının bilhassa 
üreme zamanında yumurtaları zehirlidir. 
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b — îç organlarından bilhassa karaciğerleri toksik madde ih-

tiva eden balıklar 

M o n a c a n t h i i d a e f a m i l y a s ı : 

Monacanthiidae fami lyas ından Stephanolepis ocheticus yosunluk ve 
kayalık sahillerde yaşar. 

C a r c h a r i d a e f a m i l y a s ı : 

Carcharidae fami lyas ında Carcharias glaucus (Pamuk baht-) vardır . 
3 metre kadar olan bu balık insanlara dahi saldırır. 

M u s t e l i d a e f a m i l y a s ı : 

Mustelidae fami lyas ından Caleus canis (Cam göz balığı)'in aynı 
zamanda eti de zehirlidir. 

N o t i d a n i d a e f a m i l y a s ı : 

Noiidarıidae fami lyas ından Heptanchus cinereus i le Hexanchus griseus 

gibi balıkların etleri diyareye sebep olmaktadır. 

S c y l l i i d a e f a m i l y a s ı : 

Scylliidae familyasından Scyllium canicula nev'i balıkların karaci-
ğerli besin olarak tüketildiği zaman zehirlenme yapar. 
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c — Musculusleri toksik etkiye sahip balıklar : 

M o n o c a n t h i i d a e f a m i l y a s ı : 

Mcnocanthiidae fami iyas ındaki bal ıklardan Siephanolepis o;helicus 

isimli balık örnek olarak gösterilebilir. 

2 — Temas sonu zehirli etki gösteren balıklar : 

Bu nev'i balıklar temas ettikleri dokularda açtıkları yaralar ile 
ölüme kadar giden değişik derecelerde zehirlenmeler hasıl ederler. 
Bu balıkların yüzgeçlerinde bir takım dikenler vardır. İşte bu di-
kenlerin çıktığı yerde zehir ihtiva eden bezeler bulunur. Dikenin aç-
tığı yaraya bezenin ductus'u aracılığı ile bezenin zehiri dökülür. Yur-
dumuz sularında bu nev'i balıkların bulunduğu tespit edilmiştir. 

S c o r p a e n i d a e f a m i l y a s ı : 

Scorpaerıidae fami lyas ından Scorpaena porcus, Scorpacna scrofa; 

U r a n o s c o p i d a e f a m i l y a s ı : 

Uranoscopidae fami lyasından, Uranoscopus scabcr; 

T r a c h i n i d a e f a m i l y a s i : 

Trachinidae fami lyasından, Trachınus draco, (Trakonya), Trachi-

nus radialus (Çarpan balık),Trachinus .-ırnncus (Kum Trakonyası)' Trac-

hinus vipera (Varsam balığı); 
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C a l l i o n y m i d a e f a m i l y a s ı 

Callionymidae fami lyasından, Callienymus lyra, Calliorıymus belenus, 

Callionymus feslivus; 

S i g a n i d a e f a m i l y a s ı : 

Siganidae fami lyasından, Siganus rivulalus; 

D a s y a t i d a e f a m i l y a s ı : 

Dasyatidae fami lyasından, Dasyatis pastinaca (Rina balığı), Das-

yatis centroura (iğneli vatoz balığı), Taeniura grabata (Tırpana balığı), 

Pteroplatea altavela (Kazık kuyruğu balığı); 

M y l i o b a t i d a e f a m i l y a s ı : 

Myliobatidae fami lyas ından, Myliobatis aquila (Folya balığı). 

Pteromylaeus bovina (Folya balığı), Rinoptera marginata (Folya balığı), 

gibi denizlerde yaşayan türler ile Percidae familyasından, Perca 

fluviatilis (Tatlı su Hlevreği) v e Siluridae fami lyas ından da tatl ı sular-
da yaşayan Arius ile Macrones gibi balık nev'ileri burada zikredil-
mektedir. 

Löykomayin (Leukomaine) ismi verilen bu aktif toksinin sebep 
olduğu zehirlenme beldeklerinden farklı bir şekilde görülen fakat 
başkaca kesin bir etiyolojik sebebe bağlanamayan bir nev'i balık ze-
hirlenmesi daha vardır ki, bu nev'i zehirlenmede semptomlar ba-
lığın yenmesini müteakip 1 - 6 cı saatlerde meydana çıkar. 

Bu semptomlar; nozea, vomitus, diyare gibi şiddetli gastro -
intestinal bozuklukları kapsar. Bundan başka ağızda madensel 
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bir lezzetin hissedilmesi, pruritus (deride kaşıntı), kızartı ve sızla-
malar keza görülen semptomlar arasındadır. Ayrıca ekstremiteler-
de kramp ve geçici paralizis, hiperesteziya (Hyperaesthesia), po-
liuriya (Polyuria), uykusuzluk ve sinirlilik de görülebilir. Esasen 
balık zehirlenmesinde değişik faktörlerin rol oynadığı bidirilmiş-
tir. Bunlar; balığın tutulduğu mıntıka, denizin derinliği, mevsim, 
balığın büyüklüğü, yakalanma ile tüketimi arasındaki zaman far-
kının uzunluğu ve balığı tüketen şahsın kendisine bağlı oluşu şek-
linde sıralanabilir. 

Ancak Löykomayin ihtiva eden Tetraodon familyasına ait balığın 
tüketimi ile temas sonu husule gelen zehirlenmeler hariç, spesifik 
etiyolojik bir sebebe bağlanamayan balık zehirlenmelerinde her 
şeyden önce bakteriyel besin zehirlenmesi ihtimali göz önünde 
tutulmalıdır. 

Bununla beraber son zamanlarda madensel zehirlerin dökül-
düğü mmtıkalardaki balıkların tüketimine bağlı o zehirli kimya-
sal madenlere has zehirlenmeler de görülmeğe başlanmıştır. Bu du-
rum Japonya'da tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bundan dolayıdır 
ki balık zehirlenmelerinde zehirliliğin sebebinin tayin ve tesbitin-
de; bunların bakteri veya toksinleri ile kontamine olup olmadığı ve-
hayut da balıkların yukarda bildirilen madensel zehirler ile bulaş-
mış olup olmadıklarının tayini gerekir. 

3 — Pralitik midye zehirlenmesi : 

Mytilus edulis v e Modiola modiolus c insinden midye le r i le Mya 

arenaria denen diğer bir cins midye; yendikleri zaman toksik etki 
gösterebilirler. 

Zehirlenme Semptomları olarak değişik gastro - intestinal bo-
zukluklar, Paresthesia (aşırı duyarlık), paralysis ( fe lç ) görülür. 
Bu semptomlar 15 dakika içinde meydana gelebilir. Ayrıca parmak 
uçlarında iğne batması gibi karıncalanma hissi ve nihayet dudak-
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larda sızlama ve uyuşukluk duyulur. Ekseriya ataksiya (Ataxia), 
sersemlik ve uyuklama da görülür. Boğazda kuruluk ve sıkışma, 
konuşmada da bozukluk belirir. Bazı hallerde konuşma tamamen 
kaybolur. Yani aphasia teessüs eder. 

Bu nev'i zehirlenmedeki ağır vak'alarda ölüm; solunum yeter-
sizliğinden husule gelir. Eğer midye zehirlenmesinde hasta 12 saat 
yaşar ise, hastalığın prognosisinin iyiye gittiğine hükmedilir. 

Midyelerin ihtiva ettiği toksine önceleri «Mytilotoxin» ismi veril-
miştir. Fakat bu gün artık bu deyim kullanılmamaktadır. Midyele-
rin ihtiva ettiği toksin; su, etanol, metanol, glasiyal asetik asid'de 
erir. Toksini ekstrakte etmek için adı geçen bu sıvılara az miktar-
da hidroklorik asid ilâve edilir ise toksinin etkisinin arttığı görü-
lür. 

Toksin; eter, kloroform, etil asetat, butanol ve toluen'de eri 
mez. Yapılan araştırmalar, midyelerdeki bu zehirlilik hassasının, 
bunların beslendiği Conyaulax catenalla'dan meydana geldiğini orta-
ya koymuştur. 

ConyauIax catenalla tek hücreli, denizlerde yaşayan ve Dinoflagella-

la'lara ait bir mikroorganizmadır. Bu mikroorganizma, denizde ser-
bestçe yüzer, gerçek bitkiler gibi fotosentez yapma özelliğine sahip 
olup; iki, dört ve hatta sekiz tanesi bir arada olmak üzere zincir 
teşkil edecek şekilde çoğalır. Diğer planktonlar gibi, bunlar da ya-
zın çoğalırlar. Bu zaman denizin sathını koyu bir pas renginde ör-
terler. Bu halinden ötürü böyle renk almış olan denize «kırmızı deniz» 

denir. Böyle deniz; geceleri çok güzel parıltılar gösterir. Bunlar bil-
hassa nehir ağızlarında daha fazla ürerler. 

Bu plankton, sahillerde yaşayan bir çok deniz hayvanına besin 
teşkil eder. Bunun ile beslenen hayvanlar, toksik etki kazanmış olur-
lar. Ancak deniz tarağının yalnız toksik olmayan adductor kasları 
yendiği içindir ki, halk sağlığını tehlikeye sokması varid değildir. 
Bundan dolayı bu nev'i zehirlenmeler daha ziyade Mytilus ediluş ile 
Mya arenana lar ile meydana getirilmektedirler. 
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Plankton; Mytilus edilus ve Mya arenana'lar tarafından yendik-
ten sonra; toksin bunların sindirim bezlerinde depolanır. Ancak bu 
plankton kendisini yiyen bu deniz hayvanları için zehirlilik etkisi 
göstermez. Bu şekilde zehirli etkiye sahip midyelerin laboratuvar-
larda havalandırılmış temiz deniz sularında tutulmaları halinde 10 
gün içinde bu toksisitelerinin 1/2 oranında düştüğü, fakat bu mid-
yelerin Gonyaulax catenalla'nın çok bol olarak bulunduğu deniz su-
ları ile beslenmeleri halinde ilk toksik kudretlerinin 20 misli daha 
arttığı bildirilmiştir. 

Midyelerdeki toksisiteye sebep olan Conyaulax catenalla'darı baş-
ka Gonyaulax tamarensis i le Dinoflagellata'lardan olan Pyrodinum pho 

neus'un da aynı toksik etkiye sahip oldukları tesbit edilmiştir. 

Pyrodinum phoneus'un Belçika'daki midyelerin toksisitesini tev-
lit ettiği bildirilmiştir. 

Bu planktonların toksisitelerinin; mevsimler, suyun ısısı, gel 
git olayı, günün muhtelif zamanları, hava koşullan, denizin düzey 
ve dipteki ısısı gibi faktörler ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. 
Ancak bu planktonlardan her birinin toksisitesi bu faktörlerden 
muayyen bir kısmı ile ilişkilidir. Yani bildirilen bu faktörler, veri-
len üç plankton için eşit nitelikte değildir. 

Amerika'nın Kaliforniya sahilinden itibaren Alaska'ya kadar 
uzanan sahillerdeki ısı derecesi + 10 ilâ 4- 14 santigrad derece arasın-
da olduğundan Gonyaulax catenella bolca üremektedir. Ancak, Favella 

ehrenbergii denen bir Ciliata; Gonyaulax'ların düşmanı olarak bildiril-
miştir. 

Midye zehirlenmesi olaylarının; Amerika Birleşik Devletlerin-
de, Güney Afrika, Belçika, Yeni Zelenda, Almanya, İngiltere, İrlan-
da ve Fransa'da görüldüğü bildirilmiştir. 

Midyelerin bu zehirlilik özellikleri genellik ile 15 Mayıs ile 25 
Ekim arasında izlenmektedir. Toksini ihtiva eden midyelerden 4 - 5 
tanesinin yenmesi ile ölüm meydana gelebildiği bildirilmiştir. 
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Toksinin potassium cyanur'den 50 defa daha kuvvetli olduğu 
bildirilmektedir. Toksinin kimyasal yapısı genellik ile bilinmemek 
ile beraber molekül ağırlığı 300 olan nitrogen'li bir substanstır, al-
kaloid'lere benzer. Toksik özellikleri bakımından Strychnine'i andı-
rır. Toksinin Ünitesi f a re ü n i t e s i cinsinden ifade edilmiştir. 

Bir fare ünitesi : 

1 c. c. suda eritildikten sonra 20 gramlık bir fındık faresine 
intraperitoneal olarak verildiğinde, bu fareyi 15 dakika içinde öl-
dürebilen toksin miktarı, bir fare ünitesi olarak tanımlanır. 

Peros olarak bu toksinin ortalama 7000 fare ünitesinin hafif; 
16000 fare ünitesinin şiddetli ve 32000 fare ünitesinin de insanda 
çok şiddetli bir zehirlenme yaptığı bildirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devetlerinin «Department of Public Health 
and VVelfare, Food and Drug Administration» tüzüğü; ticarî ola-
rak kutu konservesi şeklinde işlenmiş midyelerin 100 gramlık kıs-
mının, 1.200 fare ünetesinden fazla toksik etki göstermemesini em-
reder. 

Toksin; biyolojik veyahut da kimyasal metodlar ile tespit ve 
tayin edilebilmektedir. Her iki metodun da duyarlık bakımından 
bir birine eşit sonuçlar verdiği bildirilmektedir. 
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2 — KİMYASAL KÖKENLİ BESİN ZEHİRLENMELERİ 

Kimyasal maddeler ile vukua gelen zehirlenmeler, bakteriyel 
kökenli besin zehirlenmeleri ile; kimyasal zehirlenmelerin bakteri 
kökenli zehirlenmelere nazaran daha seyrek görüldüğü bildirilmek-
tedir. 

Kimyasal maddeler ile zehirlenmeler; intihara teşebbüsler ile 
zehirlertıe kastı gibi kötü niyetler dışında, besin maddelerinin yetiş-
me ve işlenmeğe değin depolama süreleri esnasında kemirici ve ha-
şerelerin tahribinden korunmaları için insektisit, Eungisid, rodenti-
sit'ler ile; besin maddelerinin işlendikten sonra prezervasyon ama-
cı ile bazı antibakteriyel veya antioksidan olarak kullanılan madde-
lerin yanı sıra, ucuz madensel mutfak eşyalarının yemek kapları ola-
rak kullanılması veya Cadmium ile kaplanmış kaplarda asit tabiat-
ta sıvı besin maddelerinin hazırlanması, metil alkol ile hilelendiril-
miş içki ve nihayet dikkatsizlik eseri olarak; un, Sodium bicarbonat 
ve kuru mayaya olan benzerliklerinden ötürü, Fluor veya Sodium 
fluoride'in undan yapılmış besinlere ilâvesi sonucu ortaya çıkabilir. 

Kimyasal tabiatteki maddeler ile zehirlenmeler: 

1 — Besin maddelerinin terkibinde doğal olarak bulunanlar, 

2 — Haşere öldürücüler, fare zehirleri, fungisid, bakterisid, an-
tiseptik'ler ve diğer ekonomik zehirler, 

3 — Besinlerin hazırlanması veya işlenişi veya depo edilmeleri 
esnasında kullanılan kap ve kaçaklardan besinlere geçen eriyik 
haldeki maden veya bileşimleri, 

4 — Besinlerin fabrikadaki işlemleri veya fumigasyon 'esna-
sında veya haşerelerin öldürülmesi veyahut temizlik için yapılan iş-
lemler esnasında bunlar ile teması sonu. 
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5 — Hile kastı ile kötü maksat için kullanılış, 

6 — Besin maddesinin işlem kademesinde bozulmayı önlemek 
amacı ile bir nev'i hileli kullanılış, 

7 — Yanlışlık eseri olarak, 

8 — Cinayet amacı gibi sebepler ile vukua gelebilir. 

Bakteri orijinli zehirlenmelerin aksine, kimyasal maddeler ile 
vukua gelen besin zehirlenmelerinde kitle halinde zehirlenmelere 
çok seyrek olarak rastlanır. Bundan başka kimyasal zehirlenmeler-
de; zehirlenme semptomlan birden bire ortaya çıkmasına mukabil, 
bakteriyel intoksikasyonlarda bu semptomlar daha geç, fakat be-
sin orijinli bakteriyel enfeksiyonlarda ise çok daha geç ortaya çı-
kar. 

Meselâ, organoleptik olarak farkedilemeyen Sodium fluoride'in 
0,25 gramı aç karnına alındığında 2 dakika içinde başlayan bulantı-
nın 20 dakika içersinde en şiddetli dereceye eriştiği bildirilmiştir. 

Metal olan ve metal olmayan madde ihtiva eden besin maddele-
rinden ileri gelen zehirlenmelerde o maddenin cinsi ve miktarı önem-
li bir rol oynar. Bu bakımdan hangi maddenin ne miktarının bir be-
sin maddesinde bulunabileceği limitin Gıda kanunlarında tayin edil-
miş olması gerekir. 

Besin maddeleri ile zehirlenmelere sebep olan kimyasal mad-
deler; Organik ve İnorganik olarak iki grupta incelenirler. 

İnorganik (anorganik) olanlar, başta madenler olmak üzere, 
diğer bir kısım İnorganik bileşimleri kapsar. 

Kimyasal maddeler ile kontamine olmuş besin maddelerinden 
mütevellit zehirlenmeler ya kronik veya akut olarak husul bulur. 

Kronik toksisite genellik ile besin analizleri konusu içinde mü-
talea edilmemek gerekir. Ancak besin maddeleri ile vukua gelen akut 
toksisite, besin analizleri kapsamı içinde mütalea edilmektedir. 
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Akut toksisite şeklinde vukua gelen zehirlenmelerde bir defada 
alınan miktar, zehirlenmeye yeterlidir. Kronik toksisite de ise küçük 
dozlar halinde bir çok kerreler o kimyasal maddenin alınması ge-
rekmektedir. 

Akut toksisiteler ekseriya, şayet öldürücü doz alınmamış ise, 
kronik toksisitedeki ölümlere nazaran daha fazla görülür. Diğer bir 
deyim ile akut toksisitelerde şifa şansı, kronik toksisitelere nazaran 
daha fazladır. Ancak madensel maddelerden, altın, gümüş, demir, 
aluminium, krom ve nikel toksik değillerdir. 

Bazı araştıncılarca; bakır, teneke ve çinko ile zehirlenmenin 
vukua geldiği kabul edilmiştir. Bundan dolayı da bu madenler pek 
az olsa da toksik olarak kabul edilmektedir. Civa, arsenik, thallium 
kurşun, cadmium ve antimon ise şiddetli toksik metallerdir. 

Besin maddeleri içinde sindirim yolu ile alman madenler ara-
sında cadmium, arsenik, thallium, kurşun, antimon, civa ve selenium 
zehirlenme sebebi madenler olarak zikredilebilir. 

Haşere ve fare öldürücü ilâçlar ile fungisid (fungicide)'ler ve sül-
für dioxide, ammoniak, florür'ler ile hidrosiyanik asit besin madde-
leri ile zehirlenmelere sebep olan inorganik bileşimler arasında zik-
redilebilir. 

Besin zehirlenmesine sebep olan organik maddeler arasında, or-
ganik kaşere öldürücüler, fenol, formaldehid, organik soğutucular, 
metil alkol, metil klorür, etilen glikol ve diğer glikol'ler ile glikozid'-
ler söylenebilir. 

Besin maddeleri ile alınarak zehirlenmelere sebep olan kimya-
sal maddeler ile zehirlenmede, zehirlenme derecesi, bir çok faktör-
lere bağlıdır. 

Bu faktörler, alınmış olan kimyasal maddenin miktarı, şahsın 
duyarlığı, kimyaca bileşimi, vücut suyuklarında eriyik hale geçe-
bilme yeteneği olarak sıralanabilir. 
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Genellik ile proteinler ile kimyasal bileşimler yapmış olan me-
taller, organizma için daha az toksiktir. Fakat metallerin diğer nev'i 
bileşimleri, metallerin kendilerine nazaran daha toksiktirler. Mese-
lâ; kurşunoksit, kurşun'dan; çinko klorid, çinko'dan daha şiddetli 
toksik etkiye sahiptir. 

Metallerin proteinler ile yaptıkları bileşimlerin, bu metallerin 
toksik gücünü düşürdüğü içindir ki kronik zehirlenme yapan kur-
şun ile çalışılan iş yerlerinde, işçilere günün muayyen saatlerinde 
belli miktar süt verilmesi sağlık koşulu ön görülmüştür. 

İnsanlarda zehirlenme yapan muhtelif substanslar, muhtelif ya-
zarlar tarafından değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. 

Bu toksik substanslann; GOLDSTONE tarafından cetvel (7 ) de 
görüldüğü üzere dört grup içinde incelenmiş olduğu bildirilmekte-
dir. Antimon ile zehirlenme; ucuz kaliteli gri emaye yemek kapla-
rının kullanılması sonucu ortaya çıkar. Bunun da sebebi bazı anti-
mon bileşimlerinin, diğer bileşimlere nazaran asitlerde pek çabuk 
eriyik hale geçmesidir. Bu gibi emaye kaplarda Sitrik ve Tartarik 
asitler zehirlenme meydana getirebilecek antimo'nu eritebilmekte-
dirler. 

Piyasaya zaman zaman sağlık için zararlı olan düşük kaliteli 
emaye kapların sürülebileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Bundan 
dolayı da antimon ile besin zehirlenmesinin mümkün olabileceği göz 
önünde tutulmalıdır. 

Antimon ile ortaya çıkan besin zehirlenmesi; besin maddesinin 
sindiriminden 2 dakika ile bir saat sonra kusma ile karakterize edi-
lir. 

Kurşun ve kurşun bileşimleri; ammonium acetate gibi tuzlarda 
kolayca erir ki, bazı besin maddelerinde bu özellikte tuzlar mevcut-
tur. Kurşun; meyvecilikte haşere öldürücü ilâçların terkibinde kur-
şun arsenat olarak bulunur. 

Haşere öldürücü bu kimyasal maddeler insanlar için çok toksik-
tir. Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
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Volatil Metal Alkaloid Nonalkaloid 

Siyanid'ler Arsenik Atropin Boratlar 
San (beyaz) fosfor Antimon Brusin Oksalatlar 
Çinko fosfid Bizmut Kokayin Florür (Fluo-
Fenol Civa Kodeyin rid) ' ler 
Metanol Kurşun Eroin 
Formaldehid Kadmiyum Morfin 

Talyum Pilokarpin 
Çinko Striknin 
Baryum 

Cetvel (7 ) : C-OLDSTONE'a göre toksik substanslann gruplandınl-
ması. 

İlaç ve Gıda Dairesi; elma ve armutlarda haşere öldürücü olarak kul-
lanılan kimyasal maddelerdeki kurşunun milyonda 7.15 oramndan 
fazla; Amerikan Tıp Derneği Besin Konsülü ise, besinlerde buluna-
bilecek Kurşunun milyonda 2.00 den fazla olması halinde ise sağlık 
için toksit etki göstereceğini bildirmişlerdir. 

Memleketimiz şartlarında, kalaylanmış bakır kapların yemek 
kaplan olarak kullanıldığı memleketlerde kalay, sağlık yönünden 
büyük bir önem taşır. Bundan başka, Yurdumuz teneke kutu kon-
serveciliğinde, gövde kenetlerinde el'an kalay kullanılmaktadır. Bu 
neden ile de kalayın evsafı büyük bir önem taşımaktadır. 

Kurşun ile zehirlenmede; karında ağnlar ve kusmalar görülür. 
Akut vak'alarda diyare de mevcuttur. 

Yurdumuz gıda tüzüğünün 688 ci maddesine göre yiyecek kap-
ları için uygulanacak kalayın terkibindeki kurşun oranının % 0.05 
den fazla bulunmaması hükmü kaydedilmiştir. Besin endüstrisinde 
kullanılan kalayın içindeki kurşunun oranı Amerika Birleşik Devlet-
leri, İngiltere ve Fransa'da % 0.05; İtalya'da % 0.03; Almanya'da ise 
% 0.033 olarak kabul edilmiştir. 
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Arsenik de keza haşere öldürücü ilâçların terkibinde kurşüri ar-
senat veya bakır arsenat olarak, meyvelerin korunmasında kullanı-
lır. Ayrıca kalaylarm terkibinde de, kalayın saf veya teknik kalay 
oluşuna göre değişik oranda bulunur. Amerika Birleşik Devletleri 
Sağuk ve Sosyal Yardım bakanlığı Besin ve ilâç Dairesi, elma ve ar-
mutlardaki bakiye arsenik (As203)in milyonda 3.57 oranından; yine 
Amerika Tıp Derneği Besin Konsülü ise, milyonda 1.4 oranından 
fazla olmasının, sağlık için toksik seviyede olacağını bildirmişler-
dir. 

Besin sanayiinde kullanılan kalayın içinde arsenik in oranı; 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da % 0.05: İtalya'da 
% 0.035: Almanya'da ise % 0.014 olarak tesbit edilmiştir. Yurdumuz 
Gıda Tüzüğünün 688 ci maddesi gereğince ve oranın % 0.02 den faz-
la olamayacağı bildirilmiştir. 

Arsenik ile zehirlenmede semptomlar, 10 dakika ile 1 - 2 saat 
arasında kusma ile ağrılı ıkıntılar ve diarrhea şeklinde görülür. 

Kadmium ile kaplanmış mutfak kaplarındaki kadmium, asitler-
de münhaldir. Hatta organik asitlerde dahi erir. Kadmium, kalayda-
ki gayrı sâfi unsurlar arasında önemli bir yer tutar. 

Yurdumuz Gıda Tüzüğünün 688 ci maddesi; gıda maddelerinin 
imâlinde kullanılacak kalayın gayrı sâfiyeti içinde kadmium ve an-
timon'un bulunmasını yasaklamıştır. Ancak Yurdumuzda bu nitelikte 
kalay tedariki müşkül ve evsafı uygun olmayan kalayın kullanılma-
sını önlemek dahi hemen hemen mümkün değildir. Gerçi Alman ve 
İtalyan besin sanayiinde kullanılan kalayın gayrı safiyeti içinde kad-
mium yoklur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile Fran-
sız gıda sanayiinde kullanılan kalayda % 0.01 oranında kadmium 
bulunmasına müsade edilmiştir. 

Kadmium ile zehirlenmede; bulantı, kusma, kramplar ve diarr-
hea gibi semptomlar görülür. 

Sodium fluorure ile zehirlenmede semptom olarak kusma, karm 
ağrıları, diarrhea, ekseriya esktremite'lerde parestezi görülür. Botu-
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lism ile kanştırıİabilir. Bir kaç dakika ile 2 saat gibi kısa zaman için-
de semptomlar ortaya çıkar. 

Asit tabiattaki besin maddelerinin; ticari olarak imâl edilen te-
neke kutulardaki laklanmaya rağmen, kalay ve demir tuzlarının bu 
besin maddelerine geçebilecek miktarının, insan sağlığı için zararlı 
olamıyacağı klasik literatürlere geçmiş bulunmaktadır. 

Prezervatif amaçla salam ve sosislere aşırı oranda ilâve edilen 
NaN03 bihassa çocuklarda siyanosis, vomitus ve diarrhea gibi semp-
tomlar İle zehirlenmeler meydana getirir. 

Çinko ile zehirlenmelere çok ender tesadüf edilir. Bu nev'i zehir-
lenmeye galvanize edilmiş demir kazan veya tencerelerde yumurta 
tozu imâlinde, yumurtaların kurutulması esnasmda, toz edilmiş yu-
murtanın çinko ile bulaşması sebep olur. Çünkü toz haline gelen yu-
murta kazandan kazınırken bir miktar galvaniz de kazınarak yu-
murta tozuna karışır. 

Yurdumuzda yumurta tozu bu gün için imâl edilmemekte ise de, 
yakın bir gelecekte bunun imâline geçileceği beklenebilir. Ayrıca 
sebzelerin yeşil renk kazanmaları için kullanılan bakır tuzlarının ye-
rine, bazan çinko tuzlan da kullanılır ki bunun neticesi sebzeler 
çinko ile kontamine olurlar. 

Çinko ile zehirlenmede ağız, boğaz ve kann ağnlannı müteakip 
diarrhea görülür. 

Metil alkol ile zehirlenme; alkollü içkilere metil alkol ile yapı-
lan hileler sonu vukua gelir. Bunda semptom olarak görme bozuk-
luktan, bulantı, kusma, karın ve baş ağnlan, dispnö görülür. 

Prezervatif veya antiseptik özellikteki bir çok kimyasal madde-
lerin besin maddelerine ilâvesi yasaklanmış olmasına rağmen, yine 
de kaçak olarak kullanılmaktadırlar. Bunlar arasında ete, sosislere, 
süte, tereyağına, midye, istiridye ve balığa ilâve edilen borik asit ve-
ya boraks; bira, şarap ve süte ilâve edilen H2O2; keza reçel, şarap, 
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elma suyu ve diğer bazı meyve sularına ilâve edilen salisilik asit; sü-
te ilâve edilen formaldehit; etlerin rengine taze et görünümü vermek 
için ilâve edilen sülfürös (sülfit) asit (H;SOj); keza etlerde bazulma-
yı önlemek için ilâve edilen potassium permanganat veya deterjan 
tabiatında kimyasal maddeler zikredilebilir. 

Bu kasıtlı davranışların sebep olduğu zehirlenmeler yanında ha-
ta eseri olan zehirlenmelere de tesadüf edilmektedir. Fare zehiri ola-
rak kullanılan barium carbonat'm dikkatsizlik eseri olarak una ka-
rıştırılması sonu meydana gelen iki vakada, 85 İngiliz askerinin ze-
hirlenmiş olduğu, literatüre geçmiş bulunmaktadır. 

Kimyasal maddeler ile zehirlenme Yurdumuzda da toplu halde 
vukua gelmiştir. Bundan 3 - 4 sene kadar evvel yurdumuzun güney 
illerinde, diazinon ile ilâçlanmış buğdayları besin olarak tüketenler-
de meydana gelen kimyasal besin zehirlenmesi, evvelâ meçhul bir 
hastalık olarak nitelendirilmiş bilâhare bunun bir diazinon zehir-
lenmesi olduğu anlaşılmıştır. 

Amerika'lı bilgin DACK yazdığı eserde besin zehirlenmesi ile il-
gili olarak kimyasal zehirler ve bunların etiyolojileri ile meydana ge-
tirdikleri semptomlar hakkında aşağıdaki şekilde bilgi vermiştir. 
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I — BAKTERIYEL BESIN ZEHIRLENMELERI 

İlk bakteriyel besin zehirlenmesinin, Avrupa'da 1735 yılında 
Botulism şeklinde görüldüğü bildirilmektedir. Bundan sonra, bak-
teriyel besin zehirlenmelerinin 1755 ve 1789 yıllarında vukua gelmiş 
olduğu: 1793 de de YVildbad'da, domuz midelerine doldurulmak 
sureti ile hazırlanmış sosisleri yiyenlerden, 13 kişinin hastalanmış, 
6 sının da ölmüş olduğu bildirilmiştir. 

Bundan sonra 1815 de karaciğer sosisinin yenmesi sonu mey-
dana gelen bir botulism vakasının kaydedilmiş olduğu bildirilmiş-
tir. 

Bu tarihten 5 sene sonra Almanya'nın Wurtemberg Eyaletinde, 
hekim ve aynı zamanda şair olan JULİUS KERNER'in; yediği, bo-
zulmuş sosisden zehirlenmesi olayı; Latince sucuk anlamına gelen 
botulus kelimesinden ötürü Botulism olarak tmımlanılmıştır. 

Bozulmuş sucuğun sebep olduğu bu zehirlenmeye Almanlar 
Wurstvergiftung (sucuk zehirlenmesi) demişlerdir. Aynı zamanda, 
sucuk zehirlenmesi anlamına gelen Allantiasis deyimi de kullanıl-
mıştır. Fakat daha sonraları bozulmuş veya zehirli bazı balıkların 
yenmesi sonu zehirlenme olaylarının görülmesi üzerine, bu nev'i ze-
hirlenmelere de, balık zehirlenmesi anlamına gelen, Ichthyosismus, 

tchthyismus veya Ichtyism deyimleri kullanılmıştır. 

Önceleri yalnızca sosislerin sebep olduğu zehirlenmelere inhi-
sar eden Bolulismus (Botulism) deyimi, bilahare diğer besin mad-
delerinin sebep olduğu zehirlenmelere de teşmil edilmiştir. Böylece 
bozulmuş olan dumanlanmış et ve balık, teneke kutu veya cam kap-
larda yapılmış et, sebze veya balık konservelerinin sebep olduğu ze-
hirlenmeler de botulismus deyimi altında tanımlanılmıştır. 
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Ancak 1873 tarihinde SELMİ isminde bir İtalyan toksikoloğu, 
ptomaine ismini verdiği bir substansın zehirlenmeye sebep olduğu-
nu bildirmiştir. Ona göre proteinli maddelerin dekompozisyonu so-
nu meydana gelen bu substanslar, yüksek toksisite göstermektedir-
ler. Bu hipotez uzun zaman revaçta kalmıştır. Mamafi ender de ol-
sa ptomaine zehirlenmesinden el'an söz edilmektedir. 

Besin zehirlenmesinden söz edilirken, potamine deyiminin bir 
cehalet maskesi olarak kullanıldığı, aslında ptomaine deyiminin bu 
gün artık bilimsel bir anlam taşımadığı bilinen bir gerçektir. Çün-
kü SELMİ'nin bu ptomaine. hipotezini takip eden senelerde, besinler 
ile meydana gelen zehirlenmelere sebep olan etkenler yavaş yavaş 
tespit edilmeğe başlanmış olduğu görülmektedir. 

1884 senesinde zehirlenmeye sebep olan peynirler üzerinde ilk 
defa yapılan mikroskopik bir araştn mada : 

1 — 3/4 milimikron çapında, mikroorganizmalara tesadüf edil-
diği bildirilmiştir. Keza yine 1884 yılında hastalığa sebeb olan bir 
peynir üzerinde yapılan bir araştırmada ikili ve zincir teşkil etmiş ko-
küslere tesadüf edilmiş olduğu bildirilmiştir. Yine aynı seneye rast-
layan; Almanya'da Frankenhausen ilçesindeki 57 kişinin âni olarak 
hastalanması ile sonuçlanan bir et zehirlenmesi vakasında, GÂRT-
NER isimli bir araştırıcı, 800 gram çiğ eti yedikten 36 saat sonra 
ölen bir insanın iç organlarından Bacillus enteritidis ismini verdiği 
bir mikroorganizma izole etmiştir. Araştırıcı aynı zamanda bu has-
talığa sebep olan sığıra ait etten de aynı mikroorganizmayı izole 
etmiştir. 

Sığır etinin sebep olduğu diğer bir zehirlenme olayında da 
DENYS isimli bir araştırıcı 1894 yılında etken olarak Staphylo-
coccus izole etmiştir. 

1895 yılında Belçika'da besin zehirlenmesi ile ilgili çok ilginç 
bir olay cereyan etmiştir. Bu olayda 26 Ekim 1895 günü bir et ins-
pektörü; yaptığı kontrol sonunda, normal koku, görünüş ve renkle 
rinden ötürü hijiyenik bulduğu sucukların sağlığa zararlı olmaya-
caklarına dair kararını pekiştirmek amacı ile lezzet denemesi yap-
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miştır. Bu denemeye mezbaha müdürü ile üç de işçi katılmıştır. 
Lezzet denemesinden 6 gün sonra inspektör gastrointestinal bozuk-
luklara ait semptomlar göstererek ölmüş, diğerleri tedricen şifaya 
kavuşmuşlardır. 

Ancak 1896 yılında Belçikalı bakteriyolog Van ERMENGEM; 23 
kişinin zehirlenmesine sebep olan salamura tarzında konserve edil-
miş jambondan Botulismus'a sebep olan etkeni ilk de fa izole et-
miştir. 

Bundan sonra da 1906 yılında OWEN; 1914 yılında BARBER ve 
1929 yılında da CARY'nin Staphylococcus'lere bağlı besin zehirlen-
meleri olaylarını tespit ettikleri kaydedilmektedir. Böylece besin ze-
hirlenmelerinde bakterilerin rolü açıklığa kavuşturulmuştur. 

Önceleri evcil hayvanlar arasında görülen toplu haldeki ölüm 
olaylarının sebebi karanlık kalmıştır. Ancak 1960 ve 1961 de kümes 
hayvanları arasında kitle halinde ölümlerin görülmesi iledir ki bu-
nun sebepleri üzerinde araştımalar başlamıştır. Bu araştırmalar so-
nucunda bir kısım fungusların aflaloksin (aflatoxin) denen toksik 
ürünlerinin bu ölümlere sebep olan intoksikasyonlar meydana getir-
diği tesbit edilmiştir. 

Aspergillus flavus, Penicillium puberulum g ib i funguslar i le kontamine 
olan yer fıstığı ve diğer bazı tarımsal ürünler ile beslenmeleri sonu 
bu fungusların toksik hasılatının, bu hayvanların ölümlerine sebep 
olduğu açıklanmıştır. Bu suretle de bu fungal zehirlenmenin bir 
Mycotic intoxication şeklinde besin zehirlenmesi olduğu tespit edilmiş-
tir. 

Son yıllarda diğer bir Aspergillus nev'i olan Aspergi 'us ochraccus'un 

üremesi sonu Ochratoxin; Penicillium rubrum un Rubratoxin ismi verilen 
toksik substanslar imâl ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca son zaman-
larda Aspergillus clauatus, Penicillium citrinum, Aspergillus oryzae var. 

citreovivide, Penicillium purpurogenum gibi. fungusların da toksin imâ ' 
ettikleri bildirilmiştir. 
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Genellik ile Pusarmm, Cladosporıum, Alternarıa, Pemcıllmm ve 
Mucor species'lerinin hububat, pirinç ve yer fıstığı gibi besin madde-
leri üzerinde üreyerek toksik ürün verdiği tespit edilmiştir. 

Aflato\in (aflatoksin) ültraviyole ışın altında kuvvetli fluresan 
özellik gösterir. Aflatoksin ihtiva eden maddeler metanol ile işlenir 
ise, aflatoksin ekstrakte edilebilir. Son zamanlarda % 3 -5 oranında 
metanol ihtiva eden Kloro form solvent olarak kullanılmak sureti ile 
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Formül (1 ) : Aflatoksin Bı, B2 Gı ve G2nin açık ve kapalı formülleri 
ile moleküler ağırlıkları. 
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Aflatoksinleri ihtiva eden ekstraktların ültra viyole ışın altında gös-
terdikleri floresan özelliğe göre 4 komponent ihtiva ettikleri tespit 
edilmiştir. 

Bunlardan görülebilen mavi ışını emen iki komponente Aflatok-
sin Bı ve Aflatoksin B2; sarı - yeşil floresan veren diğer iki komplo-
nente de Gı ve G2 Aflakotsinleri ismi verilmiştir. 

Bu 4 Aflatoksin terkipleri ve molekül ağırlıklarının Formül 
(1 ) de görüldüğü gibi bir birinden farklı oldukları bulunmuştur. 

Dietlerinde milyonda 0.06- 1.8 kısım Aflatoksin ihtiva eden 370 
günlük bir beslenme denemesine tâbi tutulan ratların % 90 nında 
karaciğer tümörü meydana geldiği tesbit edilmiştir. 

Bu ise Aflatoksinin, akut ve kronik toksisitesinden başka; kar-
sinojenik etkiye de sahip olduğunu göstermiş olması bakımından 
önemle üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Ancak bu konuda 
henüz etraflıca bir sonuca varılmak için yapılmış olan araştırmalar 
bu gün için yeterli değildir. 

Ayrıca insanlar söz konusu olduğunda, böyle bir besin madde-
sini rejim olarak dietlerinde uzun süre almaları organoleptik yön-
den maksatlı haller dışında mümkün değildir. 

1971 de Tayland'da yapılan bir araştırmada 170'i insan besin 
maddesi olarak toplanan 2000 den fazla besin maddesi ile işlenmiş 
besin maddelerinin terkibine giren tâli besin maddeleri arasında en 
çok yer fıstığının ve sonra sırası ile kuru mısır, akdarı, buğday, ar-
pa ve tespih otu tohumunun Aflatoksin ile kontamine olduğu tes-
pit edilmiştir. 

Hongkong'da yapılan bir araştırmada fasulyelerin aflatoksin ile 
kontamine olduğu bildirilmiştir. 

Keza Tayland ve Hongkong'da halkm temel besin maddesi olan 
pirincin nadiren pek az miktarda aflatoksin ile kontamine olduğu 
tespit edilmiştir. 
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Rusya'da I I ci Dünya savaşında kışı açıkta geçirmiş tahılları tü-
keten insanlarda Aleukia ve ölümlerin görüldüğü tespit edilmiştir. 
Çavdar mahmuzunu (Claviceps purpurea) tutan besin maddeler i i le de 
fungal besin zehirlenmelerine sebep olduğu bildirilmiştir. 

Çavdarlar ve bazan da diğer hububat üzerinde üreyen bu fun 
gusu ihtiva eden unlardan yapılan ekmek veya undan mamûl besin 
maddelerin tüketimi sonucu ergotism denen zehirlenmelere sebebiyet 
vermektedir 

Etkin maddesi Ergotin olan bu fungus ile zehirlenmede; Ekst-
remitelerde el ve ayak parmaklarında, bazan da burun ve kulaklar-
da gangrenlerin görüldüğü bildirilmiştir. 

Baş ağrısı, zafiyet, sersemlik, deride kaşıntı ve ekstremitelerde 
ağrılı kramplarda keza ergotism'de görülen semptomlar arasında-
dır. 

Bakteriyel besin zehirlenmeleri ile ilgili bu kısa tarihçeden son-
ra, bu nev'i besin zehirlenmelerinin klasifikasyonları, etiyolojileri 
ve her bir zehirlenmeye ait koşullar ile semptomlar hakkında bu 
bölümde kısaca bilgi verilecek, ancak diyagnostik metodları hak-
kında özel bölümünde yeterince bilgi verilecektir. 

Bakteriyel kökenli besin zehirlenmeleri; ya bakteri veya bun-
ların toksinlerinin sindirim yolu ile alınmaları sonu ortaya çıkar. 

Buna göre bakteriyel besin zehirlenmeleri ya besin enfeksiyonu 
veya besin intoksikasyonu şeklinde olmak üzere iki ayrı katagoride 
incelenirler. 

Ancak Zehirlenme özelliklerinde bakterilerin kendilerinin veya 
toksinlerinin alınması sonu ortaya çıkan semptomlar ile karakteri-
ze edilmeyen ve besinler aracılığı ile alman yine bakteri orijinli di-
ğer bir kısım bozukluklar da vardır ki bunlar da bu sınıflandırma-
nın dışında tutulmuştur, 
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Besin intoksikasyonu yapan mikroorganizmalar 

1 — Clostridium botulinum : 

Anaerop spor veren bu bakterinin A, B, C, D, E ve F olmak üzere 
6 tipi vardır. Her bir tip belli canlılarda besin zehirlenmesi meydana 
getirir. 

Clostridium botulinum ilk de fa 1896 yılında Van ERMENGEM 
tarafından tuzlu suda salamura jambondan izole edilmiştir. Avru-
pa'da botulism genellik ile prezerve et mamûllerinin yenmesi sonu 
tespit edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1922 senesine kadar meydana 
gelen botulism vak'alannm % 62,3 ü evde işlenmiş kuş konmaz, ça-
lı fasulyesi ve mısır gibi sebze ve kayısı ile armut gibi meyve ve 
ticarî olarak işlenmiş zeytin ve ıspanak gibi besin maddelerine ait 
kutu konserveleri ve % 24.4 oranı ise hayvansal besin maddelerinin 
tüketimine bağlı olarak meydana gelmiştir. 

Cİ. botulinum serbest olarak doğada toprak ve suda bulunur. 
Bazı yazarlar toksinin 80 C° de 6 dakikada parçalandığını kaydetmek-
te iseler de diğer bazı yazarlar toksin tutan kutu konservesindeki 
toksinin parçalanması için 100 C° de 4 - 20 dakika kaynatılması ge-
rektiğini bildirmişlerdir. 

Bakterinin; % 10.5 oranında NaCl tutan Dextrosel'u buyyon besi 
yerinde; % 6.5 oranında NaCl tutan Agar besi yerinde; % 7.8 ora-
nında NaCl tutan adi buyyon besi yerinde üreyebildiği bildirilmiş-
tir. 

Bundan da anlaşılmaktadır ki, bakteriler muhtelif yoğunluk-
taki NaCl a karşı değişik ortamlarda değişik bir tolerans göster-
mektedir. 
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Yapılan araştırmalardan % 40 oranında nem tutan kurutulmuş 
etlerde; Cl. botulinum'un ürediği ve toksin verdiği, fakat % 30 ora-
nında nem tutacak şekilde kurutulmuş etlerde bakterinin üreyeme-
diği tespit edilmiştir. 

Cl. botulinum ile zehirlenme; bu bakteri sporlarını tutan iyi 
işlenmeden muhafaza edilen ve genellik ile pH sı 4.5 dan yukarı olan 
besin maddelerinde bakterinin üreyerek toksin yapması sonu, bu 
besin maddesinin toksininin tahrip olması için kaynatılmadan yen-
mesi sonu ortaya çıkar. 

Bakterinin sporları 100 C° de 330 - 360 ; 110 C° de 32 - 36; 120 C° 
4 dakikada ölür. 

1940 yılında Tennessee'nin Brownsville eyaletinde pH sı 4.21 
olan domatez kutu konservesindeki Cl. botulinum'un B tipine ait 
toksinin besin intoksikasyonuna sebep oduğu tespit edilmiştir. Bo-
tulism besin zehirlenmesi dünyanın bütün ülkelerinde, Cl. botuli-
num'un A ve B tipleri ile pek az da E tipinden meydana geldiği bil-
dirilmiştir. E tipi daha ziyade balık ve balık müstahzarlarından izo-
le edilmiştir. 

C ve D tipleri insanlarda intoksikasyon yapmamaktadır. Ancak 
FRAZIER, D tipinin insanlarda nadir olarak zehirlenme yaptığını 
kaydetmektedir. 

C tipinin kümes hayvanları ile yaban ördeklerinde ve sığırda, 
D tipinin Güney Afrika'da sığırlarda yem zehirlenmesine sebep ol-
dığı bildirilmektedir. 

F tipi Danimarka'da izole edilmiştir. 

İnsanlarda; toksinin alındığı miktar ile ilgili olarak 24 saatten 
önce veya bir kaç gün sonra ağızda kuruma, boğazda daralma, nö-
zea, vomitus, konstipasyon ile birlikte okulomotor, faringeal ve res-
piratuvar adelelerde paralizis, ptozis gibi semptomlar görülür. 

Ölüme yakın zamana kadar idrak devam eder. Ölümden evvel 
delirium (sayıklama) hali görülür. 
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Ölüm çoğunluk ile semptomların görülmesinden itibaren 20 
saat içinde veya bir haftadan daha uzun bir süre sonra meydana 
gelir. • 

Cİ. botulinum toksini; bilinen toksinlerin en şiddetlisidir. Tok-
sinin beyaz fare için yaklaşık olarak M. L. D. si 0.00005 y dır. Bir 
mili gram toksin yaklaşık olarak 20.000.000 fare için letal dozdur. 
İnsan için letal dozun miktarı bilinmemek ile beraber, toksini havi 
bir kutu konservesinin organoleptik muayenesinde lezzet denemesi 
amacı ile tad denemesinin ölüm meydana getirdiği bildirilmekte-
dir. 

B tipinin toksininin kobaylar için, farelerdekinden çok daha 
toksik bulunduğu bildirilmektedir. 

Tedavide; antitoksin ile müdahale için, intoksikasyonun hangi 
tipten ileri geldiğinin invitro test ile tayini zaman kaybına yol aça-: 

cağı için genellik ile A ve B polivalan antitoksik serum kullanılması 
övgüye değer ise de, bu dahi toksini nötralize edecek antitoksik se-
rumun yeteri miktarda verilememesi halinde, şifanın elde edilmesi-
ni engelleyebilir. 

2 — Stafilokokkal (Stafilokoksik) besin zehirlenmesi yapan 
Staphylococcus'ler : 

Sıkça rastlanan bu gerçek besin zehirlenmesi; Stafilokokküs av-
reus (Staphylococcus aureus)'un belli stamlarmm besin maddelerinin 
içinde üremeleri esnasında teşekkül eden enterotoksinin sindirim 
yolu ile alınması sonu ortaya çıkar. 

Besin zehirlenmesi yapan Stafilokokküslerin toksinleri; gast-' 
ro - iritestinal bozukluklara yol açtığı içindir ki bu' toksine Entero-
toksin (Enterotoxin) ve bu toksini yapan Stafilokokküslere de Entero- x 

toksigenik (Enterotoxigenic) stafilokokküs denir. 

Besin zehirlenmesi yapan Stafilokokküsler katı besi yerinde ge-
nellik ile altın sarısı veya san renkte koloniler verirler, ,. ; _ _ »,-. 
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Bazı stamlar ise pigmentsiz koloniler de verir. Enterotoksigenik 
stafikokküs aureus'lar aynı zamanda plasma - coagulase'dırlar. Bun-
lar oksalatlanmış kan plasmasmı koagüle etme yeteneğindedirler. 

Ancak plasmayı koagüle eden bütün Stafilokokküslerin entero-
toksin imâl etmeleri genel bir kural değildir. 

Toksin veren kokküslerin bazıları NaCl karşı toleranslı olup 
Tuzlu su solüsyonlarında ürerler. 

Bundan başka ayrıca Nitrite'lere karşı da toleranslı oldukların-
dan, tuz ve nitrit ihtiva eden salamura sollüsyonlarmda ve salamu-
ralanmış et müstahzarlarında üremeleri için diğer çevresel koşullar 
uygun olduğu takdirde üreyebilirler. 

Bunlar aynı zamanda eriyik haldeki şekerlere karşı da tole-
ranslıdırlar. 

Biyoşimik özellikleri bakımından bunlar fermentatif ve pro-
teolitik aktiviteye sahiptirler. Bu biyoşimik özellikleri sonucu ola-
rak, jelatini likefiye ve mannitolü fermente ederler. % 7.5 oranında 
NaCl ihtiva eden besi yerlerinde ürerler. 

Kanlı agar besi yerinde 3 tip hemoliz yaparlar. 

Enterotoksigenik Stafilokokküsler üredikleri besin maddeleri 
üzerinde çoğunlukla hoşa gitmeyen bir koku yapmazlar ve çirkin bir 
görünüş de hasıl etmezler. 

Stafilokokküsler A, B, C, ve D olmak üzere 4 ayrı tipte toksin 
yaparlar ki bunlardan her birinin toksisitesi diğerinden farklıdır. 
Besin zehirlenmesine sebeb olan Stafilokokküslerin hasıl ettiği 
enterotoksin A tipi Stafilokokküslere aittir. Bunun ile beraber pek 
çoğu diğer toksinleri de ihtiva eder. 

Besin zehirlenmesi yapan Stafilokokküslerin üremeleri için 
gerekli ısı derecesi değişik besin maddeleri için ayrıcalık gösterir 
ise de çoğunluk ile gerekli ısı derecesi olarak 10 ve hatta 7 C° gibi 

m 



düşük ısı derecesinde toksin miktarı ve toksin imâl etmeleri çok 
düşük seviyede kalır. 

Üreyebilmeleri için en yüksek ısı derecesi 46.5 C° dir. 

Aerobik olarak en düşük pH derecesi 4.8 olmasına mukabil 
anaerobik koşullarda 5.5 pH derecesinde üreyebilirler. 

Besin maddelerinin besin zehirlenmesine sebep olan stafilo-
kokküsler ile kontaminasyonu en ziyade hayvanlar ile insanlar ta-
rafından tevlid edilir. İnsanların nazal sekresyonları, derilerindeki 
yaralar; hayvanlarda ise süt ineklerinin Stafilokoksik mastitis'leri 
bu bulaşmanın sebepleri arasında gösterilebilir. 

Stafilokokküslerin besin zehirlenmesine sebep olan enterotok-
sinleri termostabildir. Bundan dolayı bu toksin kaynama derecesi-
ne dahi dayanıklıdır. Bunun içindir ki bakterinin üremesine bağlı 
olarak hasıl olan toksin, o besin maddesi kaynatılsa dahi parçalan-
maz. Bundan dolayı pastörizasyon, toksinin tahribi için etkili de-
ğildir. 

Stafilokokküslerin enterotoksinini tutan sütler pastörize edil-
seler dahi, bu sütlerden yapılan süt mamûlleri toksini tutar. 

Amerika Birleşik Devletlerinden; Porteriko ve Hindistan'a gön-
derilen süt tozlarının Stafilokoksik besin zehirlenmesine sebep ol-
duğu bildirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinden gönderilen süt tozları ile sade-
ce Porteriko'da 11.000 mektep çocuğu Stafilokoksik besin zehirlen-
mesine duçar olmuştur. Bu zehirlenmeler ile ilgili olarak yapılan 
çalışmalar, bu sütlerin pastörize edilmeden önce Enterotoksigenik 
stafilokokküsleri ihtiva etmiş olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalış-
mada en iyi sonuç kedi yavrusu deneyi ile elde edilmiştir. 

Stafilokoksik besin zehirlenmesini meydana getirebilecek toksi-
nin oluşması için 1 c. c. veya 1 gram besin maddesi içinde en azın-
dan bir kaç milyon Stafilokokküsüo üremiş olması gerekmektedir. 
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Toksin 21 - 36 C° ısıda 4 - 6 saatte en bol olarak teşekkül eder. 

Bireylerin Stafilokoksik besin zehirlenmesine karşı duyarlığı 
değişiklik gösterir. 

Çoğunluk ile zehirlenme, besin maddesinin alınmasını takiben 
2 - 6 saat arasında değişmektedir. 

Zehirlenmede görülen semptomlar; salivasyon, nözea (nausea), 
vomitus, değişik şiddette abdominal kramplar, diyare, baş ağrısı, 
terleme, titreme, bitkinlik, nabız düşmesi, adele krampları, şok, res-
pirasyonun sathileşmesi görülen semptomlar arasındadır. 

Şifa kısa zamanda teessüs eder ise de bazan bir veya iki gün de 
alabilir. 

Ölüm ise enderdir. 

3 — Clostridium welchii (Clost. perfringes) : 

Clost. perfringens'e bağlı besin zehirlenmesi eskiye nazaran sık-
ça rastlanmakta ise de pek fazla görülen bir besin zehirlenmesi de-
ğildir. 

Clost. perfringens'in A, B, C, D, E, F olmak üzere 6 tipi vardır. 
Bunlardan A tipi insanlarda besin zehirlenmesi yapmaktadır. B ti-
pi yani Clost. agni, kuzu ve tayların dizanterisini yapar. C tipi yani 
Clost. paludis, koyun ve danaların enteritisini yapar. D tipi yani Clost. 

ovitoxicus, koyunların enterotoxaemie'sine sebep olur. E tipi de insan-
lar için patogendir. F tipi insan ve tavşanlarda mteritis necroticans'a 
sebebiyet verir. 

Her bir tipin toksik komponentleri Cetvel (9 ) daki gibi * , P, 
Y, 8, s , Tj ve © ) olup her bir toksik komponent de cetvel (10) daki 
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gibi her bir tıpde de değişiktir. Ayrıca her bir toksik komponentin 
toksik özellikleri de değişiklik gösterir. 

Clostridium (perfringens) welchii 

Tipleri Toksik komponentleri 

a !5 | Y 8 e V 0~ 
A i + + + i - — — + + 
B + + + 4- + + + + p 

C + + + + + + + — •> 

p 

D | + — 1 — — + + + ? ? 

Cetvel (9 ) : Clost. welchii tiplerine ait kültür filtratlanndaki toksik 
komponentlerin tiplerine (A, B, C ve D), göre dağılışı. 

A tipi Clost. perfringensin hemolizin ve lesitinaz seviyeleri di-
ğer tiplere nazaran düşüktür. Bu mikroorganizma pH 5 den aşağı ve 
pH 9 dan yukarıda üreyemez. Üreme için optimal ısı derecesi 45 
santigrad, maksimal 50 santigrad, olup 15 santigrad dereceden aşa-
ğıda üreyemez. % 5 oranında NaCl da ve % 2.5 Na N03 konsantras-
yonunda üreyemez. 

Clost. perfringens'in besin zehirlenmesi yapan tipine ait sporla-
rının ısıya dinençlikleri diğer tiplerinkinden farklıdır. 

Besin zehirlenmesi yapan A tipi stamlarına ait sporlar 100 C° de 
1 - 4 saatte parçalanmasına mukabil, diğer tip stamlarına ait sporlar 
100 C° de bir kaç dakikada parçalanırlar. 

Bu bakteri et besi yerinde, diğer bütün besi yerlerindekinden 
çok daha fazla toksin vererek üremektedir. 

Esasen Clost. welchii'den ileri gelen besin zehirlenmelerinde, 
en ziyade bakterinin sporlarını havi, pişirildikten sonra yavaş ya-
vaş soğumağa terk edilmeği müteakip yenen etlerin sebep olduğu 

123 



bildirilmektedir. Ayrıca balık ezmeleri, tâvuk söğüşünün de Cİost. 
welchii zehirlenmesini meydana getirdiği bildirilmektedir. 

Zehirlenmede semptomlar; içinde toksin bulunan besin mad-
desinin alınmasından 10-12 saat sonra bulantı (nausea), değişik 
şiddet ve derecede Abdominal ağrılar, diyare ve vomitus görülür. 

Fiyevri çoğunluk ile bulunmaz. 

Şifa çabuk teessüs eder. 

ilemo-
litik Letal 

Nekroz 
yapan 

Lesi 
tinaz Isı ile olan ilişkisi 

ot + + + + Termostabil 

e + + 
+ 

\ Termostabil 

•n — + — — 

P — + j- — Termostabil 

Y — + — — 

8 + + — — 

e — + + — 

Kültürlere ait Filtratları 
Termostabil. întestinal-
mayi Termolabildir. 

Cetvel (10) : Cİost. vvelchii tiplerine ait toksik komponetlerinden her 
birinin özellikleri. ( » : alfa, 9 : teta,, yj : Eta, 3 : Beta, 
y : Gamma, 8 : Delta 3 :Epsilon). 
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Besin enfeksiyonları yapan mikroorganizmalar 

1 — Salmonella species'leri : Salmonellae tribus'una bağlı Selmonella 

genusu mikroorganizmalar, genellik ile değişik klinik tablo gösteren 
septisemi, gastro - intestinal bozukluklar yani gaslro - enteritis i le besin 
enfeksiyonlarına sebep olurlar. 

Bunlardan genellik ile belli Salmonella species'Ierinin sebep ol-
dukları besin enfeksiyonlarına; meydana getirdikleri semptomlar 
ile birden bire patlak vermesine bakılarak, zaman zaman besin in-
toksikasyonu şeklinde isimlendirilmiş olduğuna rastlanılmaktadır. 

Oysa burada genellik ile besin maddesi üzerinde üreyen enfek-
siyon etkeni olan bakterilerin bir enfeksiyonu meydana getirebile-
cek kadar yüksek sayıya ulaşması şartı esastır. Ancak bu suret ile 
o besin maddesini tüketen bir aile ve daha geniş insan toplulukla-
rında, örneğin kışla, okul, hastahane gibi yerlerde bir besin enfek-
siyonu söz konusu olabilir. 

Salmonella genusundaki barsak patogenlerinden Sal. tgphi'ain 

sebep o lduğu Fiyevri tifoid (Typhoid fever) i le Sal.schottmülleri, Sal. 

paratyphi vb. lerinin sebep olduğu Paratifoid fievr (Paratyphoid 

fever) denen ve bazı eserler de ise topluca Enterik fiyevr olarak yer 
alan, fakat aslında Salmonellosis diye tanımlaman enfeksiyonlara ait 
semptomlar ortaya çıkmadan önce, çoğunluk ile bu enfeksiyonlar-
da, besin enfeksiyonlarının aksine uzun bir inkübasyon süresine ih-
tiyaç vardır. 

Ayrıca epidemik haller dışında bu barsak patogenlerinde, vak'a-
lara dağmık olarak rastlanılır. Yalnız burada yazarlar arasında gö-
rüş birliği mevcut değildir. 

Çok kerre besin zehirlenmesi diye de tanımlanan Salmonella 
besin enfeksiyonlarına; 
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1 — tat lypkimuriatü, 

2 — Sal. erıteritidis, 

3 — Sal. mVJport, 

s 4 — Sal. panama, 

5 — Sal. sandiago, 

6 — Sal. montevideo, 

7 — Sal. oranienburg gibi Salmonella species'leri sebep olmak-
tadır. 

Keza Salmonella besin enfeksiyonları Arizona grubu bakterile-
rin sebep olduğu besin enfeksiyonlarını da kapsar. 

Salmonella genusundaki species'lerin üreyebildiği en düşük ısı 
;+. 7 C°, en yüksek ısı derecesi ise + 45 C° dir. 

Optimum üreme ısı derecesi ise 37 C° dir. 

Salata gibi pH sı 5.5 olan asit besi yerlerinde üreyemez. 

66 C° de 12 dakika tutulan besin maddelerinde bu genustaki 
•bakteriler canlılıklarını koruyamazlar. 

Salmonella'ların sebep olduğu besin enfeksiyonlarında, kişinin 
direnci ile Salmonella stamlarmın enfektif kudretlerinin rolü var-

,dır. Örneğin; Sal. pullorum'un yüzlerce milyon miktarında alınması 
şartına bağlı olarak enfeksiyon meydana gelebildiği halde; Sal. ente-

ritidis'in yaklaşık bir milyon miktarı besin enfeksiyonu yapmağa 
yeterlidir. 

Pek çok sayıda Salmonella ihtiva eden bir besin maddesinin, 
görünüş, koku ve hatta lezzetinde dahi farkedilir bir değişiklik mey-
dana gelmez. 

İnsan ve hayvanlar; besin maddelerinin Salmonella'lar ile kon-
taminasyonunda direkt veya indirekt kaynaklarını teşkil ederler. 
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Yukarda Sâlmonella enfeksiyonlarına sebep olduğu bildirilen Sal-
monella türlerinden başka diğer bir çok Salmonelia türleri de in-
sanların gastro - enteritislerine sebep olan enfeksiyonlar meydana 
getirirler. Bu Salmonelia türlerine en ziyade kümes hayvanları ile 
onların yumurta ve feçeslerinde rastlanmaktadır. Bununla beraber; 
kedi, köpek, domuz ve sığır da, besin zehirlenmesine sebep olan Sal-
monelia genusu mikroorganizmaların kaynakları arasında zikredi-
lebilirler. 

Salmonella'lar ile enfekte fare ve sıçanların feçesleri ve kendi-
leri keza besin maddelerinin bulaşmasına sebep olurlar. 

Bundan başka tavukçu dükkânlarında temizlenmiş olarak satı-
lan enfekte tavukların etleri de insanlarda besin enfeksiyonunun 
meydana gelmesine sebep olurlar. 

Son yıllarda kabuklu, likid, dondurulmuş ve toz edilmiş yumur-
taların Salmonella'lara kaynak teşkil ettiği saptanmıştır. 

I 

Ayrıca hamam böcekleri ve sinekler de besin maddelerinin be-
sin zehirlenmesi yapan Salmonelia türleri ile kontaminasyonuna 
sebep olurlar. 

Evcil hayvanların Salmonella'lar ile kontamine yemler ile bes-
lenmesi bu hayvanların Salmonelia enfeksiyonlarını almalarına yol 
açar. 

Salmonelia besin enfeksiyonunda morbidite yüksek, fakat mor-
talite ise düşüktür. 

Mortalite genelli ile % 1 den daha azdır. Bu enfeksiyondan 
mütevellit ölüm görüldüğünde, 2 - 6 gün içinde vukua gelir. Enfek-
siyonu geçirenlerde portörlük oranı % 5'e kadar çıkmaktadır. 

Enfeksiyon beldekleri genellik ile besin maddesinin alınmasın-
dan 12-72 saat sonra ortaya çıkar. Bu suret ile de Stafilokokküs 
besin intoksikasyonundan ayrılır. Çünkü daha önce de bildirilmiş 
olduğu gibi Stafilokokkal besin intoksikasyonunda semptomlar be-
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sin maddesinin-alınmasından,:üç saat gibi kısa bir süre sosta mey-
dana çıkmaktadır. Ancak çok ender hallere inhisar etmekle beraber 
bazı hallerde Salmonella besin enfeksiyonlarında semptomların üç 
saat gibi kısa süre sonra görülmüş olduğu vakaların da bulunduğu 
unutulmaması gerekir. 

Görülen semptomlar arasında nozea, vomitus, abdominal ağ-
rılar ile birden bire ortaya çıkan diyareye ilâveten titreme, baş ağ-
rısı, bitkinlik, subfebril bir ateş, huzursuzluk, çizgili adelelerde ira-
de dışı hareketler, sersemlik, baygınlık da mevcut olabilir. 

Feçes; sulu, fena kokulu ve yeşilimsi renktedir. 

Genellik ile Salmonella besin enfeksiyonlarından korunmak 
için; hasta ve portör hayvanlar ile insanların, besinleri kontaminas-
yonu önlenmelidir. 

Yumurta v.b. gibi kontamine besin maddelerini besin olarak 
tüketmemek veya Salmonella türleri ile kontaminasyonundan şüp-
heli besin maddelerine, bunların öldürüleceği ısı işlemi, pastörizas-
yon uygulamalı, yemeğe hazır hale getirilmiş besin maddelerini, si-
nek, hamam böceği v.b. haşereler ile fare gibi kemirici hayvanların 
bulunduğu veya erişebilecekleri yerlere bırakmamalı, bunları daha 
ziyade buz dolaplarında saklamah, besin maddelerini işleyen imâ-
lathanelerde portör çalıştırılmamalı ve bunların sağlık muayenele-
rinin muntazaman yapılması temin edilmelidir. 

2 — Streptococcus faecalis : 

Besin enfeksiyonuna sebep olarak; Str. faecalis (fekalis) ile diğer 
Str. türleri gösterilmiştir. Ancak Str. fekalis'in enterotoksin yaptığı 
gösterilememiş olduğu için, bunun bir besin intoksikasyonundan zi-
yade besin enfeksiyonunun sebebi olarak gösterilmiş ise de, bu hu-
sus da henüz kesinlik kazanmış değildir. 
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Str. fekalis şimdiye kadar pek çok et -mamullerinden izole edil-
miştir. 

Str. fekalisi ihtiva eden besinlerin alınmasını müteakip 2 - 18 
saat sonra nozea, vomitus ve diyare gibi gastro - intestinal semptom-
lar görülmektedir. 

Önceleri Str. feklis'in belli stamlarının besin enfeksiyonları 
meydana getirebildikleri bildirilmiş ise de sonraları muhtelif Str. 
türlerinin besin enfeksiyonu meydana getirebilecekleri de ileri sü-
rülmüştür. Ancak Stereptokokküs besin enfeksiyonlarının gönüllü 
şahıslar üzerinde yapılan deneylerde bir besin enfeksiyonu meyda-
na getirilememiştir. Bu neden ile bir çok yazarlar bu bakterinin bir 
besin enfeksiyonu meydana getireceğine ihtimal vermemektedirler. 
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Besin Enfeksiyon veya intoksikasyonu yâpma yetenekleri 
şüpheli olan bakteriler 

Gerçek besin intoksikasyonu ve enfeksiyonu yapan mikroorga-
nizmalar yanı sıra; Escherichia coli (Eşerihiya koli ) , Coliform (Koli-
f r om) grubu diğer mikroorganizmalar, Proteus vulgaris, Proteus mira-

bilis, Bacil. cereus, Bacil. subtiîis, Vibrio parahemolyticus (parahemol i t i -
kus) ve bazı uirus'lar gibi mikroorganizmalar ile kontamine besin 
maddelerinin alınması sonu gastro - intestinal bozuklukların görül-
düğü bildirilmiştir. 

Ancak bunlardan Proteus genusuna dahil mikroorganizmaların, 
gerçek enterotoksin yapıp yapmadıkları hususu kesinlik ile teyid 
edilememiştir. 

Nişastalı besin maddeleri üzerinde üreyen Bacil. cereus ve Bacil. sub-

tilis'in de; Clost. perfringens'inkine benzeyen semptomlar gösteren be-
sin intoksikasyonu yaptıkları bildirilmiştir. 

Japon araştırıcılar Vibrio parahemolyticus (Vibriyo para-
hemolitikus) denen halofil bir vibrio'nun besine bağlı enfeksiyona 
sebep olduğunu bildirmişlerdir. 

Ayrıca; aslında enfeksiyon etkenleri olarak tanınan bir kısım 
virusların da enterik bozukluklara sebebiyet verdikleri tesbit edil-
miştir. 
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KONU : V I 

BESİN MADDELERİNİN BOZULMALARINI ÖNLEMEK VEYA 
DAHA UZUN SÜRE DAYANMALARINI SAĞLAMAK AMACI İLE 

YARARLANILAN KONSERVASYON METODLARI 

Bir çok yazarlar tarafından değişik şekillerde sınıflandırılan be-
sin maddelerinin prezervasyonu metodlarmm gelişimi, tarih kadar 
eskidir denebilir. Avını eline geçiren ilk insanın, karnını doyurduktan 
sonra arta kalan besin maddesini gelecek günler için saklamayı ta-
sarladığı, uyguladığı ve daha sonraları da geliştirdiği kabul edilmek 
gerekir. Bilâhare göçler ve istilâ hareketleri ile sosyal hayatın zor-
lamaları sonucu bu alanda daha ileri gelişmeler kaydedilmiştir. 

Son zamanlarda besin maddelerinin prezervasyonuna antibiyo-
tikler ve elektrikle çalışan jeneratörler ve atom enerjisi imâlinden 
arta kalan ışınlar gibi iyonizan radiyasyonlar ile, ısısal ve mor ötesi 
gibi iyonizasyon yapmayan ışınlar da sokulmuş olmasına rağmen 
bunlardan herbirinin gelişmesi az çok bir sıra takip etmiş olduğu 
kabul edilebilir. 

Bu metodlara girmeden önce, bunların her biri hakkında kısa 
bir bilgi verilmesi, bu gelişme zincirinin tamamlanmasına kısmen 
yardımçı olabilir. 
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Besin maddelerinde doğal olarak bulunan anzimlerin faaliyet-
leri; küf, maya ve bakteri gibi mikroorganizmaların üremesi ve niha-
yet hidroliz, oksidasyon ve desikasyon gibi kimyasal olaylar; besin 
maddelerinin görünüş, koku lezzet ve kıvamlarında hoşa gitmeyen 
değişiklikler meydana getirmektedirler. 

Besin maddelerinin bozulması diye isimlendirilen bu hoşa git-
meyen değişikliklerin bir kısmını veya pek çoğunu gidererek, bun-
ların uzun zaman normal hallerini veya değerlerini muhafazaya yö-
neltilen metodlara konserve, prezervasyon veya muhafaza metodları 
ismi verilmiştir. 

Besin maddeleri prezervasyonu metodlarından her birinin ge-
lişim aşaması gözden geçirilecek olursa, kullanılmış veya kullanıl-
makta olan bütün usullerin besin maddelerinde bozulma yapmak 
yeteneğinde olan faktörlerden bir veya bir kaçma veya hepsine etkili 
olma amacını güttükleri izlenebilir. Bu bakımdan en ilkel olanından 
en ileri olanına kadar prensip, bu faktörlerin ortadan kaldırılma 
sına yöneltilmiştir. 

Besin maddelerinin prezervasyonunda tarihsel gelişim ve muhte-
lif yazarlar tarafından yapılmış olan klasifikasyonlara rağmen bu 
gün besin maddelerinin prezervasyonunda kullanılan metodların 
gösterdiği kompleks durumdan ötürü, bu metodların ana prensiple-
rini nazarı itibara alarak bağımsız bir sınıflandırma yapmak çok 
zordur. 

Bununla beraber ya aldığı isim veya hakim prensip nazarı itiba-
ra alınarak bir klasifikasyon yapmak yerinde olur. Çünkü, endüst-
ride yer almış olan besin maddeleri prezervasyonu metodlarmm ana 
prensiplerinin incelenme ve açıklanması, bu metodlarla imâl edilen 
besin maddelerinin dayanma müddetleri, bozulma sebepleri ve bun-
ların kontrolü ile ilgili bazı hususların aydınlatılması bakımından 
lüzumludur. 

Böylece gelişme devirleri geçirdikten sonra zamanımızda son 
şeklini almış bulunan besin maddelerinin prezervasyonu metodları-
nın değişik yazarlar tarafından, değişik zamanlarda yapılan sınıf-
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landırmaları gözden geçirilecek olursa, son 25 yılda yeni metodla-
rın hızla geliştirildiği ve bu metodların karışık bir şekil aldığı izle-
nebilir. 

Bir çok yazarlar besin maddelerinin prezervasyonunu aşağıdaki 
şekillerde sınıflandırmışlardır. Bunlar arasında bazı yazarlar; besin 
maddelerinin prezervasyonunu; 

1 — Asepsis, 

2 — Baharat, 

3 — Fermantasyon, 

4 — Dumanlama, 

5 — Konsantre solüsyonlar, 

a) Tuzlama, 

b ) Şeker, 

c ) Tuz ve ekseriya pekmez kombinasyonundan müteşek-
kil salamura mayii, 

6 — Şeker, 

7 — Kurutma, 

8 — Soğukta muhafaza, 

9 — Basınç kullanmak, 

10 — Teneke veya cam kaplarda konserve etmek gibi değişik 
şekilde incelenmiş; 

Fakat bazıları ise bu sınıflandırmayı; 

1 — Asepsis, 

2 — Düşük ısı, 

a ) Dondurmak, 

b ) Soğukta muhafaza etmek, 
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3 — Yüksek ısı, 

a) Kaynatmak veya pişirmek, 

b) Pastörizasyon, 

c ) Kutu konservesi, 

4 — Kimyasal maddeler ilâve etmek, 

a ) Sodium benzoate, 

b ) Boric acid, 

c ) Tuzlama ve salamuralama, 

d) Baharat, 

5 — Dumanlama, 

6 — Fermantasyon suretile teşekkül eden kimyasal maddeler, 

7 — Kurutma veya suyunu uçurma gibi yedi şekilde sınıflan-
dırmışlardır. 

Besin maddelerinin prezervasyonundaki ana prensibin; besin 
maddelerinin dekompozisyonuna sebep olan bakterlerin üremesini 
men etmeyi esas alan yazarlar; besin maddelerinin prezervasyonu-
nu; 

1 — Kurutma, 

2 — Salamuralama, 

3 — Refrijerasyon, 

a) Soğutmak, 

b ) Dondurmak, 

c ) Çabuk dondurmak, 
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4 — Kutu konservesi şeklinde sınıflandırmışlardır. 

Bir kısım yazarlar ise besin maddelerinin prezervasyonunu : 

1 — Refrijerasyon, 

2 — Gazla depolama, 

3 — Suyunu uçurma, 

4 — Filtrasyon, 

5 — Salamuralama, 

6 — Fermantasyon, 

7 — Dumanlama, 

8 — Antibiyotikler, 

9 — Radiasyon, 

10 — Tabii veya kimyasal prezervatifler şeklinde sınıflandır-
mışlardır. 

Fakat besin maddelerinin prezervasyon metodlarını; 

1 — Asepsis, 

2 — Kimyasal maddeler ilâvesi, 

a) Sodium benzoate, 

b ) Tuz, şeker veya her ikisini birlikte, 

c ) Baharat, 

d) Asitler (sirke v.b), 

e ) Dumanlama, 

3 -— Düşük ısı, 

a) Serinde muhafaza, 

b ) Yavaş dondurma, 

c ) Seri dondurma, ; • - v 



4 — Yüksek ışı, 

a ) Pastörizasyon, 
b ) Kaynatma, 

5 — Fermantasyon, 

a ) Lahana turşusu, 

b ) Salamura, 

c ) Fermente sütler, 

6 — Suyun uçurulması, 

7 — Filtrasyon, 

8 — Basmç, 

9 — CO2 ve O3 gibi gazlar, 

10 — Işın; olmak üzere on esas içinde sınıflandıranlar da ol-
muştur. 

Tarihsel gelişim içinde besin prezervasyon metodları incelen-
diğinde, bunlardan en ilkelinin gömme usulü olduğu görülmektedir. 

Gömme : 

İlk prezervasyon medotu olduğu bildirilen «GÖMME» usulü-
nün en basit şeklinden günümüzdeki en ileri olan şekline kadar ola-
nında dahi diğer bir kısım faktörler ile birlikte esas prensibin bo-
zulmada en mühim rolü olan mikroorganizmaların üremesi için lü-
zumlu şarlardan başlıcası olan oksijen, rutubet ve ısınm giderile-
rek, besin maddesinin bakteri orijinli parçalanmasının önüne ge-
çilmesine yöneltilmiş olduğu görülmektedir. 

En ilkel muhafaza metodu olarak kabul edilen gömme metodu-
nu, hayvanların kullandığını görmek kabildir. Meselâ; kargalar 
doyduktan sonra kopardıkları cevizleri, bilâhare yemek üzere top-
rağa gömerler. 
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Sincaplar kuru yemişler ile karınlarını doyurduktan sonra faz-
lalarını biraz öteye giderek toprağa gömerler. 

Ayılar da fazla av artıklarını gelecek günler için kullanmak üze-
re keza toprağa gömerler. Halk arasında, «ayı gibi kokuttuktan son-
ra yer» tâbiri buradan gelmektedir. 

Bu hal çok kere köpeklerde de görülür. 

Bu usûl ile muhfazadaki prensip basit olarak havasız şart temin 
etme esasına dayanmaktadır. 

Roma İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde ordunun besin ik-
mali, belli bir yol takip eden hareketi esnasında, önceden gömülmek 
suretile temin edilmiştir. 

Yurdumuzun bir kısım bölgelerinde bu gün hâlâ bazı besin 
maddeleri, küle gömülmek suretile muhafaza edilmektedir. 

Bu metod modern bir şekilde geliştirilmiş olarak Amerika Bir-
leşik Devletlerinde plastik kullanmak suretile, bazı hayvan yemle-
rinin muhafazasında tatbik edilmektedir. 

Kurutma : 

Bazı besin maddelerinin suyu uçurulduktan sonra, gömülmüş 
besin maddelerinden daha çok dayandığı ve daha da kolay olduğu 
izlenmiştir. Böylece besin maddelerini kurutma suretiyle dayanıklı 
hale sokma usulü kullanılmaya başlanmıştır. 

Besin maddelerinin bozulmasına sebep olan değişik faktörle-
rin kontrolü suretile muhtelif cins besin maddelerinin kurutulma-
larına ait günün ilim ışığı altında son şeklini almış olan bu muhafa-
za metodunun ilk defa TÜRK'ler tarafından uygulanmış olduğunu 
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bildiren tarihsel belgelere tesadüf edilmektedir. Hatta buna ait ya-
bancı eserlerde de kayıtlar mevcuttur. 

HUN TÜRK'leri hakkında AVRUPA'lı yazarlardan bir kısmı; 
HUN akıncılarının atlarının terkilerinde kurutulmuş çiğ et bulun-
duğunu ve bunları pişirmeden yediklerini bildirmektedirler. Sözü 
edilen çiğ et, bu günkü pastırma (bastırma) nın o günkü konserve 
edilmiş şeklidir. 

Keza TÜRK'ler tarafından yapılmış ve KURUT denen süt mamu-
lü bu günkü yoğurdun o günkü şartlarda aylarca dayanmasını sağ-
layan kurutulmuş bir nev'i konserve şeklidir. 

Bunun diğer bir örneğini tarhanada görmek kabildir. 

Bütün geliştirilen inceliklerine rağmen kurutma suretile mu-
hafazadaki ana prensipler hemen hemen aynıdır. 

Besin maddelerinin belli bir müddet içinde kontrollü şartlar al-
tında ısı ve suyun belli bir son noktaya kadar vardırılması şeklinde 
tarif edilen; önceleri, sadece güneşten istifade edilerek uygulanan 
kurutma usulü, bu gün pek muhtelif mekanik metodlar uygulanmak 
suretile yapılmaktadır. 

Besin maddelerinin kurutma suretile muhafazasında; bunların 
bekletilmekten doğan kalite düşüklüğü ve sofraya arzedilmek için 
hazırlanmasındaki zorluk gibi iki faktör, bunun bütün besin mad-
delerine uygulanmasını mümkün kılamamıştır. Bundan başka bu 
besin maddelerinin tekrar rutubet almalarına, haşere enfestasyonu-
na, kimyasal ve bakteriyel bozulmalarına engel olacak şekilde sak-
lanamamalan, bu metodu engelleyici sebepler arasında zikredilebi-
lir. Bütün bu sebeplerden başka bu şekilde hazırlanmış olan besin 
maddelerinin rekonstitüsyonu, pişirilmesi; umumiyetle kutu konser-
veleri, dondurulmuş veya taze besin maddelerine nazaran zaman alı-
cı olması keza sakıncaları arasında zikredilebilir. 

Bu sakıncalarına mukabil, % 90 oranında rutubetin uçması 
sonu depolarda kaplayacağı yerin azlığı, manüplasyonun kolay ol-
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uşu ve işlenme için az bir sermayeyi gerektirmesi; bu metodun avan-
tajları olarak kabul edilmektedir. 

Tuzlama : 

Tuzun; prezervasyon amacı ile M.Ö.V. yüz yıldan beri kullanıl-
dığı bildirilmektedir. 

Kutu konserveciliği ile dondurma usulü gibi prezervasyon me-
todlarının henüz gelişmemiş olduğu, evcil hayvanların Kışı zorluk 
ile geçirdiği devirlerde; kurutma, tuzlama ve dumanlama metodla-
rından istifade edilmiştir. 

AMERİKA'da kızıl derililerin taş devrini yaşadıkları zamanlarda 
avladıkları yaban sığırlarının artan etlerini tuzlayıp güneşe asarak 
kurutma suretile muhafaza ettikleri bildirilmektedir. 

Bilâhare kimyasal prezervatifler arasına sokulan tuzun, besin 
maddelerini muhafazadaki etkisi; kullanılan tuzun miktarı ve mik-
roorganizmaların cinsleri ile ilgili olduğu tesbit edilmiştir. 

Daha sonra tuzun besin maddelerinin muhafazasındaki etkisi; 

1 — Besin maddelerinin içindeki suda mevcut oksijenin eriyik-
lilik özelliğini azaltması sonu, aerop mikroorganizmaların üreme-
sini engelleyici etki göstermesi, 

2 — Gerek besin maddesinin ve gerekse mikroorganizmaların 
içindeki suyu çekerek onları kurutması, 

3 — Yüksek ozmotik basınç hasıl etmek suretile mikroorganiz-
maların plasmolisis'ine sebeb olması, 

4 — Tuzun, Klor iyonu halinde iyonlaşması sonu mikroorganiz-
malara zararlı etki göstermesi, 
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5 — Proteolitik anzimlerin aktivasyoıumu engellemesi gibi beş 
esas prensip içinde incelenmiştir. 

Özellikle et mamûllerinin tuzlama suretile prezervasyonu, üç 
şekilde uygulanmaktadır. 

1 — Kuru tuzlama : Yalnız tuzla yapılan tuzlamadır. 

2 — Tuz, şeker ve güherçileden müteşekkil kuru tuzlama. 

3 — Tuz, şeker, güherçile ve sudan müteşekkil solüsyon ile ya 
pılan salamura. 

Dumanlama : 

Dumanlama metodu ile besin maddelerinin muhafaza usulünün 
ne kadar eski olduğu henüz bilinmemekte ise de; bunun ateşin keş-
finden sonra ilk insan tarafından uygulanmış olduğu tahmin edil-
mektedir 

Bundan sonra besin maddelerinin ateşte kızartılmasının; bun-
ların uzun zaman muhafaza edilmelerini sağladıktan başka, kulla-
nılan odunun cinsine bağlı olarak değişik ve hoşa giden bir koku 
vermesine de yol açmıştır. 

Daha sonraları hangi odunun hangi cins besin maddelerine da-
ha iyi koku verdiği de saptanmıştır. 

Bundan sonra da ne müddet ve hangi ısı derecelerinde tatbiki-
nin uygun olduğu tayin edilmiştir. 

Bu metod ile besin maddelerinin muhafazasının kurutmaya na-
zaran üstünlükleri de izlendikten sonra; özellik ile balıkların bu 
metod ile işlenmesi yaygınlaşmıştır. Çünkü, açık havada kurutma 
esnasında haşerelerin, besin maddelerinin üzerine yumurtalarını 
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bırakmaları Sonucu, bu besin maddelerinde bozulmaların ortayâ 
çıktığı izlenmiştir. Bu gün balık ve mamûlleri ile et ve mamûllerinin 
dumanlanmasındaki birinci amaç bunların muhafazası; ikinci amaç 
ise rayihalarında hoşa giden bir durum kazanmalarıdır. 

Bu gün, dumanlamanın prezervatif etkisi üzerinde birleşilen fi-
kir; dumanın kimyasal etkisinden ziyade, dumanlama esnasındaki 
kurutma işleminden ileri geldiği yolundadır. Mamafi dumanlama iş-
lemindeki prezervasyonda; dumanlama sonucu oluşan formaldehid, 

pirolignös (pyroligneous) asit (ham ağaç asetik asidi), kreozot (creosote) 

ve fenol (phenol)'ler ile birlikte ısının; işlenen besin maddesinin yü-
zeyindeki proteinlerin koagüle olmasının da rolü olduğu kabul edil-
mektedir. 

Bu gibi dumanlama esnasmda, bu asitlerin ilâvesi ile dumanla-
ma işleminin süresi kısaltılmıştır. Ancak bu hal ısının gösterdiği et-
kinin azalmasına sebep olduğundan, bu kimyasal maddelerin ilâvesi 
arzu edilen bir metod olarak kabul edilmemektedir. Keza bu gün 
uygulanması gereken normal dumanlama metodu yerine taklit bir 
bir dumanlama metodu olan, doğrudan doğruya bu nev'i kimyasal 
maddelerin karışımları içine, besin maddelerini daldırmak suretile 
aynı rayihanın verilmesini sağlayan hileli bir metod uygulanmakta-
dır. Fakat bu çeşit dumanlama metodu hijiyenik olmadıktan başka, 
prezervasyon özelliği de taşımaktan uzaktır. Esasen Amerika Birle-
şik Devletlerinde bu usul hile olarak kabul edilmiştir. 

1945 senesinde Amerika Birleşik Devletlerinde; 8,390,000 dolar 
değerinde yaklaşık olarak 15,000 ton balık dumaplanmıştır. Kaba 
bir hesapla bu gelir bizim paramızla 125.000.000 T.L. sına eşittir. 

Fermantasyon : 

Bazı mikroorganizmaların, bir kısım besin maddelerini dayanık-
lı hale çevirdikleri tarihin pek eski devirlerinden beri bilinmektedir. 
Şarap ve fermente süt mamûlleri bu cümledendir. Gerçi yoğurdun 
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orijini hakkında AVRUPA yazarlarınca kesin bir fikir verilme-
mekle beraber, bu süt mamulünün, K IMIZ ve KEFÎR gibi ASYA 
TÜRK'leri tarafından AVRUPA'ya tanıtıldığı bir gerçektir. 

Fermantasyon işlemi denen muhafaza metodunda her bir besin 
maddesi için muayyen bir mikroorganizma kullanılmakta ve bun-
lardan özel besin ürünleri hazırlanmaktadır. Bu mikroorganizmalar-
dan Lactobacillus plantarum turşuçulukta, Saccharomyces ellipsoi-
deus denen maya, alkol istihsalinde; Türk bakterisi ve Strept. lactis 
ile birlikte bazı mayalar yoğurt imalinde kullanılmaktadır. 

Turşuculuktaki prezervasyonda özellik taşıyan bir husus, pec-
tcîytie (pectin eriticisi) olan mikroorganizmaların yok edilmesi ge-
rektiğedir. Aksi halde turşu yapılan besin maddeleri arzu edilmeyen 
yumuşak bir kıvam alarak bozulurlar. Bundan dolayı turşulara uy-
gun düşecek miktarda tuz ilâve etmek sureti ile pectin eritici mik-
roorganizmaların üremesi engellenmektedir. 

Isı : 
' y i- i 

Keza ısı uygulanmış besin maddelerinin de, diğer besin madde-
lerine nazaran daha uzun zaman dayandıkları anlaşıldıktan sonra, 
muhtelif tabiattaki besin maddelerine göre muhtelif şekil ve derece-
lerde ısı tatbik edilmeye başlanmıştır. 

Isının; mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkisi, canlı hüc-
renin proteininin koagüle ve metabolizması için lüzumlu anzimleri-
nin inaktive veya yok edilmesi neticesidir. 

Mikroorganizmaların vegetatif ve sporlu şekillerinin ısı ile iliş-
kileri değişik olduğu gibi, bu ilişkiler; mikroorganizmaların çoklu-
ğu, rutubet ve pH gibi muhtelif faktörlere göre de değişiklikler 
gösterirler. 

Bundan başka her bir nev'i bakteri sporunun ısıya olan direnç-
liği de keza birbirinden farklıdır. 
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İsı ile prezervasyonda Önceleri basitçe ısıtmak sureti ile başla-
yan ısı işlemi uygulaması, sonralan besin teknolojisi alanında pek 
muhtelif şekillerde geliştirilmiştir. Bunun sebepleri arasında her 
nev'i besin maddesinin tabiatı, hazırlanış tarzı veya hazırlandıktan 
sonra muhafaza süresi ve şeklidir. Bu faktörler ile ilişkili olarak uy-
gulanacak ısı derecesi ve şekli, farklılık gösterir. 

Her biri ayrı bir metod olarak isimlendirilen bu işlemler genel-
lik ile : 

1 — Yaklaşık olarak 100 C° de muhtelif süre ısıtmak, 

a ) Etlerde olduğu gibi, kavurduktan sonra yağ ile ör-
tülüp kapalı kaplarda muhafaza etmek, 

b ) pH sı 4,5 dan aşağı olan sıvı haldeki besin maddeleri 
veya turşu olarak muhafaza edilen besin maddelerinde olduğu gibi 
100 C° nin altında muayyen bir ısı derecesinde ısıtılıp, derhal ka-
patmak suretiyle, 

2 — Pastörizasyon, 

3 — Teneke veya cam kaplarda yapılan kutu konserveciliğinde 
olduğu gibi 100 C° nin üstünde, basınç altında ısıtmak gibi ticarette 
değişik şekillerde uygulanmaktadır. 

Düşük Isı : ^ 

Düşük ısı derecelerinde besin maddelerinin muhafaza metod-
larınm gelişiminde; ıslak bez, serin mahzen, buz dolapları gibi muh-
telif tedbir ve işlemlerin kullanılmış olduğu bildirilmektedir. 

Önceleri buzla soğutulan dolapların yerini elektrikli buz do-
laplarının alması, aile hayatında besin maddelerinin muhafazası 
konusunda bir revülosyon yapmıştır. 
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6u gün çabuk bozulan besin maddelerinin kısa süre bozulma-
dan muhafaza edilebilmeleri için, donma derecesinin üstündeki ısı 
derecelerinde muhafazadan yararlanılmaktadır. Bu derecelerde mu-
hafaza ile dayanıklı olmayan besin maddelerinin bozulması durdu 
rulamamakta ise de aşikâr bir şekilde geciktirilebilmektedir. 

Dondurma : 

Buzlar içinde yaşayan eskimoların, avladıkları ayıların artan 
etlerini dondurmak sureti ile gelecek günler için muhafaza ettikleri 
bilinmektedir. 

İnsanlar asırlar boyunca, Kış aylarında hayvan etleri ve balık 
gibi bazı besin maddelerini dondurmak sureti ile muhafaza etmiş-
lerdir. 

Lord Francis BACON, XV I I ci yüz yılda dondurmak sureti ile 
besin maddelerinin prezervasyonu üzerinde çalışan ilk araştırmacı 
olmuştur. 

1811 yılında buz; kullanılmış olmasına rağmen ancak bu tarih 
ten 70 sene kadar sonra besin maddelerinin prezervasyonunda me-
kanik refrigerasyon ile pratiğe sokulmuştur. 

1842 senesinde İngiltere'de H. BENJAMİN'e, besin maddeleri-
nin buz ve tuzlu suya daldırmak suretile dondurmak için patent 
hakkının tanındığı ve bundan sonraki senelerde gerek ÎNGİLTE-
RE'de ve gerek ise AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nde balık 
ve etleri dondurma metodlan ihtiva eden diğer patentler verildiği 
bildirilmektedir 

1869 da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ nin Detroit şeh-
rinde, DAVİS isminde bir araştırmacı; balıklan, gayet sıkı bir 
tarzda koyduğu madenî tavalan, bilâhare bir dondurucu kanşım 
içine yerleştirmek suretile bir dondurma metodu geliştirmiştir. 
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1500 senesinden sonra da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLE-
Rİ'nde; bu prezervasyon metodunun önemi anlaşılmış ve bilahara 
da hızla gelişmiştir. 

- - Bu metod muhtemelen modern dondurma tekniğinin başlangıcı 
kabul edilebilir. 

Soğuk aracılığı ile besin maddelerinin muhafazasında esas; so-
ğuğun, bozulma yapan mikroorganizmaların üremeleri üzerine en-
gelleyici etki yapmasına dayanmaktadır. 

Besin maddelerinin soğukta muhafazasında, muhafaza odası-
nın relatif rutubet derecesinin mühim rolü vardır. Çünkü yüksek ru-
tubet mikroorganizmaların üremelerine; alçak rutubet ise besin 
maddelerinin içindeki suyunun uçmasına sebep olmaktadır. 

Genellik ile muhafaza usulleri; uygulanan düşük ısı şekillerine 
göre isimlendirilmektedir. 

1 — Normal ısı derecesinde muhafaza : 

Burada ısı genellikle ( + 15) C° civarındadır. 

2 — Buz dolaplarında muhafaza : 

Burada ısı, ( + 4) — ( + 10) C° ler arasındadır. 

3 — Dondurma suretile muhaffaza : 

Bu usulde muhafaza son senelerde sür'atle gelişmiştir. 

Bu gün dip friz denen ve yaklaşık olarak ( — 20) C° lerde çalı-
şan dondurucu dolaplar Amerika'lı ailenin mutfağında yer almış 
bulunmaktadır. 

Bu usûl ile besin maddelerinin muhafazasında, mikroor-
ganizmaların faaliyeti tamamen durdurulmaktadır. Bu ısı derecesin-
de besin maddelerinin terkibinde bulunan anzimlerin faaliyeti belli 
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bir derecede önlenebilmekte ise de, yine de bu anzimlerin çok yavaş 
bir şekilde aktivasyonlarına devam etmeleri sonucu, besin maddele-
rinin bünyelerinde, kimyasal reaksiyonların vuku bulduğu veya an-
zimatik aktivasyonların devam ettiği müşahade edilmektedir. Bu 
sakıncaların önlenmesi için, kabil olduğu takdirde besin maddele-
rinin, dondurulmadan evvel su buharına tutulmak veya sıcak suya 
daldırılmak suretile anzimlerin tahrip edilmesi bakımından haşlan-
ma işlemi uygulanmalıdır. 

Dondurma şeklinde muhafazada, biri yavaş diğeri çabuk don-
durma olmak üzere iki metod tatbik edilmektedir. Yavaş dondurma 
metodunda besin maddelerinin soğukluk dereceleri 3 saat ile 3 gün 
(72 saat) içinde ( — 15) — ( — 30) C° ye kadar düşürülmektedir. 

Çabuk metodda ise aynı ısı dereceleri 30 dakika gibi kısa 
bir zaman içinde temin edilmektedir. 

Gazler : 

Son zamanlarda besin maddelerini soğukta muhafaza ile bir-
likte bunların muhafaza edildikleri yerlere C02, 03, S02, NCİ3 gibi 
gazler sevk etmek işlemi de uygulanmaktadır. Bu suretle besin mad-
delerinin muhafaza süreleri daha da uzatılmaktadır. 

Buzluk derecesinde muhafaza edilen etlerin bulunduğu soğuk 
hava depolarına % 10 CO2 gazı sevkedilmek sureti ile 60 - 70 gün gibi 
uzun bir müddet mikroorganizmaların üremesinin önüne geçilebil-
mektedir. Ancak yüz binde beş ilâ on binde bir oranındaki ozon'un; 
kökeni hayvansal besin maddelerinde ransidite yaptığı bildirilmek-
tedir. 

NCh ve S02 in korozziv tabiatta oluşları, bu gazlerin besinlerin 
muhafazasında kullanılmalarının yegâne sakıncasını teşkil etmek-
tedir. 
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Kimyasal maddeler : 

Çok eskiden beri bir çok kimyasal madde, besin maddelerini mu-
hafaza için insanlar tarafından kullanılmıştır. 

Tuz; ASYA TÜRK'leri tarafından besin maddelerinin prezervas-
yonunda ilk olarak kullanılmıştır. 

Yumurtaların sodium veya potassium silicate ihtiva eden suya 
daldırılmak suretile muhafaza edilmeleri ÇÎN'liler tarafından, çok 
eskiden beri kullanılan bir metod olduğu tarihsel bir gerçektir. 

Bununla beraber kimyasal pezervatiflerin besin endüstirisinde-
ki gerçek değerini alabilmesi bir hayli geç olmuştur. 

Besin maddelerinin prezervasyonu için kimyasal maddelerin 
kullanılışındaki artış X X ci yüz yılın başlarına kadar devam etmiş 
ancak X X ci yüz yılın ilk dörtte birinde kimyasal prezervatiflerin 
kullanılmasında bir azalma görülmüştür. 

Buna sebep olarak muhafaza ve hijiyen metodlarmda o zama-
na kadar kaydedilmemiş bir gelişmenin toplum hayatında yer al-
mış olmasıdır. Fakat X X ci yüz yılın ortalarına doğru, tekrar kim-
yasal prezervatiflerin kullanılmasında bir artış meydana gelmiştir. 

Bunun da sebepleri meyanında, kimyasal madde ilâve edilmiş 
besin maddelerinin, hiç bir müteakip tedbire lüzum hasıl olmadan 
adî şartlarda bozulmadan muayyen bir süre dayanma yeteneği ka-
zanmış olmalıdır. Bu sürenin uzunluğu ilâve edilen kimyasal mad-
denin çokluğu ile düz orantılıdır. 

Fakat kullanılan kimyasal prezervatiflerin muayyen miktardan 
fazlasının; insan sağlığına zararlı olmaları, saptandıktan sonradır 
ki, bunların prezervatif amaç ile kullanılan miktarlarının sınırlan-
dınlmalarını gerektirmiştir. Bundan dolayıdır ki; Britanya impa-
ratorluğunda, kimyasal maddelerin, besin maddelerinin prezervas-
yonunda kullanılmaları, bu kimyasal maddelerden bir kaçı hariç, 
diğerleri yasaklanmıştır. 
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Kullanılmasına müsaade edilen bu kimyasal prezervatif madde-
lerin, Nitrite'ler, SOj (Sülfitler dah i l ) ile Benzoic acul (Benzoale'lar 

dahil )dir. 

Kimyasal prezervatiflerin besin maddelerini muhafaza etmesin-
deki özellik : 

1 — Bakteriostatik etkisi olan kimyasal maddeler, 

2 — Antioksidan etki gösteren kimyasal maddeler olmak üzere 
iki ayrı esasa dayanmaktadır. 

Aslında kimyasal maddelerden mikroorganizmaları öldürücü 
etki beklenmesi doğru olmadığı gibi, besin maddelerinin kendi an-
zimleri faaliyeti sonu husule gelecek anzimatik bozulmayı da önle-
mesi beklenemez. 

Prezervatif olarak kullanılacak olan kimyasal maddelerden sağ-

lığa zararsız olması, kalitesi düşük besin maddesinin kalite düşük-

lüğünü örtücü özellik taşımaması, koşa gitmeyen koku, lezzet ve 

renkte olmaması ve yeteri derecede prezervatif etkide olmaları bek-

lenir ise de henüz bu güne kadar böyle ideal bir kimyasal madde 

bulunmuş değildir. 

Besin maddelerinin prezervasyonunda Amerika Birleşik Devlet-
lerinde 1951 de 700 kimyasal maddenin kullanılmakta olduğunu 
bunlardan ancak takriben % 60 mm sağlığa zararlı olmadığı bildi-
rilmektedir. 

Kimyasal prezervatifler : 

1 — Anorganik, 

2 — Organik ve tatlılandırıcı olmak üzere ikiye ayrılabileceği 

gibi, etki yeteneğine göre de; . . . , . . : .. 
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1 — Antiseptik, 

2 — Fungustatik, 

3 — Bakterisit, 

4 — Antioksidan. 

5 — Nötralize ediciler, 

6 — Stabilize ediciler, 

7 — Emülsifiye ediciler, 

8 — Tuz dengesini ayarlayıcılar, 

9 — Sertlik vericileri, 

10 — Tabaka halinde örtücüler, 

11 — Bunların dışındaki katagoride kalanlar olarak da taksim 

edilebil irler. 

Burada; 

I — Anorganik prezervati f maddeler içinde; 

1 — Nitrite'lcr, 

2 — Nitrate'lar, 

3 — Sülfite' ler ve Sulfurouse acid (H2SO3) , 

4 — Borate lar, 

5 — lodate' lar, 

6 — Serbest Cl2, 

7 — Hypochlorite' ler, 

8 — Peroxı<fe'lerin; 
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I I — Organik prezervatif madeler içinde de : 

1 — Benzoalc' lar, 

2 — Formaldehydc, 

3 — Salicylate'lar, 

4 — Formic acid, 

5 •— P-Hydroxybcnzoic acid, i le Propionic acid esterleri ve bun-
ların Sodium, Calcium tuzları, Thiourea ve diğer bir çokları olup, tat-
landırıcılardan da Saccharin ve Dulcin'in zikredilmekte olduğu 
görülmektedir. 

Antibiyotikler : 

XX ci yüz yılın ortalarında keşfedilen ve önceleri bir kısım en-
feksiyonlara karşı terapödik amaçlar ile kullanılan penicillin, strep-
tomycin gibi antibiyotiklere, kısa zaman içinde, ierramycin (biosiat: 

oxytetracyclin), aureomycin (acronize : chlortetracycline), bacitracin, sub-

tilin, erythromycine, carbomycin, polymixin, neomycin, viomycin, oleandomy-

cin, spiromycine, chloramphenicol (chloromycetin) ile daha b i r çok an-
tibiyotikler de ilâve edilmiştir. 

Antibiyotiklerin, patogen olan mikroorganizmalar üzerine yap-
tığı etkinin izlenmesinden sonra, bunlann besin maddelerinde bo-
zulma yapan mikroorganizmalar üzerine olan etkileri de incelenmiş-
tir. 

Bu gün besin maddesi olarak kullanılan tarçın, soğan, dereotu, 
şalgam, sarmısak ve baharat gibi bir çok organik maddelerin bak-
terilere karşı toksik etki gösterdikleri tesbit edilmiştir. Bundan do-
layı bactericidal etkiye sahip bu bitkilerin yenebilen ekstraktlan-
nın ilâvesi sureti ile bir kısım besin maddelerinin prezervasyonu için 
uygulanan mutad ısıdan daha düşük ısı kullanılmak suretiyle prezer-
vasyonları kabil olmaktadır. 
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îşte bu nedenledir ki, son yıllarda besin maddelerinin prezer-
vasyonunda antibiyotiklerin kullanılması üzerindeki çalışmalar, bü-
yük bir ilgi toplamıştır. 

Bu araştırmaların özellikle, buzluk derecesinde çiğ halde mu-
hafaza edilen, kümes hayvanlarının ve kasaplık hayvan etleri ile 
su, ürünlerinin muhafaza sürelerinin uzatılması ile ilgili olarak ele 
alınmış olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmalardan bir kısmı kutu konserveleri üzerinde 95 -100 
C 1er arasında düşük ısı işlemi ile antibiyotik ilâvesinin birlikte 
uygulanması suretile yapılmıştır. Ancak kullanılan en etkili anti-
biyotiklerin bile, kutu konservelerinde bozulma yapan spor veren 
bir kısım önemli anaerop mikroorganizmaların sporlu şekillerine 
etkili olmayışı, antibiyotiklerin, kutu konserveciliğinde yararlanıl-
masının henüz deneysel aşamada kalmasının nedenini teşkil et-
mektedir. Her ne kadar bazı yazarlar antibiyotikleri organik kim-
yasal prezervatif madde olarak tasnif ederler ise de, bu biyolojik 
maddelerin muhtelif sebeplerden ötürü organik kimyasal madde-
lerden ayrı olarak mütaleası daha doğru olur. 

Antibiyotiklerin organizmaya fazla miktarda alınması ve sub-
tilin'in kutu konserveciliğine tatbik edilmesi halinde, bu antibiyo-
tiğe hassas olan Cl. botulinum sporlarının bilâhare dirençlik kazan-
dıklarının saptanmış olması, insan sağlığını ciddî bir şekilde teh-
likeye sokan sonuçlar verebilir. Antibiyotiklerin bu mahzurların-
dan dolayı, bu gün bunların ancak çiğ haldeki bir kısım besin mad 
delerine tatbikine müsaade edilmiştir. Subtilin, Aureomycine, Chloromıj-

cetin, Streptomycin, Gramicidin, Lupulon, Bacitracin, Neomycin, Polymy-
xin, Penicillin ile diğer bazı antibiyotiklerin kullanılması ile besin 
maddelerinin prezervasyonu üzerinde yapılan araştırmalar sonu 
Aureomycin ile Terramycin'in besin prezervasyonunda kullanılan an-
tibiyotikler arasında en iyileri olduğu saptanmıştır. 

Yukarda bildirilen bu araştırmalara dayanarak, bu gün Ame-
rika Birleşik Devletleri'nin «Food and Drug Administraiion»u yalnız 
kümes hayvanlarının Biostat (Terramycin : oxytelracıjrline) ve Acro-
pize (Aureomycine • Çhlorteiracycline) ile Kanada hükümet ise aynı 
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antibiyotiklerin hem kümes ve hem de deniz hayvanlarının prezer-
vasyonunda kullanılmasına müsaade etmişlerdir. Çünkü ilâve edi-
len antibiyotik, pişirme esnasmda tahrip edildiğinden, sağlığa zarar 
veren bir son prodüksiyon bırakmamaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Food and Drug Administration» unca te-
mizlenmiş kümes hayvanlarının Aureomycin veyahut da Terramycin-

in pişmiş halde iken 7 ppm (milyonda 7) limitini koruyacak bir 
tolerans esas alınacak şekilde daldırılmak suretile prezervasyonu 
amacı ile kullanılmasına müsaade edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri «Food and Drug Administration» un-
ca kabul edilmiş olan bu miktar antibiyotik, temizlenmiş haldeki 
kümes hayvanlarının depolama sürelerini 2 - 3 misli arttırmakta 
olduğu bildirilmektedir. 

Soğuk Sterilizasyon veya Filtrasyon : 

Son zamanlarda şarap ve meyve sulan gibi sıvı haldeki besin 
maddelerinin prezervasyonu için, SEİTZ E K filtrelerinden süzme 
esasına dayanan filtrasyon ve besin teknolojisi alanmda soğuk ste-
rilizasyon işlemi denen metod kullanılmaktadır. 

Yüksek hava basıncı ile Prezervasyon : 

Mekanik olarak elde edilen hava basıncının mikroorganizma-
lan öldürdüğü ve besin maddelerinin terkibindeki anzimleri inak-
tive ettiği yanm asırdan fazla bir zamandır yapılan araştırmalar 
sonu bildirilmiştir. 

6,000 atmosfer basıncın, sporsuz bakterileri 45 dakikada öldür-
düğü bildirilmektedir. Ancak çok yüksek basıncın dahi, bakteri 

152 



sporlarını etkiliyememesinden ötürü bu metod pratikte uygulama 
alanı bulamamıştır. Ancak, yaklaşık olarak 4,500 atmosferlik bir 
basınç kullanılmak sureti ile elma suyunun 5 sene bozulmadan mu-
hafaza edilmiş olduğu yapılan deneyler sonu bildirilmiştir. 

Işınlar (Radiation) ile Sterilizasyon : 

Radiation ile sterilizasyon hakkında bilgi edinilmesi, bu ko-
nunun değer taşıyan aktüel ve ekonomik önemi yanında besin kont-
rolü ve analizleri ile ilişkisinden ötürü ön görülmüştür. 

Bu gün henüz yurdumuzda besin maddelerinin konservasyo-
nunda ışınlardan yararlanma ile ilgili uygulamaya girişilmemiş ol-
makla beraber, Çekmece (İstanbul) da bir atom reaktörü kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, bu konuda bilgi edinilmesi gerek-
mektedir. 

Son 30 - 40 yıldan beri iyonizasyon yapan radiyasyonlarm be-
sin maddelerinin prezervasyonu üzerindeki uygulaması geniş iler-
lemeler kaydetmiştir. 

Radyoaktif cisimlerin <*, 3, y, olmak üzere üç cins ışm neşret-
tiği Fransız fizikçisi H. BECGUEREL tarafından 1896 da bildiril-
miştir. 

Besin maddelerinin radyasyonlar ile pıezervasyonunda radyas-
yonların nitelikleri, madde ile ilişkileri, atomun yapısı ve radyoak-
tivite gibi konular hakkında lüzumlu olan ön bilginin edinilmesi 
gerekmektedir. Bununla beraber burada ancak 3, y ışınlar ile 
bunların ait olduğu gruplar hakkında kısaca bilgi verilmesi ile ye-
tinilmiştir. 

Bir kurşun pota içindeki bir parça Radium; bir elektriksel 
alana sokulur ve bu alanın arka tarafına bir fotoğraf plâğı yerleş-
tirilir ise bu fotoğraf plâğı üzerinde ; 
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1 — Pozitif, 

2 — Negatif, 

3 — Hiç bir yöne sapmadan düz olarak giden üç ayrı ışının se-
bep olduğu bir kararma demeti izlenir. Bundan da radyoaktif ci-
simlerden üç ayrı ışının intişar etmiş olduğu anlaşılır. 

İşte bu üç ayrı ışından elektriksel alan içinde negatif kutup yö-
nünde sapanlara a, pozitif kutup yönünde sapanlara 3, ve elektrik-
sel alandan etkilenmeyerek düz bir yönde yol alacak olanlara da 
y, ışınları denir. 

a — ışın (Radiation) lar : 

İki proton ve nötrondan ibaret, kitlesi dört Kitle Ünite (K.Ü.) ve 
elektriksel yükü ( + 2) olan bu partiküller, yaklaşık olarak ışık 
hızının onda biri kadar bir hızla hareket ederler. 

Hava içindeki etkili uzaklıkları 3 - 5 santimetre kadardır. 

a ışm çıkaran radioaktif bir element atomunun kitlesi 4 K. Ü. 
azalır ve atom sıra numarası 2 eksik, yeni bir element meydana ge-
lir. 

3 — ışın (radiation) lar : 

Beta ışınlar, ışık hızının yaklaşık olarak onda dokuzu kadar bir 
hızla hareket eden bir elektrik akımıdır. 3 partikülü, bir elektron 
olduğuna göre, kitlesi 1/1845 K.Ü. ve elektriksel yükü ( — 1 ) dir. 
Ancak 3 partikülünün kaynak bakımından kabuk elektronlan ile 
hiç bir ilgisi yoktur. Beta partikülleri çekirdekten çıkar. 

Esasen çekirdekte elektronlar bulunmayıp proton ve nötron 
mevcuttur. Bundan dolayı da beta partiküllerinin nereden çıktığı, 
şeklinde bir soru hatıra gelebilir. Yukarki bu soruyu cevapanlan-
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dı'rabilmek için de nötronların bir proton ile bir elektronun birleş-
miş şekli olarak düşünülmesi gerekir. Bu takdirde bir nötrondan 
bir elektron çıkabilir. Geriye de bir proton kalır. Bunun sonucu ola-
rak fl ışın çıkan bir çekirdek, atom ağırlığı aynı fakat atom sıra 
numarası bir fazla olan yeni bir element haline dönmüş olur. 

Y — ışın (radiation) lan : 

Y ışınlarının elektriksel yükleri ve kitleleri yoktur. Bunlar boş-
lukta ışık hızı ile hareket eden bir enerji türüdür. 

Y ışınlannın penetration yeteneği çok fazladır. 
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bolü 
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trik 
yükü 

Kit-
lesi 

Özelliği 
intişar ettiği çekir-
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nin aynı) 

2 azalır 4 azalır 
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— l e f 
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o Y° 0 0 X ışınları 
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şekli 
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Cetvel (11) : Nükleer radiation'laıın özellikleri. 
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feİektromanyetik ışınlar grubuna dahil bir radiatıön şeklidir. 
Cetvel (11) de bu üç ışının başlıca özellikleri gösterilmiştir. 

Genellikle ışınları; elektromanyetik ve korpusküler olmak üze-
re iki grup altında incelemek adet olmuştur. Elektromanyetin gru-
ba dahil olan radiationlar, telsiz ve radyo dalgaları, ısı radiationla 
rı, görünür ışınlar, ültraviyole ışınlar, X ışınları, y ışınları ve koz-
mik ışınlardır. Hepsinin hızları saniyede yaklaşık olarak 300,000 Km. 
olup, yaklaşık olarak ışık hızma eşittir. 

Korpusküler grupta ise a ve P ışınları, protonlar ve neutron'lar 
gbi subatomik partiküller mevcuttur. Bunların hızları değişik ol-
makla beraber hiç bir zaman ışık hızına ulaşamazlar. 

Yeteri enerjiye sahip olan radiationlar, cisimlerde iyonizasyon 

(lonization) meydana getirebilirler. 

Bilindiği gibi fiziksel mânada ionisation; bir atomun kabuk 
elektronlarından birisini, çok kısa bir zaman için kaybetmesi ola 
yıdır. Atomun kendisi ve ayrılan elektron, bir ion çiftini teşkil eder-
ler. 

Radiationlarm biyolojik tesirleri söz konusu olunca; ionization 
olayı çok daha büyük bir önem taşır. Zira radiationlarm biyolojik 
etkileri yalnızca iyonizasyon olayına dayanmaktadır. Dolayısı ile iyo-
nizasyon yapma yeteneğine sahip olan radiationlar ayrı bir grup ha-
linde incelenmektedirler. Bu grup içinde toplanan ışınlara da iyo-

nizan Radiasyon'lar adı verilmiştir. 

îyonizan radiationlar grubuna elektromanyetik radiasyonlar-
dan X ışınları, y ışınları ile kosmik ışınlar ve korpusküler radias-
vonlar grubundakilerin hepsi dahildir. 



BESÎN MADDELERİNİN MUHAFAZASI İÇİN YARARLANILAN 

IŞ INLARIN SINIFLANDIRILMALARI 

Besin maddelerinin prezervasyonunda kullanılan radiasyonlar : 

A — İyonizasyon yapmayan (lyonizan olmayan) ışınlar (Radias-
yonlar), 

B —• İyonizasyon yapan (lyonizan olan) ışınlar (Radiasyonlar), 
olmak üzere iki kısma aynlabilir. 

A — iyonizasyon yapmayan ışınlar : Besin maddelerinin dayanık-
lı hale sokulması için kullanılan iyonizasyon yapmayan radiasyon-
lar şema (1 ) da görüldüğü gibi : 

I — Isısal (Isı meydana getiren) radiasyonlar, 

I I — Mor ötesi (Ultraviole) ışınlar olmak üzere iki kısma ayırmak 
kabildir. 

-I — Isısal ışınlar : Bunların elektromanyetik speklrumdaki yakla-
şık yerleri infraruj ışınlarına kadar olup frekansları 10-" cyc/e'dir. 
Elektriksel, sonik ve radyo dalgaları gibi düşük frekanslı elektromanye-
tik ışınlar buraya aittir. 

Bunların mikroorganizmalara olan öldürücü tesiri ve ısı doğur-
ma mihanikiyetleri Elektron ve * Moleküler hareketten meydana gelir. 
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Burada ısısal ışınların; 

1 — Elektriksel (elektronik : radyo - frekansı ile ısıtma : yük-

sek frekansla ısıtma) olanı ile, 

2 — Ses dalgaları cinsinden bahsedeceğiz 

1 — Elektriksel ıs ı : Bu maksat için kullanılan Doğru akım'lar 
besin maddelerinde mühim Elektrolitik değişiklikler meydana ge-
tirmektedir. Bu bakımdan doğru elektrik akımları besin endüstrisin 
de yer alamamıştır. 

Isının etkisinden dolayı bu elektrolitik değişiklikler Dalgalı 
elektrik akımında büyük bir önem arzetmediğinden, besin endüstri-
sinde yer almıştır. Elektrik akımının, bir sıvının her tarafını aynı de 
recede ve aynı hızla ısıtması bakımından, besin endüstrisinde ka-
tı olmayan maddelere tatbikinden faydalanılmaktadır. 

Düşük frekanslı elektrik akımı vasıtası ile , ısının başarı ile . tat-

bikine misal, süt pastörizasyonu için tatbik edilen «Elekropure» iş-

lemidir. 

Keza aynı veçhile meyve sulan da bu şekilde işleme tabi tutul-

maktadır. 

Dalgalı elektrik akımı sıvı bir ortamın içinden geçtiği esnada az 

miktarda Ozon ile Klor hasıl eder ki bu da mikroorganizmaların öl-

mesinde ısıya yardımcı olabilir. 

Yüksek radyo - frenkanslarının hasıl ettikleri ısının, mikroorga-

nizmaları öldürdüğü ileri sürülmüş ise de bunun fazla ısı husule 

gelmeksizin de vukua geleceği iddia edilmiştir. Mamafi bu sonuncu 

iddia henüz açıklığa kavuşturulmuş değildir. 
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Deneyseİ olarak Radyo - frekansla ısıtmada saniyede bir kaç 
milyondan 3 milyar cycle'a kadar değişik akım kullanılmış olup, 
besinler için en ziyade saniyede 1 0 - 3 0 milyon cycle tavsiye edil-
mektedir. Bu cins bir ısıtma, iki metal elektrod arasına geçirici ol-
mayan bir madde yerleştirmek ve hızla yüksek voltajlı (Radyo - Fre 
kanslı) alternatif elektrik akımı tatbik etmekle elde edilir. 

2 — Ses dalgaları : 

Besin maddelerinin dayanıklı hale sokulması için sonik (ses) 
dalgalar üzerinde yapılan çalışmalar bu alanda Supersonik frekans'-
lann kullanılmalarına da sebep olmuştur. Saniyede 20 bin cycle ve-
ya 20 kilo cycle'den daha fazla olan bu ultra vcva supersonik fre-
kanslı ses dalgaları işitme kudretinin üstünde kalan dalgalardır. 

Sonik vibrasyonların mikroorganizmalar üzerindeki öldürücü 
etkisi, hasıl olan ısıdan ileri gelmekte ise de hücrelerin ve bilhassa 
membranlarmm yırtılması sonu da meydana gelebilir. 

Hücre veya membranîarının yırtılmaları, muhtemelen işlem es-
nasında sıvı içinde hasıl olan büyük basınç farkı sonu vukua gel-
mektedir. 

Besin maddelerinin sonik dalgalar ile muhafazasında belli baş-
lı mahzur, bunların besin maddelerinin yapısındaki anzimleri par-
çalamaması, buna mukabil vitaminleri tahrip etmesidiı. 

Bu yönlerden sonik dediğimiz bu ses dalgaları besin maddele-
rinin prezervasyonunda bu gün için pratik bir kullanılış alanı bul-
muş olmayıp, henüz deneysel safhadadır. Bununla beraber sonik 
dalgalar süt pastörizasyonunda ve peynirlerin olgunlaştırılmasmı 
çabuklaştırmada kullanılmıştır. 

I I — Mor ötesi ışınlar : 

Şema ( 1 ) deki Elektromanyetik şpektrumda Mor ötesi ışınlarının tak-
ribi yeri, Görülebilen ışık spektrumundaki mor hududun hemen öte-
sindedir. 
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Öalga uzunlukları 136-39ÖÛ AngStrom'dur. 

Bir Angstrom (A ) , bir müimicron'un onda birine eşittir. 

Güneş ışınları bu ışını ihtiva etmektedir. 

Bu ışın Quarlz - Civa buharlı lâmbaları veyaCarbon arc'ları vasıtası 
ile yapal olarak elde dilmektedir. 

Bu morötesi ışınlar; ısı doğuran ışınlar ile iyonizan ışınların 
arasındaki elektromanyetik spektrumda yer almaktadırlar. Bu ne-
denle bunlar, ısısal radiasyonlar ile iyonizan radiasyonlar arasında 
özel bir durum arzederler. Bu bakımdandır ki FRAZÎER Ultraviole 
(U. V. ) ışınları, iyonizan ışınlar bölümünde; fakat, HANNAN ise iyo 
nizasyon yapmayan ışınlar bölümünde mütalea etmektedirler. 

U. V. ışınların mikroorganizmaları öldürücü etkiye sahip olan 
dalga uzunlukları 2500-2800 ( A ) dur. Ancak 2650-2660 ( A ) dalga 
uzunluklarındaki ultraviole ışınlarının mikroorganizmaları öldürme 
etkisi çok fazladır. 

Mikroorganizmaların öldürülmesinde en çok Quartz - civa buharlı 

lâmbaları denen U. V. lâmbaları kullanıl maktadır. Bundan elde edilen 
ışınların dalga uzunlukları 2537 ( A ) dur. 

Lâmba üzerinde veya havada mevcut olan toz veyahut da hava-
nın nisbî rutubetinin çokluğu, U. V. ışının etkisini azaltır. 

Yapılan çalışmalar, % 80 den fazla nisbî rutubetin U. V. ışının 
havayı penetrasyonunu azalttığını, fakat % 60 dan aşağı relatif ne-
min U. V. ışının bu özelliğinin azalmasına pek az etki yaptığını gös 
termiştir. 

Su; erimiş halde bulunan mineral tuzlar ile bu mineral tuzlar-
dan bilhassa demir tuzları ve ayrıca da bulanıklık, U. V. ışınların 
etkisini pek çok azalttığı bildirilmektedir. 

Çok ince tabaka halinde yağlı maddeler ile opak maddelerin 
rt netran olmadığı bldirilmiştir. 
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Bu hususlardan dolayıdır ki U.'V! ışınlara arzedilen besin mad-
delerinden pek çoğunun yüzey kısımlarına etki göstern U. V. ışın-
ları, bunların iç kısımlarındaki mikroorganizmalara karşı bir etki 
gösteremez. 

Bu lâmba ile çalışırken bir kaç saniye bu lâmbaya bakmak, 
gözlerde irritasyon meydana getirir. 

Keza derinin bu ışına uzunca müddet maruz bırakılması halinde 
erythem'ler husule gelir. 

Her ne kadar hayvanlar üzerindeki etkisi pek belli değil ise de 
hayvanların gözleri (Bilhassa tavuklarda) irrite olabilmektedir. 

U. V. ışınların mikroorganizmalara karşı etkisi; ışının mikroor-
ganizmaya eriştiği zamanki entansitesi, etki süresi, mikroorganiz-
maların bulunduğu ortam ile mikroorganizmaların cinsi, spor veya 
vegetatif şekillerde bulunuşlarına göre değişiktir. Meselâ : havada 
15 Wattlık lâmbaya 60-61 cm. uzaklıktaki Escherichia coli'nin 
% 97 - 99 unun 10 saniyede ölmesine mukabil, 28 cm. uzaklıktaki 
agaı- yüzeyinde bulunan aynı bakterinin ölebilmesi için 20 saniyeye 
ihtiyaç vardır. 

Bakterilerin kapsüllü veya kümeler halinde bulunmaları da, 
bunların U. V. ışınlara karşı dirençlerini arttırmaktadır. 

Genellik ile bakteri sporları, vegetatif şekillere nazaran 2 - 5 
kerre daha fazla U. V. ışınların etkisine bırakılmaları icap etmekte-
dir. Keza bazı bakterilerin pigmentleri U. V. ışınlara karşı bunları 
koruyucu özelliğe sahiptirler. Umumiyetle maya'lar, bakterilere na-
zaran U. V. ışınlara 2 - 5 defa daha fazla dirençlik göstermelerine 
mukabil bazı maya nev'ileri bakteriler kadar kolay yok edilirler. 

Küflerin, U. V. ışınlara gösterdikleri dirençlikler, bakterilerin-
kirıden 10-50 kere daha fazla bulunmuştur. 
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Bundan başka U. V. ışınlara karşı pigmentli küfler, 
pigmentsiz küfler'den ve spor şekilleri Mycellium'larından daha fazla 
dirençlik gösterirler. 

Genellik ile Küf ler in pigmentli sporlarını öldürmek, pigment-
siz sporlarını öldürmekten daha zordur. 
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Besin maddelerinin Prezervasyonunda iyonizan olmayan 

ışınlardan yararlanma. 

Bu ışınlardan U. V. ışınlar; serinde depolama ile birleştirile-
rek saklama süresinin uzatılması için kullanılmaktadır. Başlıca ge-
niş ölçüde et parçalarının asılı bulundurulduğu saklama depoların-
da, fakat bazı perakendeci dükkânlarmdaki soğutma odalarında 
kullanılmaktadır. Bu ışınlar, havadaki mikroorganizma sayısını 
azaltmağa ve et yüzeyindeki mikroorganizmaların çoğalmalarına 
mani olmağa veya onların ölmelerine hizmet eder. 

Mikroorganizmaları etkileyebilmesi için, bunların etin yüzeyin-
de olması, yağlı ve opak maddeler ile korunmuş olmaması gerekir. 

Hızla olgunlaştırılmak amacı ile normal serinlikten daha yük-
sek ısı derecelerinde asılmış olarak bulunan etlerin yüzeylerindeki 
mikroorganizmaların ve bunlardan özellik ile küflerin üremesini 
azaltmak için, keza bu ışınlardan yararlanılır. 

Eti olgunlaştırma veya asma işlemi, eti kendi proteolitik anzim-
leri yardımı ile gevrekleştirmek için yapılır. Bu işlem özellim ile 
gevrek biftek ve diğer fantazi amaç ile kesilip hazırlanan etler için 
uygulanır. 

Genellik ile olgunlaşma; 2.2 - 3.3 C° de bir kaç haftada, relatif 
nem % 80 - 90 arasında ve havanın akımı dakikada frekans olarak 
10-30 iken olur. Fakat U. V. ışınlar ile olgunlaşmada zaman 2-3 
güne inmektedir. Buna karşılık ısı ise, 16 - 18 C°ye yükseltilebilmek-
tedir. Relatif nem ise % 85 - 90 dır. Ancak U.V. ışınlar tarafından 
olgunlaşma esnasında oksidasvon ve yağların hidrolisis'i görülebi-
lir. 
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Süt ve mamullerinin prezervasyonunda iyonizan 

olmayan ışınların uygulanması. 

Her ne kadar U. V. ışınlarla sütün işleminden, pastörizasyona 
eşit etkide bir sonuç alınmakta ise de ancak ince bir yüzey halinde 
sütün başarı ile ışmlandırılabileceğinden ve çok fazla dikkat edil-
mez ise yanık lezzet meydana geleceğinden sütlerin pastörizasyo-
nunda bu metod kullanılmamaktadır. 

Sütün ihtiva ettiği D vitaminini artırmak için yapılan bu nev i 
ışınlandırma, sütün prezervasyonu demek değildir. Süt indüstri sin-
de U. V. ışının diğer kullanılışları, şekerli kondanse sütlerin hazır-
landığı işleme odalarında veya kesilmiş peynirlerin yapıldığı veya 
peynirlerin salamura edildiği odalardaki havada bulunan mikroor-
ganizmaların sayısını azalmak içindir. 

Direk olarak U. V. ışınların etkisine bırakılan salamura peynir-
lerin üzerindeki küflerin üremesi durdurulur. Fakat ışının direk et 
ki yapmadığı yan taraflara ışın tesir edemez. Ultrasonik ses dalga-
larından ise bir zamanlar sütteki bakterilerin vegetatif şekillerini 
öldürmek ve peynirlerde olgunlaşmayı çabuklaştırmak gayesi ile 
faydalanılmıştır. Fakat bu gün bu metodlar besin indüstrisi alanın-
dan uzaklaştırılmış bulunmaktadır. 
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İyonizasyon yapmayan ışınların yararlanıldığı 
diğer alanlar. 

U. V. ışınlardan besin endüstrisinde etlerin olgunlaştırılmasın-
dan başka, hafif içkilerin, ekmek ve keklerin işlenmesinde, .Ameri-
ka Birleşik Devletleri gibi ekmeğin dilimler halinde kesilerek satıl-
dığı yerlerde bıçakların, dilinmiş domuz pastırmasının paketlen-
mesinde, yiyecek kaplarının hijiyenik temizliğinde, lahana turşusu-
nun üstünde ince bir tabaka halinde teşekkül eden maya üremesi-
ne mani olmak için, şeker kristallerinde ve şuruplardaki bakteri 
sporlarının öldürülmesinde, peynirlerin paketlenme ve depolarda 
saklanmalarında, raf ve duvarları küf üremesinden, depolama ve iş-
letme yerlerinin havasının hijiyenik durumunu korumakta kullanıl-
maktadır. 

Radiyo - frekansından da keza dilinmiş ekmeklerin küf üreme-
si sonu bozulmalarını önlemek için besin endüstrisinde yararlanıl-
maktadır. 

B — İyonizasyon yapan ışınlar. 

İyonizan radyasyonların karakteristik özelliği, daha önce de de-
ğinilmiş olduğu gibi «GERİYE POZİTİF ŞARJLI BİR İYON BIRA-
KARAK BİR ATOM VEYA MOLEKÜLDEN ORBİTAL BİR ELEKT-
RON İHRAÇ EDECEK ŞEKİLDE BELLİ BİR ORTAMDAKİ TEK 
ATOM VEYA MOLEKÜLLERİN ENERJİ VERME YETENEĞİN-
DE OLMALARIDIR» şeklinde nitelendirilebilir. Daha dar anlamda; 
«İyonizasyon; bir atomdan, bir veya daha fazla elektronun alınma-
sı işlemidir.» şeklinde tanımlanabilir. 

1895 de RÖNTGEN tarafından X ışınlarının bulunuşundan kı-
sa bir süre sonra, bunların büyük bir kolaylıkla biyolojik madde-
lere nüfuz etme ve kâfi bir süre etki altında bırakılan canlı hücre-
leri öldürme yeteneğine sahip oldukları saptanmıştır. Bunun so-
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nucu olarak X ışınlarının bu her iki özeliğinden, tıbbın bilhassa 
Radiotherapie alanında insanlık için büyük faideler sağlanmıştır. 
Bu suretle X ışınları; tümör hücrelerinin öldürülmesinde geniş bir 
şekilde uygulama alanına girmiştir. 

Sonraları radioterapödik çalışmaların yanı sıra bu ışınlar ile 
bunların analoğu olan diğer bir kısım ışınların da besin maddeleri-
nin sterilizasyonunda kullanılması düşünülmüştür. Bununla ilgili 
bir çalışmaya ait ilk patent 1930 da İngiltere'de alınmıştır. 

Bunu takiben 1936 - 1937 yıllarında İngiltere'de LEA, HAİNES, 
COULSON'un bu konu üzerinde çalışmış oldukları bildirilmektedir. 

Bununla beraber bu konunun ciddî bir şekilde ele alınması 
1945 den sonraya rastlar. Nitekim bundan sonra iyonizan ışınların 
besin endüstrisinde geniş bir şekilde uygulanması hızla gelişmiş ve 
İngiltere'deki Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Dairesinin Besin 
Araştırma Heyeti 1950 yıllarına doğru bu konu üzerinde araştırma 
yapmağa başlamıştır. 

İyonizan radiasyonun bu günkü durumu; geliştirilmiş kuvvetli 
Elektron generatör'leri ile atom enerjisi artıklarının besin madde-
lerinin sterilizasyonu için tatbikinden ibarettir. Ancak bu gün için 
durum ilerde açıklanacak nedenlerden ötürü deneysel aşamadan ile-
ri gitmiş değildir. 

Besin maddelerinin iyonizan ışınlar ile işlenmesine değişik 
isimler verilmiştir. 

İlk olarak «Elektronik sterilizasyon» deyimi kullanılmış fakat 
daha sonra «Soğuk sterilizasyon» veya «Işınla sterilizasyon» anla-
mına gelen «Işınlandırma» (İrradiation) ve «Işın (Radiation) ile 
sterilizasyon» gibi deyimler kullanılmıştır. 

Genellikle önemli olan bir kısım iyonizan ışınlar cedvel (12) 
de gösterilmiştir. Ancak bu cedvelde bildirilmiş olan bu iyonizan 
radiationlann bir çoğu «Nükleer transformasyon »'lar hasıl ettik-
lerinden, besin endüstrisi uygulamasında yer alamamıştır. 
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Besin endüstrisi uygulamasından elimene edilmiş olan iyoni-
zan radiasyonlar; «Alpha ışınlar», «Neutron'lar», «Proton'lar», «De-
utron'lar» gibi ağır partikl ışınlar ile «Fisyon» (Fission) fragmeııt-
leridir. Bunların besin endüstrisinde kullanılmayışlarmın nedenle-
ri, bu atomun nükleusu ile çarpışma veya onunla birleşerek sabit 
olmayan yeni bir atom meydana gelmesi sonu Radyo - aktif atom'-
lar teşkil edebilme özelliğinde olmalarıdır. Bu suretle Nükleer reaksi-
yon sonu husule gelen Radyoaktivite; alman besin maddeleri ara-
cılığı ile, canlılar için bir tehlike teşkil etmektedir. Bundan başka 
Korpüsküler ışınların penetrasyon kudreti de az olduğundan bu 
cins iyonizan ışınların kullanılması pratikte yer almamıştır. 

Bir de elektromanyetik spektrumdaki yerleri, Gamma ışınla 

rının bitiminde başlayan Kozmik ışınlar vardır ki bunlar iyonizan 

ışınlar olmakla beraber iyonizasyon özellikleri çok zayıftır. 

Burada cedvel (12) de bildirilen iyonizan ışınlardan X, Gam-
ma, Cathode ve Beta ışınları incelenmek üzere göz önünde tutul-
muştur. Ancak pratik olarak 3 ışınlarının yeterli bir penetrasyon 
yeteneği yoktur. Aynı şekilde a ışınlarının da bu yeteneği yeterli de-
ğildir. Bu neden ile besin endüstrisinde yalnız, elektronla, X ışın-
ları ve y ışınları büyük önem taşımaktadır. Halbuki elektronlar bir 
makine prodüksiyonu olduklarından, bunlardan elde edilen enerji, 
o makinenin tipi ve ona verilen enerjiye bağlı olduğundan, P parti-
killere nazaran çok daha uygun olarak uygulanabilmektedirler. 

P partikillerü doğal radioisotop'ların veya yapal olarak elde edi-

len bir nükleer desintegration prodüksiyonudur. Beta partikilleri-

nin madde ile olan ilişkileri, her ne kadar elektronlarınki ile aynı 

ise de, enerjileri sınırlıdır. 
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Radiation Özellikleri Nereden elde 
edildiği 

Elektromanyetik 
dalgalar: 

X - ışınlan Yaklaşık dalga boyı Elektrik jeneratör-
leri 

Gamma ışınları 

Korpüsküler ışınlar 

10 A -10 - 4 A. Radioaktif element 
1er 

Cathode ışınları Hızlı elektronlar Elektrik jeneratör-
leri 

Beta ışınlan Hızlı elektronlar Radioaktif element 
1er 

Hızlı protonlar 

Hızlı neutron'lar 

Kitlesi 1, pozitif 
yüklü 

• 

Kitlesi 1, yüksüz j 

[ Elektrik jer.eratör-
( leri ve Fisionlar 

Hızlı deutron'lar Kitlesi 2, pozitif 
yüklü 

Elektrik jeneratör-
leri 

Alpha ışınlan Kitlesi 4, iki pozitif 
yüklü (Helium) çe-
kirdeği) 

Radioaktif element-
ler 

Fision fregmentle; Ağır atomik parti-
küller 

Nuclear (Fision) 
reaksiyonlar. 

Cetvel (12) : Bilinen bazı iyonizan radiasyonlar. 
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İYONİZASYON YAPAN ( İ YONİZAN ) IŞ INLARIN ELDE 

EDİLMESİ : 

İyonizan ışınlar genellik ile; 

I — Elektrik; ile çalışan jeneratörler, 

I I — Atom enerjisi üretiminden arta kalan radiasyonlar (Nük-
leer reaktürlerin artığı), 

I I I — Radioaktif elementler, olmak üzere üç şekilde elde edilirler. 
Burada bunlardan yalnız I ve I I ci şekillerin besin endüstrisi ile iliş-
kisi vardır. 

I — Elektrik ile çalışan jeneratörler : 

Elektrik ile çalışan jeneratörlerden genellik iie iki tip iyonizan 
ışm elde edilmektedir. 

1 — E l e k t r o n ı ş ı n l a r ı , 

2 — X I ş ı n l a r ı , 

1 — E l e k t r o n I ş ı n l a r ı : 

Bu nev'i ışınlar yüksek voltaj elektron akseleratörlerinden elde 
edilirler. Yüksek voltaj elektron akseleratörleri besin maddelerinin 
prezervasyonu için yapılan çalışmaların pek çoğuna Önderlik etmiş-
tir. Bu nev'i akseleratörlerin değişik tipleri vardır. 
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a- — V an d e G r a a f f a k s e l e r a t ö r ü 

Bu tip jeneratör besin endüstrisinde kullanılmış olan jeneratör-
lerin en tanınmış olanıdır. Bunlar umumiyetle iki temel üniteden mü-
teşekkildir. 

Birinci temel ünite : 

Genellik ile milyon cinsinden ifade edilebilen bir yüksek voltaj 
jeneratörüdür. Şekil (14) de görüldüğü üzere esas itibariyle WIMS 
HURST;makinesinin geliştirilmiş bir şeklidir. 

Konstrüksiyon bakımından esnek ve izole bir maddeden yapıl-
mış olan ( a ) kayışı, bir alçak voltaj kaynağından, izole edilmiş bir 
yüksek voltaj kutbuna ( c ) elektrostatik yük taşır. Bu elektrostatik 

Şekil (14) : Van dc Graaff akseleratörünün birinci temel ünitesi. 

i* 

o 
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yük, kâyışâ yakın olarak yerleştirilmiş olan tarak benzeri uçlar ârâ 
cılığı ile alçak voltaj kaynağından —kayışa, kayıştan— yüksek vol-
taj kutbuna aktarılır. 

İkinci temel ünite : 

Bu ünite, akselerasyon (Hızlandırma) tübunden ibarettir. Bu 
hızlandırma tübü, bir elektron demetinin hızını arttırmak için birin-
ci temel ünitede elde edilmiş olan yüksek voltajı uygular. 

Bu ikinci ünite; havası boşaltılmış uzun bir tüb ile, bunun içine 
elektron ışını gönderen bir elektron tabancasından (a ) ibarettir. 
Bu sonuncusu da paralel bir şekilde ışın hasıl etmek için ısıtılmış 
bir katod ile uygun anodlardan oluşur. s ss s 

Hızlandırma tübünün bütün uzunluğu boyunca bir seri anocl 
(b) ' lar bulunur. Bu anodlar katod ile ilgili, yavaş yavaş artan potan-
siyellerde bulundurulabilmek için yüksek voltaj kutbuna K o r o -
n a aralıkları ile bağlanırlar. 

Elektronlar, teşekkül eden elektrostatik alan sonucu hızlarının 
arttırılmasından sonra genellikle ince bir aluminyum yapraktan ya-
pılmış, şekil (15) de görülen pencere ( c ) den hızlandırma tübünü 
terkederler. 

Işının çıkış penceresinin tabiatında yayma özelliği olduğundan; 
bu ve diğer jeneratörlerden çıkan ışın demeti, koni tarzında yayılır 
ki bu hâl geniş numunelerin ışmlandırılmasmda zorluk meydana ge-
tirir. 

Grafik (1 ) de en üstteki grafik hattı tipik bir; 2 MeV (2 milyon 
elektron volt)'luk jeneratörden 40 cm. uzaktaki ışının; ( c ) pencere 
sinden doğrudan doğruya, 0.0075 cm.; 0.01524 cm.; 0.02286 cır., ve 
0,050 cm. lik aluminyum safihalardan geçtiği takdirde ışın aksından 
itibaren uzaklaşma oranında ışın entansitesinin yayılışındaki azalma-
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Şekil (15) : Van de Graaf akseleratörünün ikinci temel ünitesi 
olan hızlandırma tübü. 

yı göstermektedir. Halbuki, bir ışına arzedilen numunenin derinliği-
nin her tarafına nüfuz etmiş olan ışının entansitesi aynı değildir. 
Bundan dolayı da numunenin orta kısmına yetecek derecedeki doz; 
yüzey için çok fazla gelmektedir. Bu husus göz önüne alınarak daha 
homogen karakterde bir ışınlandırma elde etmek için değişik metod-
lardan yararlanılmıştır. 

Bu amaca hizmet edecek en basit metod ya pencereden değişik 
yönlere çıkan ışın demetlerinden uzak mesafelerde çalışmakla veya 
çevredeki ışın nemetini tahdit eden Kon'tlar vasıtası ile ışın deme-
tinin merkezi kısmının kullanılmasından ibarettir. Bu durum grafik 
(1 ) deki aşağı grafik hatlarında görülmektedir. Bu metodlarla ışı 
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hm büyük kısmının kullanılmadan zayi olması her. ı>e.. kadar araştır-
ma yapmak için pek büyük bir mahzur değilse de ekonomik olması 
icap eden endüstriyel uygulama için yararlı değildir. 

Grafik : (1 ) : 2 MeV'luk Van de Graaff jeneratörünün 40 cm. 
uzaklıktaki penceresinden çıkan ışının yayılışı. 

Yararlanılabilecek ışınların kaybına engel olmak için aşağıdaki 
hususlara uymak gerekmektedir. 
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Şekil : (16) : Van de Graaff elektron akseleratörüniin 1 ve 2 ci temel 
ünitelerinin birlikte çalışmasındaki prensip. 
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1 — Pencereden uzak mesafelerde çalışmak ve numuneleri uy-
gun hızda ve biri birine paralel muhtelif konvayyörler üzerinde 
ışınlamak, 

2 — İleri geri hareket ettirmek suretiyle çalışmaktır. Fakat bu 
hususda en iyi usul, dar bir ışın demeti kullanmak ve bu 
dar ışın demetini her bir numunenin yüzeyi üstüne iyice yaymaktır. 
Bu da ışın veya numuneyi ayrı ayrı veya her ikisini de birlikte hare-
ket ettirmek suretiyle mümkündür. 

Geliştirilmiş en son Van de Graaff jeneratöründe yeni bir usul 
tatbik edilmektedir. Burada, numune bir yöne doğru hareket eden 
bir sistem üzerinde hareket ettirilir. Işın da, elektromanyetik yan-
sıtma bobinleri aracılığı ile dik açı şeklinde verilir. Işın yaklaşık ola-
rak 1 cm. çapında olup saniyede 200 defa ekspozisyon hasıl eder. Bu 
suretle her hangi bir genişlikteki numune, pek az enerji kaybı ile 
muntazam bir şekilde ışmlanabilmektedir. 

Bu Van de Graaff jeneratörünün son modelinin bir diğer yararı 
da, ışının yer değiştirmesi için pencerenin bir kaç misli uzatılmış 
olmasıdır. Bu suretle ışının her hangi bir yerde lokalize olmasının 
önüne geçilebilmiştir. 

Şekil (16) da bir Van Graaff akseleratörünün 1 ve 2 ci temel 
ünitelerinin birlikte çalışmasındaki prensip görülmektedir. 

b — C a s c a d e t i p i j e n e r a t ö r : 

Bu tip jeneratörlerin en tanınmışı C o c k r o f t W o 1 t o n 
jeneratörüdür. Bu jeneratör; atomu, ağır partiküller ile bombardı-
man etmek sureti ile ilk defa yapal olarak parçalamak için gelişti-
rilmiş bir jeneratördür. 

Bu hızlandırma tübünden elektronların sürekli bir ışın meydana 
getirmesi bakımından Van de Graaff jeneratörüne benzer ise de 
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Y ü k s e k V o l t a j ünitesi prensip bakımından tamamen ayın-
dır. 

Bu jeneratördeki Kondansatör «Bir dielektrik» (Yalıtkan 
geçirici olmayan) ortam ile her iki yaprağı biri birinden ayrı duran 
kondüktör (nâkil = iletken)'den teşekkül etmiş sistemlerin her iki 
dizisi doğrultmaç (alternatif akımı doğru akıma çevirici)'lar aracı-
lığı ile çapraz bağlanmıştır. Bu suretle her bir kondansatör, verilmiş 
olan alternatif voltajın maksimal değeri ile şarj edilmiş olur. Neti-
cede sağ sütun üzerine geçen total, voltaj maksimal voltaj ile kon-
dansatör adedinin misli kadar devamlı hale geçer. 

Şekil (17) de görülen bu aletin büyük fai delerin den biri de me-
kanik kısımlara ihtiyaç göstermemesidir. 

Şekil (17) : Cascade tipi yüksek voltaj jeneratörünün diyagramı. 
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•c R e s o n a o t T r a n s f o r m a t ö r 

Bu jeneratörün de bir enerji kaynağı sistemi ve bir de hızlan-
dırma tübü vardır. Ancak bu jeneratör de, enerji kaynağı için alter-
natif akımı kullanır. Hızlandırma tübünün bizzat kendisi doğrult-
maçtır. Böylece yalnız anod voltajının pozitif olan yarım cycle'ları 
müddetince elektron akımı vardır. Bu sistemin esas özelliği voltaj 
redüksiyonu düşük olan özel şekilde yapılmış bir transformatör kul-
lanmasıdır. Böylece düşük bir voltaj kaynağından yüksek hızlan 
dırma voltajını hasıl etmek için bu transformatör, rezonans frekan-
sı saniyede 180 cycle'da çalıştırılır. 

Bu jeneratörün kompakt ve basitliği, büyük bir avantaj olarak 
kabul edilmektedir. 

Son zamanlarda hızlandırma tübüne paslanmaz çelikten yapıl-
mış pencere koymak sureti ile bir hayli daha kullanışlı hale sokul-
muştur. Fakat bu durum ışının hafifçe zayıflamasını intaç etmiştir. 
Mamafi havayı sızdırmanın önüne geçtiğinden, normal olan akseler-
asyon tüpleri için lüzumlu olan devamlı pompalama işlemine ihtiyaç 
göstermemektedir. 

Şekil (18) de bir resonant transformatörün kesiti görülmekte-
dir. 

d — C a p a c i t r o n : 

Resonant transformatör jeneratörünün hasıl ettiği enerji oynak 
olmasına mukabil, Capacitron'dan elde edilen enerji muntazamdır. 
Yani, entansitesi çok yüksek ve süresi ise saniyenin milyonda biri 
kadar kısadır. Keza bu jeneratördeki yüksek frekans voltajı, daha 
önce bildirilen esaslar dahilinde hızlandırma tübüne uygulanırsa da 
teferruatta bazı ayrılıklar gösterir. 
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Şekil (18) : Resonant Transformatörün diyagramı. 

Sıcak katod yerine soğuk katod kullanılması, pencere çapının 
değişik santimetrelerde olması ve delikli bir kurşun levha ile donatıl 
mış olması, ayrılıklar arasındadır. 

e — L i n e a r a k s e l e r a t ö r : 

Van de Graaff akseleratör, Cascade tipi, Resonant transforma-
tör ve Capaciîron jeneratörlerinin hepsi elektrostatik hızlandırma 
tüpüne sahip oldukları halde, Linear akseleratör denen jeneratör de, 
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bu hızlandırma tüpü yoktur. Bundan dolayı da diğerlerinden farklı-
lık gösterir. Böylece bir tek ünite halindedir. 

Bu tip akseleratör; kompakt oluşu, statik yüksek voltaja ihtiyaç 
göstermeyişi, izolasyonun aşılması tehlikesinin bertaraf edilmiş ol-
ması gibi bir çok pratik avantajlara sahiptir. 
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Şekil (19) : Capacitran Yüksek Voltaj Jenaratörünün diyagramı. 

Şekil (20) de kompakt bir bünyede olan Linear akseleratör g 
rülmektedir. 

f — D i ğ e r a k s e l e r a t ö r l e r : 

Bu gün hali hazırda kullanılmakta olan ve B e t a t r o n denen 
diğer bir tip akseleratör daha vardır ki bu daha ziyade tıp alanında 
kullanılmakta olup, besin endüstrisinde ise, hasıl ettiği enerjinin çok 
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Şekil (20) : Linear Akseleratörün şematik diyagramı. 

düşük olmasından dolayı yer almamıştır. Bundan başka HVEC Li-
naec, ARCO Mark 20, Varian V - 4800 gibi jeneratörler de bildiril-
miştir. 

2 — X I ı ş ı n l a r ı : 

X Işınları; RÖNTGEN TÜP (X — ışını jeneratörü)'lerinden 
elde edilir. Bu ışın 1895 de Alman fizikçisi RÖNTGEN tarafından 
keşfedilmiştir. 

RÖNTGEN, Cathode ışınları üzerinde denemeler yaparken çok 
girici (penetran) özelliğe malik olan bu ışını, tesadüfen bulmuş-
tur. Bulduğu bu ışının niteliğini bilmediği için X ışınları demiştir. 

Bu gün bu ışınlara, bilginin ismine anı olmak üzere RÖNTGEN 
Işınları denmektedir. Bu ışınlar ne manyetik ve ne de elektrik alan-
larında sapmazlar. Bunlar içerisi imkân nisbetinde boşaltılmış bir 
kapta, bir katoddan çıkan, elektrostatik bir alan yardımı ile büyük 
bir hız verilen, elektronlar demetinin «Antikatod» ismi verilen maddi 
bir engel üzerinde âni olarak durdurulması ile elde edilirler. 

Bu ışının besin endüstrisindeki uygulaması ancak belli kalınlık-
taki numuneler için elverişlidir. 
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Esassen X ışınlarının etki kuvveti, Cathode ışınlarından daha az 
olmakla beraber, bunlar daha yüksek penetrasyon özelliğine sahip-
tirler. 

Bu sistemin inşasmdaki genel prensip, yüksek voltajlı radyo 
transmisyon valvlarınm kullanılmasından farklı değildir. 

Bu sistemde anod ve katod o şekilde tanzim edilmişlerdir ki, 
anod'un elektron ile bombardımanı sonu, tüpün cidarında bulunan 
pencereden X ışınları çıkar. 

Pencere genellikle yumuşak radiasyoııların çıkmasına müsaade 
etmek için Berillium veya Aluminium gibi maddelerden yapılır. 

Esasen bu maddelerin ışına karşı gösterdikleri attenüasyon 
özelliği de düşüktür. 

Bu sistem çalışırken anod'dan pek fazla miktarda ısı meydana 
gelir. Bundan dolayı sistem yeteri kadar su sirkülasyonu yardımı ile 
soğutulmak zorunluluğundadır. 

Burada kullanılan jeneratörlerin voltajı 50 kilo volttur. Fakat 
penetrasyonun arttırılması arzu edilir ise voltajın 100- 150 kilo vol-
ta çıkarılması icap eder ki, bu da aletin hacminin artmasına ve çok 
masraflı olmasına sebep olur. Buna rağmen kalın maddelerin derin 
sterilizasyonu için yeterli olmayıp, ancak yüzey sterilizasyon, toz ve 
sıvılar ile ince katı maddelerin derin sterilizasyonunda kullanılır. 

I I — Atom Enerjisi Artığı Radiasyonlar. 

Bu radiasyonlar nükleer reaktörlerden elde edilen atom enerjisi 
yan ürünleridir. Bundan dolayı bunların elde edilmeleri için N ü k -
l e e r R e a k t ö r 'lere ihtiyaç vardır. 

Kullanılmakta olan radiasyon tiplerinin yeteri derecede anlaşıl-
ması için nükleer reaktörlerin temel özelliklerinin göz önünde 
bulundurulması icap etmektedir. 
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Doğada U r a n i u m , üç izotopun karışımı halinde bulunmak-
tadır. Bunlar; U r a n i u m 234, U r a n i u m 235, U r a n i ü m 
238 dir. 

Bunlardan zincirleme fisyona elverişli olanı yalnız U r a n i u m 
235 olup, U r a n i u m karışımı içerisindeki oranı % 0.72 dir., 

U r a n i u r a 235 in diğer izotoplardan ayrılarak saf halde elde 
edilebilmesi çok güç ve masraflı olmaktadır. Bundan dolayı; fisyo-
nable madde olarak 235 yerine doğada oldukça bol bulunan U r a -
n i u m 238 den yapal olarak elde edilen Plutonium 239 kullanılmak-
tadır. 

238 239 
U + on1 U 

92 92 

239 o 239 
U e + Np 

92 —1 93 

239 o 239 
Np e + Pu 

93 —1 94 

on1 = Neutron,-,e° = -,?0 = Beta ışını 

Np — Neptinium, Pu = Plutonium. 

Urartium 238 den Plutonium 239 un elde edilmesi : 

Uranium 238 in neuironlarla bombardıman edilmek sureti ile çe-
kirdeğine bir (0n') neutron sokarak doğada bulunmayan Uranium 

239 elde edilmiş olur. 
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Uranium 239 radioaktif bir madde olup beta ( — lec ) neşrede-
rek Np 239 haline geçer ki keza bu da (—1 e ° ) emitörü (neşredici ol-
duğundan bir beta neşretmekle Pu 239 hası olur. 
Uranium 235 veya Pu 239 un bir atomu bir neutron yutması ile fis-
yona uğrar, yani ikiye parçalanarak iki yeni fisyon mahsülü meyda-
na getirirken, iki veya üç neutran da açığa çıkar. 

Uranium 235 -f Neutron > Fisyon ürünleri -+- Neutron-

lar 4- Enerji 

Bu parçalanma esnasında açığa çıkan neutronlar yeni atom çe-
kirdekleri içine girerek onların da fisyona uğramalarını temin ede-
bilir. Her seferinde meydana gelen neutronlarm yeni fisyon hadise-
sine sebebiyet vermesi ve bunların zincirleme bir şekilde devam et-
mesi olayına Zincirleme fisyon olayı denir. 

Bu fisyonabl madde (Uranium 235, Pu 239) içerisinde başla-
yan fisyon olayı sonunda meydana çıkan neutronlarm kitle haricine 
kaçmadan önce yeni bir atom çekirdeğine girmesi ve böylece o ato-
mu da fisyona uğratması olasılığı, fisyonabl madde kitlesinin büyük-
lüğü ile orantılı olarak artar. Yani küçük bir kitle içerisinde, belli 
sayıdaki atomların fisyona uğraması ile başlayan fisyon reaksiyonu 
sonunda meydana çıkan neutronlar, ilk kuşakta parçalanan atom 
sayısından daha az sayıda yeni atomlar fisyona uğratırsa bu zincir-
leme fisyon olayı gittikçe yavaşlayacak ve nihayet sönecektir. 

Bu şekildeki küçük bir kitleye Kritik altı kitle denir. 

Şayet her seferinde meydana çıkan neutronlar yine aynı sayıda 
yeni atomların parçalanmasına sebep olur ise reaksiyon başladığı 
hızda devam edecektir ki, bu büyüklükteki bir kitleye de Kritik kitle 

denir. 

Kitle bir az daha büyük olursa, reaksiyon bir geometrik dizi (*) 

halinde hızla artan bir tempo gösterecek ve bu şekildeki bir kitle ise 

(*) Geometrik dizi : Biribirini takip eden sayılar, bir evvelkinin 
belli bir katı olan dizidir; 20, 40, 80, 160 gibi. 
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çok kısa. bir zamanda meydana gelen muazzam enerji dolayısı ile 
patlayacaktır. 

İşte bu şekildeki bir kitleye Kritik üstü kitle denir ve böyle bir 
kitlenin bir arada bulunmasına imkân yoktur. 

Atom ocaklarında (Reaktör), zincirleme fisyon olayını kontrol 
altında bulundurmak ve reaksiyonu istenilen tempoda devanı ettir-
mek için kritik altı kitlelere hariçten neutron verilmek veya ncu!ron 

reflektörleri kullanmak veyahut ta fazla neutronları, neutron yutu-
cu maddeler kullanarak —Meselâ grafit gibi— reaksiyon dışı kılmak 
sureti ile her seferinde fisyona uğratacak atom miktarı ve dolayısı 
ile reaksiyon hızının istenilen bir seviyede tutulması kabil olmakta-
dır. 

Bu şekilde meydana gelen ısı enerjisinden meselâ türbinlerle 
elektrik enerjisine çevrilmesi gibi çeşitli şekillerde istifade edilmek-
tedir. 

Bu gün henüz reaktörlerin inşa şekilleri, kesin bir biçim almış 
değildir. Bununla beraber katı veya sıvı enerji kaynağı kullanıldığı-
na göre iki tip konstrüksiyon tarif edilebilir. 

Bunlardan katı enerji kaynağı, halen çok daha yaygın olan tip-

lerdir. Bunlar kaideten uygun bir şekilde bir birlerine paralel ola-

rak dizilmiş bir çok madenî Uranium çubuklarından ibarettir. 

Burada Uranium un total ağırlığı, çubuklar arasındaki aralıklar 
ve aradaki ortamın neutron absorbsiyonu, zincir reaksiyonu için lü-
zumlu olan kritik şartları temin edecek tarzda ayarlanır. 

•Sıvı enerji kaynaklı reaktörlerde, uranium ihtiva eden sıvı, ba-
sitçe bir tank içinde bulundurulur. Eritilmiş bizmut içinde hal edil-
miş uranium madeni veya suda eritilmiş uranium tuzlan bu sıvı-
lara tipik bir örnektir. 
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Besin Endüstrisinde Yararlanılan İyonizan Işınların Özellikleri 

X Işınlan; Tercihan atom sayısı yüksek olan bir hedefe Cathode 
ışınlan çarptığı zaman husule gelen kısa dalgalı elektromanyetik 
radiasyonlara X ışınlan denir. Bunlar RÖNTGEN tüplerinden elde 
edilirler. 

Gamma Işınları; Doğal olarak bulunan ve yapal radioaktif ele-
elementler tarafından neşredilen elektromanyetik radiasyonlardır. 
Bunlar kısa dalgalı X ışınlanna benzerler. Ancak belli bir ele-
mente ait bu radiasyonlar değişik dalga boylanm bir arada ihtiva 
etmeyip, kesin bir şekilde bir veya daha çok sayıdaki dalga boyunda 
ışm ihtiva ederler. Bundan dolayı da Cobalt 60 dan elde edilen radi-
asyon, deneysel amaçlar için Gamma ışınlan kaynağı olarak artan 
bir kullanılış alanı bulmaktadır. Bu izotoptan yapılan Gamma 

radiasyonlar; photon enerjileri 1.17 ve 1.33 MeV olan iki dalga uzun-
luğu kanşımıdır. 

X ve Gamma ışınlarının özelliklerinin bir birinden aynlması 
mümkün değildir. 

X ve Gamma ışmlannın penetrasyon özelliği Cathode ışınlarına 
nazaran daha fazladır. 

X ve Gamma ışınlarının bu penetrasyon özelliğinin üstünlüğüne 
rağmen; derinlik arttıkça bu etkileri de azalır. 

Bu penetrasyon etkisinin, bir çok besin maddelerinde 14 cm. 
derinliğe kadar eriştiği bildirilmektedir. Fakat burada ışına tutma 
süresinin de rolü önemlidir. 

Gamma ışınlan ile X ışınlan arasındaki ayırıcı tek fark, Gamma 

ışınlarının radioaktif maddelerden intişar etmesi nedeniyle, kaynak 
bakımındandır. Bundan dolayıdır ki Gamma ışınlan; Cathode ve X 
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ışınlan ile eleştiride, Toksisite bakımından mülahazat hanesini açık 
bıraktırtmaktadır. 

Her ne kadar gönüllü insanlar üzerinde yapılan denemelerde 
Gamma ışınlanna tabi tutulmuş besin maddelerini yiyenlerde pato-
lojik bir hal tesbit edilmemiş ise de, bu alandaki yapılan çalışmalar 
halâ devam etmektedir. Ancak bu güne kadar yapılan çalışmalardan 
elde edilen bdigiye göre; Cathode veya X ışınlan ile besin maddele-
rinin ışmlandınlması, tüketim bakımından bir tehlike gösterme-
mektir. 

y ışınlan ile besin maddelerinin ışınlandırıldığı sırada bunlann 
radioaktif zerrecikler ile bulaşması ihtimali mutlaka giderilmiş ol-
malıdır. 

Cathode ve Beta Işınlan : 

Cathode ışınlan, enerjileri elektron - volt ( eV ) birimi ile bildirilen 
ve elektrik jeneratörlerinden yapal olarak elde edilen elektron akı-
şıdır. 

i eV bar elektronun bir voltluk potansiyel farkla hareketinde 
haiz olduğu enerji olup, 

10~12 X 1.602 erge eşittir. 1 eV = 10~12 X 1.602 erg 

Besin maddelerinin ışmlandınlmasına elverişli Cathode ışını el-
de etmek için genellik ile anoda tatbik edilecek voltaj, milyon volt 
cinsinden olması gerekir. Bunun için genellik ile pratik olarak enerji 
ünitesi bir milyon elektron volt olup MeV ( M = milyon, e = elek-
tron, V = volt ) olarak gösterilir. Bu suret ile elde edilen elektronun 
hızı, ışık hızına yakındır. 

Negatif yüklü bir elektron bir molekül içinden veya yakınından 
geçerken, kendi enerjisinin bir kısmını kaybeder ve molekülde bir 
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çok karışıklıklar husule getirmiş olarak onu terkeder. Ancak bura-
da bu karışıklıklar hakkında açıklamalara gerek yoktur. 

Cathode ışınlarının penetrasyon özelliği zayıf olup her bir MeV 
için yaklaşık olarak O. 635 cm. dir. 

Cathode ışınları belli bir tarafa yöneltilip, besin maddesine çev-
rilebileceğinden radioaktif kaynaktan devamlı olarak bütün yönler-
de çıkan Gamma ışınlarına nazaran daha kolay bir tarzda kullanı-
labilirler. 

Işınlanan maddenin şekline göre Cahode ışınlarından yarar-
lanılan maksimal oran % 40 - 80 arasında bulunmuş olmasına rağ-
men, Gamma ışınlarında ise bu oran % 10 - 25 arasında bulunmuştur. 

Cathode ışınlarının penetrasyon alanının Gamma ışınlarından da-
ha az ve bir yönde oluşu, Gamma ışınlarının ise bütün yönlerde olma-
sı, bu ki ışrnın sağlığa vereceği zararlar bakımından Cathode ışınları-
nın tercihine sebep olmuştur. 

Beta parUküllerinirı doğal radio - isofop'larm veya yapal olarak el-
de edilen nükleer bir dezintegrasyon prodüksiyonu olduğu, madde ile 
olan ilişkileri her ne kadar elektronlarmki ile aynı ise de enerjileri-
nin sınırlı olduğu dalıa önce de kaydedilmiştir. 

İyonizan Işınlarında Dozimetri : 

Madde tarafından absorbe edilen iyonizan ışın miktarını kesin 
olarak saptamak güçtür. Zira, bu miktar; ışın uygulanan maddenin 
terkibine ve iyonizan ışınların tabiatına bağlı olarak değişmekle be 
raber absorbe edilen enerjinin, madde içinde iyonizasyon, eksitas 
yon, ışın yayımı veya ısı enerjisi gibi çeşitli şekillere dönüşümü ve 
ya olaylara sebep olması dolayısı ile ayrıca güçlük arzeder; 

Yaklaşık olarak 1920 senesine kadar iyonizan radiasyonlarm öl 
çülmesinde, örneğin deri üzerinde erythem doğuran veya fotografik 
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emülsiyonlarda kararma yapma gibi hususlar bir ölçü metodu olarak 
kullanılmıştır. Fakat bu metodlarda kesin standardlar tesbiti imkân-
sız olduğundan daha sonra iyoizan ışınların hava içerisinde sebep ol-
dukları iyonizasyonun ölçülmesine dayanan bir metod bulunmuş ve 
buradan RÖNTGEN birimi ( r ) ortaya çıkmıştır. 

Bir RÖNTGEN, standard şartlar altında ( * ) bir c. c. hava da-
hilinde yaklaşık olarak 2 milyar (2.083 X 109) iyon çifti meydana ge-
tiren X veya y radiyasyon miktarına tekabül eder. 

RÖNTGEN biriminin; 

1 r. = 1 gr. havada 1.61 X 1012 iyon çifti 

1 r. = 1 c. c. hava 6.77 X 10" MeV 

1 r. = 1 gr. hava 83.8 erg 
şekillerinde bildirildiği kaydedilmektedir. 

RÖNTGEN birimi deyimi büyük bir değer taşımasına rağmen, 
havadan başka enerji emen maddeler söz konusu olduğunda, ( r ) 
deyiminin tarifi, ihtiyaca cevap verememektedir. Bundan başka 
Cathode ışınları ile yaklaşık olarak 3 MeV'un üstündeki elektroman-
yetik radiasyonlar gibi bazı ışınların dozlarını tayine elverişli de de-
ğildir. Bundan dolayı rad birimi diye tamnan bir birim geliştirilmiş-
tir. 

RAD: Maddenin bir gramının absorbe ettiği (massettiği) 100 
erg. lik enerji miktarına eşittir. 

Bir de önceleri çok geniş bir kullanılış alanı bulmuş olmakla 
beraber resmi bir birim olmayan ve muhtelif şekillerde yorumlanan 
REP birimi bildirilmektedir. Bu birim RÖNTGEN'm fiziksel eki-
valanı anlamına gelen Roentgen - eguivalent - physical deyiminin baş 
harfleri rep veya r.e.p. semboli ile gösterilmiştir. 

( * ) Standard koşullar O C° ve 760 m.m. civa basıncıdır. 
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i rep birimi muhtelif araştırmacılar tarafından 

• a. 83 ) 

b. 84 ) 

c. 93 ) erg/gr. su ii - ' 

d. 100 ) 
şeklinde olmak üzere değişik şekillerde tanımlanılmıştır. 
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Sesin maddelerini iyonizan ışınlar ile dayanıklı hale sokmanın 

yarar ve zararları. 

35 seneden bu yana iyonizan radiasyonlar ile besin madde-
lerinin dayanıklı hale sokulmaları imkânlarını araştırma hususun-
daki aşırı çaba dikkati çekecek derecede artmıştır. 

Bir nev'i sterilizasyon niteliğini andıran bu işlem bir çok ba-
kımlardan, ısı ile yapılmakta olan sterilizasyona üstün bulunmakta-
dır. Bu sebepler meyanında: 

1 — Besin maddeleri iyonizan ışınla çiğ olarak işlendiği tak-
tirde, bunlarda ısı ile işlendiği zaman vukua gelebilecek değişiklik-
ler gözükmez, 

2 — Mikroorganizma ve diğer canlıların yok edilmesinde yük-
sek etki gösterir, 

3 — Isı ile sterilizasyonda kullanılan kapların basınç ve ısıya 
dayanıklı olması icap ettiği halde, bu nev'i sterilizasyon için bu 
şart söz konusu değildir, 

4 — Radiasyon ile sterilizasyon işleminde, operasyon kesinti-
siz olarak devam eder, 

5 — Az işçiye ihtiyaç gösterir, 

6 — Belli bazı müstahzarlar nazarı itibara alındığı taktirde 

imâlat fiyatı ısı ile sterilizasyona nazaran daha ucuza mal olur. 

Ancak iyonizan ışınlarla sterildzasyonun bu yararlan yanı sıra 

sakmcalan da vardır. Bu sakıncalar bu gün bu konu üzerinde birer 

problem olarak karşımızda durmaktadır. 
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Bu problemlerden Önemli olanlarından başlıcalan: 

1 — Genellik ile anzimlerin inaktive edilememesinden dolayı 
özellik ile meyve ve sebzelerde çoğunlukla muhafaza esnasında bo-
zulmalar meydana gelmektedir. 

2 — Işınların bütün canlılar için tamamen öldürücü oluşu bu 
işlem esnasında çok ciddi emniyet tedbirlerinin alınmasını mec-
buri kılmaktadır. 

3 — Yan reaksiyon veya tali reaksiyonlar denen değişiklik-
lerden kimyasal olanı, besin maddelerinin rayiha, renk ve maddenin 
dokusunda bozukluklar husule getirmektedir. 

4 — Yukarıdan beri sıralanan sakıncalardan başka toplu hal-
de ifade edilmek sureti ile bu nev'i besin maddelerinin sterilizas-
yon için paketlenmesi, sterilizasyondan sonra dayanmasını sağla-
yacak şekilde depo edilmeleri ve her ne kadar hazırlık niteliğinde 
yapılan çalışmalara göre toksik olmadıkları bildirilmiş ise de 
muhtemelen toksisite durumlarının önemi keza birer problem nite-
liğinde görülmektedir. 

İyonizan radiasyonlann besin maddeleri üzerine oîan etkileri. 

Radiasyon dozlarının yeter derecede etkili bir sterilizasyon sağ-
layacak derecede kuvvetli kullanıldığı zaman hoşa gitmeyen «yan 
reaksiyon veya sekunder değişiklikler» yaptığı saptanmıştır. Hoşa 
gitmeyen bu değişiklikler bir çok besin maddelerinin renk, koku, 
lezzet gibi bazı fiziksel özellikler şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Halen; taze ve dumanlanmış domuz eti müstahzarlarında, fırın-

lanmış fasulye, tatlı patates, Brüksel lahanası denen bir nev'i ufak 

lahana, taze fasulye, erik, kuru üzüm, tavuk ve bazı nev'i balıklara 

iyonizan radiasyonlann uygulanması başarılı olmuştur. 
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• Ancak sığır ve koyun etleri, süt ve süt mamulleri, yumurta ve 
bazı deniz ürünleri ile bazı nev'i sebze ve meyveler daha az ümit ve-
rici olarak bulunmuşlardır. 

Besin maddelerinde arzu edilmeyen bu yan reaksiyonları orta-
dan kaldırmak için veya bunları minimale indirmek için özel metod-
lar araştırılmaktadır. 

Bu metodlar: 

1 — Oksijenin çıkarılması, 

2 — Besin maddelerinin donmuş bir durumda veya en azın-
dan düşük ısı derecelerinde sterilize edilmesi, 

3 — Oksijene karşı zıt etki gösteren ascorbic acid gibi serbest 
radikal tutucuların ilâvesi, 

4 — Rutubet muhtevisinin azaltılması, 

5 — Süt de olduğu gibi iyonizan ışın uygulanmak ile birlikte 
vakum distilasyonunun aynı zamanda yapılması, şeklinde sıralana-
bilir. 

İyonizan radiasyon dozlarının besin maddelerinde yaptıkları 
değişiklikler, besin maddelerinin cinsine göre değişiktir. 

1 — Etlerde: a — pH değerinde yükselme, b — Glutathi 
oıle'un parçalanması, c — Carbonyl bileşikleri, H2S ve Methyl mer-
captan'm artışı; 

2 — Yağ ve lipit'lerde: Doğal olarak bulunan antioksidanların 
parçalanması, kısmi polymerizasyondan sonra oksidasyonun vu 
kuu, Carbonyl bileşiklerinin artışı, 

3 — Vitaminlerde: Bir çok besin maddelerindeki A, D ve K 
vitaminleri ile Niacin, Pyridoxine, Ascorbic acid, Riboflavin ve 
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Thiamine'in bir kısmının parçalanışı gibi değişiklikler meydana ge 
lir. 

Isı işleminden etkilenen vitaminler çoğunluk ile ışın işleminden 
de etkilemektedirler. Nitekim vitamin Bı (Thiamine) ve Vitamin C 
için hal böyledir. Kuru ısıya dayanan B,, buhar ile işleme dayanık-
sızdır. Niacin (Nicotinic acid) ise ısıdan müteessir olmadığı için 
radiasyondan da müteessir olmamaktadır. 

îyonizan ışınların bir çok besin maddelerindeki Thiamine, 
Ascorbic acid, Pyridoxine, Riboflavin, Niacin ile A, D, ve K vitamin-
Ascobic acid, Pyridoxine, Fiboflavin, Niaoin ile A, D, ve K vitamin-
lerinin bir miktarını parçaladığı bildirilmektedir. 

İyonizan Işınların Besin Maddelerindeki Anzimler üzerine etkisi 

Besin maddelerindeki bozulmayı husule getiren faktörler ara 

sında mikroorganizmalar kadar bitki ve hayvan dokularında mev-

cut anzimler de büyük bir önem taşır. 

Anzim denen bu kompleks organik bileşimler, besin maddesi-
nin kimyasal değişikliğe uğramasında katalitik rol oynarlar. Bunun 
sonucu olarak da besin maddesinin tat, manzara ve dokularında 
bir bozulma olur. 

Mikroorganizmalar ve bunlardan bilhassa besinlerde bozul-
ma yapanlar üzerinde iyonizan radiasyonlar ile yapılan geniş çalış-
malar, anzimler üzerinde aynı genişlikte yapılmamıştır. 

750.000 rep ile sterilize edilebilen sütün, 10.000.000 rep Cathode 
ışınları ile sterilize edildikten sonra bile anzimlerinin tahrip edil-
memiş olduğu bildirilmiştir. 

Anzimlerin iyonizan ışınlara dirençliliği, bunların besin mad-
desindeki yoğunluğu oranında değişir. 
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Besin maddelerindeki anzimlerin parçalanması için lüzümlu 
dozun mikroorganizmaları öldürecek dozdan 5-10 misli daha faz-
la olması gerektiği bildirilmektedir. Bundan dolayıdır ki mikroor-
ganizmaları öldürmeye yeter doza tabi tutulacak işlemden sonra 
dahi, besin maddesinin kendi anzimleri, aktivasyonlarına devam 
edecek ve bu da besin maddelerinin bünyelerindeki anzimatik bo-
zulmaya sebep olacaktır. Bu husus nazarı itabare alındığı taktirde; 
besin maddelerinde bozulma yapacak mikroorganizmaları öldür-
meye yetecek dozla işlem uygulanacak besin maddelerindeki bu 
anzimatik aktivasyonu durdurmak için bunları bu nev'i ışınlara arz 
etmeden evvel haşlama işleminin uygulanması gerekmektedir. 

Anzimler oldukça düşük ısı derecesinde dahi parçalanabilece-
ğinden bu haşlama işlemi radiasyon ile birlikte yapılması mümkün 
olabilir. 

X veya Cathode ışınlan ile sterilizasyonda haşlama işlemi için 
ısı veren ışınlar kullanılabilir. 

Esasen besin maddelerine uygulanacak doz miktarı ne kadar 
az olursa hoşa gitmeyen bozukluklar da o oranda az olacaktır. 

Etlerin İyonizan Işınlar ile Prezervasyonu. 

Düşük dozlar halindeki ışınlar; etin, renk, koku ve lezzetinde 
dikkati çekecek bir bozulma yapmaksızın etin yüzeyinde veya yü-
zeyine yakın bulunan, bozulma yapan mühim mikroorganizmaların 
pek çoğunu öldürmeye yeterlidir. 

Sığır etleri üzerinde bu konuda ilk çalışma 1947 senesinde ya-
pılmıştır. Bu çalışmada etin renginin morumsu bir hal aldığı fakat 
rayiha, koku ve harici görünüşünde bir bozulma olmadığı bildiril-
miştir. Fakat 1950 senesinde yapılan bir çalışmada ette kuvvetli fena 
bir koku ve rayihanın teşekkül ettiği, renginin ise mora döndüğü 
bildirilmiştir. Ancak bu çalışmada Van de Graaff jeneratöründen 
elde edilen Cathode ışınlan kullanılmıştır. 
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Anzimatik aktivasyonu önlemek için etler sterilizasyondan ön-
ce veya sonra pişirmeğe tabi tutulabilir. 

Et kutu konserveleri 20 dakika kaynar suya daldırıldıktan sonra 
dondurulmağı müteakip 2 milyon rep ile muamele edildiğinde, ışın-
lanmadan mütevellit kokunun berteraf edildiği bildirilmektedir. 

Oda derecesinde iyonizan ışın uygulandıktan sonra kutuların 
kaynatılmasından elde edilen müstahzar, bunların ışınlandırmadan 
evvel kaynatılmış olanlara nazaran biraz daha iyi sonuç verdiği bil-
dirilmekte ise de, ışınlandırmadan doğan kokunun yine de baki kal-
dığı kaydedilmektedir. 

Kuru salamura veya dumanlanmış etler ışınlandırdıklarında, 
ışınlandırmadan mütevellit koku ya zayıftır veya yoktur. Bu; muh-
temelen, dumanlamadan mütevellit formaldehyde gibi veya sala-
muranın terkibindeki Nitrite ve baharatın mevcudiyetinden ileri 
gelmektedir. 

Dumanlanmış etlerde, radiasyon men'şeli kokunun yokluğu 
dumanın tabiatmdaki fenol derivatlarına atfedilmektedir. 

Domuz sosisi,, domuz pastırması ve domuz kıyması, oda dere-
cesinde iyonizan ışınlara arzedildikleri takdirde bunlarda ışınlan-
dırmadan mütevellit koku ya hiç bulunmaz veya pek az bulunur. 

3 MeV Cothode ışın ile 20 CJ de ışınlandırılan ve 50 C° de havada 
tutulan domuz pastırması yağının, aynen tereyağında olduğu gibi 
Peroxide değerinin arttığı ve kalitesini muhafaza özelliğini kaybet-
tiği bildirilmiştir. Bu husus cedvel (13) de görülmektedir. 

İyonizan ışınların askerlik noktai nazarından en ümit verici ta-

rafı et ve mamûllerine uygulanmasıdır. 

Amerika Birleşik Devletleri Masschusetts Teknoloji Ensti-

tüsünün 1,000.000 rep ile. ışınlandırdığı ve 14 hafta ( + 2 ) — ( +4 ,5 ) 

C° de bulundurulan sosis kıymalarının organoleptik kalitelerinin 
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Doz 

50 C° de 

Doz 

S a a t 

Doz 0 12 36 6G 144 Doz 

Milyonda molekül gram cinsinden 
peroxide değeri 

Işınlanmamış 1,0 1.8 1,8 2,9 4,8 
2 X 106 rep 3,7 4.6 6,5 10,8 — 

8 X 106 rep 4,2 2.1 2,6 52,0 — 

Cedvel (13) : 3 Mev Cathode ışınları ile 20 C° de ışınlandırılan ve 
50 C° de havada tutulan domuz pastırması yağının 

peroxide değeri. 

tayini deneyinde (—18) C° de bulundurulmuş ve ışınlandırılmamış 
olan kontrollardan daha üstün olarak bulundukları kaydedilmiştir. 
Aynı işleme tabi tutulmuş sığır kıymasının muhafaza süresinin 12 
haftaya kadar uzamış olduğu bildirilmektedir. 

2.000.000 rep ile muamele edilmiş olan sosislerin harici görü-
nüş bakımından hiç bir değişiklik göstermemesine mukabil kontrol 
olarak radiasyona arzedilmeyen konirol sosis numunelerinin harici 
görünüşünde buruşuklukların teşekkül etmiş olduğu tesbit edil-
miştir. 

Ayrıca ışınlandırma ile birlikte antibiyotik kulanılmasının ta-
ze etler için ümit verici olduğu kaydedilmiştir. Yalnızca antibiyo-
tik veya iyonizan ışınla mumele edilen sığır kıymasının iyonizan 
ışın ve antibiyotik ile birlikte işlem uygulanandan çok daha fazla 
bakteri ihtiva ettiği kaydedilmiştir. 

Çiğ sığır etinin suda eriyen vitaminlerinden bir kısmında iyo-
nizan ışınların etkisi incelenmişdir. 
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İyonizan ışınlara arzedilmiş olan sığır etlerindeki bu vitamin 
miktarlarının saptanması için Biyolojik (ışınlandırılmış sığır eti 
ile beslenen sıçanlarda gelişme), Mikrobiyolojik ve Kimyasal me-
todlar kullanılmıştır. 

Zarara uğrayan vitamin % leri uygulanan metodlar ile eleştir-
ili bir şekilde cedvel (14) de verilmiştir. 

Vitaminler 

Muhtelif metodlara göre tahrip edilen 
°/o nisbetleri. Vitaminler 

Biyolojik Mikrobiyolojik Kimyasal 

Thiamine (B, ) 
Riboflavin (B2 ) 
Pyridoxin (B6 ) 
Niacin 
Choline 

67 
8 

24 

63 
10 
25 
0 

60 

0 

Cedvel (14) : Sığır etinde mevcut suda eriyen bir kısım Vitamin-
ler üzerine iyonizan radiasyonlarm etkisi. 

Su Ürünlerinin İyonizan Işınlar İle Prezervasyonu 
Cathode veya Camma ışınlarının bazı balık nev'ileri için uygu-

lanabileceği bildirilmektedir. 

1.2 X 105 rep Camma ışınına tutulan yengece ait et ile kontrol ola-
rak ışınlandırılmayan yengeç eti buzlukta bir hafta saklandıktan 
sonra yapılan muayenelerinde kontrolün bozulma göstermesine 
rağmen, ışınlandırılmış numunenin tazeliğini muhafaza ettiği, 
3.5X106 rep ile ışınlandırılan istiridyelerde hoş olmayan bir koku-
nun teşekkül ettiği, ancak bu nahoş kokunun pişirilmeği müteakip 
kaybolduğu ve 0.5x1c»6 rep ile ışınlanan karideslerin renk ve lezzet-
lerinin normal olarak tespit edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Etlerin ışmlandırılmasmda yararlanılan tekniğin balıklara da 
uygulanması mümkün olmakla beraber, bu iki ayrı besin madde-
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sinin mühim addedilebilen temel ayrılıkları olduğu kaydedilmek-
tedir. 

Balıklar etlere nazaran; Trimethylamine oxide gibi bozulma 
indeksi olan kimyasal terkip meydana getirmesi, lipid'lerinin sıvı 
yağ haline dönme eyiliminde ve ransiditenin gelişmesine elverişli-
dirler. 

Etler ise yabancı maddelere ait koku ve rayiha değişiklikleri 
nin, derhal tayin edilebilme gibi ayrılık gösteren özelliğe sahiptir-
ler. 

Hiç bir işlem uygulanmamış bir balığın barsak ve galsama gibi 
organları bir kısım mikroorganizmaları ihtiva eder. Bundan dolayı 
balıkların yalnızca yüzey kısımlarının iyonizan ışınlara tutulması 
ancak kısmi bir yarar sağlar. Hattâ; balıklar barsakları çıkarıl-
dıktan sonra bile ışınlandırılmış olsalar, yine de bu organları ihtiva 
eden kavite cidarları nadiren etkili bir şekilde ışmlandırılabilir. 
Ancak radiasyon; dilimler halinde kesilmiş balıkların yüzey işlem-
leri için etkili bir uygulama alanı bulabilir. 

Bu alanda yapılmış olan çalışmalar, ışınlandırma dozlarının 
artması oranında, balıkların dayanma müddetlerinin de arttığını 
göstermiştir. 

Balıkların dayanma ve bozulmalarına ait faktörlerden trimethy-

lamine nitrogen miktarları ile bakteri sayılarının tespiti bu husus-
taki karara esas olduğundan muhtelif dozlarda ışınlandırılmış ba-
lıkların bu özelliklerinin tespiti, bu nev'î çalışmaların ana prensi-
bini teşkil etmektedir. 

Bundan dolayıdır ki NICKERSON ve arkadaşları 7X10* rep 
gibi nispeten yüksek, fakat lezzet bozukluğu vermeyecek doz kul-
lanmak sureti ile mezit balıklan filetolan üzerinde çalışmışlardır. 
Araştıncılar bu çalışmalann (—40) C° de donmuş kontrol ile 3 MeV 
da 6 X İO5 ve 7 X İO4 rep dozlarında ışınlandınlan ve (4- 3) — ( 4- 4) 
Ç° ler arasında 6 haftalık bir müddetle muhafaza edilen mezit balı-
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ğı filetolarının tnmethylamıne nitrogen miktarı ile bakteri sayıları ara-
sındaki ilişkileri tespit etmişlerdir. 

Bu denemelerden çıkan sonuçlara göre; 6x1c)5 rep ile sterilize 
edilen numunenin bakteri sayısı 19 gün sonra donmuş balığın bak-
teri sayısına ulaşmış olmasına rağmen 7 X 105 rep ile muamele edi-
len numune ancak 28 gün sonra donmuş balığın bakteri sayısına 
ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. Bundan da anlaşılmaktadır ki, 
bakteri redüksiyonunu sağlamak için yüksek dozda ışınlandırma 
oldukça uzun müddet depolamaya hizmet etmektedir. 

1957 de Boston'daki Balık ve Av Hayvanları Servisinde yapı-
lan bir incelemede ışınlanmış balık numuneleri ile şahit numune-
lerin panel testinde hiç bir ayırıcı özellik tespit edilmemiştir. Bu 
çalışmadaki balık numunesi 3 - 5 dakika su buharı ile haşlandıktan 
sonra kutulanıp kuru buzla (—38) C° de radiasyon istasyonuna gön-
derilerek 5 X 104 rep y ışınlarına arzettirilmek sureti ile işlem uygu-
lanmıştır. 

Pastörizasyon ve ışınlandırma kombinasyonu adı verilen bu 
usulde Blarıchirıg denen su buharı ile haşlama işlemi, balıkların doku-
larında mevcut anzimlerin tahribini temin ederek bilahara vukua 
gelebilecek anzimatik bozulmayı önlemekte ve düşük doz kullanıl-
mış olmakla da ışınlandırma hatalarının bertaraf edilmiş olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Cathode ışınları y ışınlarından zayıf olduğu için 1-1,5 cm. den 

daha derinlere işleyememektedir. 

Ancak y ışınları da yüksek dozlarda uygulanamadığından, 
dokudaki anzimlerin tahrip edilememe sakıncası vardır. Fakat y 

ışınlarının bu sakıncası balıkları su buharı ile haşlamaya tâbi tut-
mak sureti ile ortadan kaldırılmış bulunulmaktadır. 

Bütün bildirilen bu teknik bilgiye rağmen bu gün için en iyi 
şekilde balıkların konserve metodu, dondurma usulüdür. 
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Çünkü; 

1 — Kutu konservesi şeklinde muhafaza, balığın kendisine 
has lezzetini değiştirmekte, 

2 — Bilhassa yüksek dozlarda radiasyonda; 

a — Renk sarıya dönmekte, 

b — Salabeti bozulmakta, bir yumuşama meydana gel-
mekte, 

c — Lezzeti bozulmakta, 

3 — Pastörizasyon - Radiasyon kombinasyonu tarzındaki 
muhafazada uzun zaman saklanma mümkün olamamaktadır. 

Halbuki dondurulma şeklindeki muhafaza usulünde yukarda 
bildirilen mahzurlardan hiç biri görülmemektedir. Bundan dolayı 
balık konserve metodları içinde dondurma sureti ile muhafaza bu 
gün için en elverişli metod olarak kullanılmaktadır. 

Süt ve Mamûllerinin İyonizan Işınlar İle Prezervasyonu 

X, Cathode ve Gamma ışınlarının; sütlerdeki mikroorganizma-
ların öldürülmesi ve muhafaza müddetinin uzatılması için deney-
sel olarak kullanılmış olduğu, ancak sütte bulunan mikroorganiz-
maların hepsinin veya bdr çoğunun öldürülmesi için kullanılacak 
lüzumlu dozun sütte fena bir koku tevlit ettiği, bu gün bu yan etki-
lerin minimâl bir dereceye indirilmek için metodlarm geliştirilmek-
te olduğu bildirilmektedir. 

Işınlandırmanın, süt proteininin biyolojik değerini düşürdüğü, 
bu olayın Cystine'in radiasyon tarafından parçalanması veya katı-
laşması sonu meydana geldiği bildirilmektedir. Çünkü ışmlandırıl-
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mış sütün Cystine ile takviyesi halinde biyolojik değerinde bir de-
ğişme olmadığı bildirilmektedir. Bundan başka radiasyon sütte 
mevcut bir çok vitaminleri de tahrip etmektedir. 

Cobalt 60 Camma ışınları ile ışınlandırılmış süt mamûllerinde, 
480.000 r'lik bir dozun sütteki A vitaminin % 70'ni, Carotene'in 
% 40 nı, Tocopherol (E. Vit.) lerin % 61 ni, Riboflavin'in % 37 sini 
ve redüklenmiş bütün Ascorbic acidin hepsini tahrip ettiği bildiril-
miştir. Tereyağlann ışınlandırılmasmda dozun tedrici yükselmesi 
nispetinde bir iç yağı koku ve lezzeti de artmaktadır. 

Kümes Hayvanları Ürünlerinin İyonizan 

Işınlar İle Prezervasyonu 1 

Cathode veyahut da Gamma ışınları ile radiasyonunun kümes 

hayvanları ürünlerinin muhafazasında başarılı bir prezervasyon 

metodu olabileceği bildirilmektedir. 

Kümes hayvanlarının iyonizan radiasyonlar ile sterilizasyonun-

daki karşılaşılan zorluk bu hayvanların abdominal kavitelerinin 

ışınlanmasının pratik olmayışıdır. 

Bu suretle bu hayvanların dış kısımlarının ışmlanmasındaki 
kolaylık abdominal kavitenin ışınlanmasının pratik olmayışı kar-
şısında bunların muntazam parçalar halinde kesilmesinin de uygun 
olmadığından, diğer besin maddelerine nazaran daha geri plânda 
kalmasına sebep olmuştur. 

1 MeV elektron takriben 5 m. m. derinliğe erişmektedir. İyo-
nizan ışınların yumurtalara tatbiki halinde sarının terkibindeki 
kompleks bir tabiatte bulunan lipid'lerin oksitlenmesine sebep 
olmaktadır. Bu hal ise hoşa gitmeyen rayiha bozukluğuna sebep 
olmaktadır. 
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İyonizan radiyasyon uygulanan besin maddelerinin toksisite 
durumları: 

Radiyasyon uygulanan besin maddelerinde meydana gelebile-
cek birleşiklerin biyolojik aktivasyonda arzulanmayan bazı sonuç-
lar verebileceği ilk bakışta hatıra gelebilr. 

Kimyasal değişikliklerin en önemsiz gibi görülenleri dahi can-
lının biyolojik aktivitesi üzerinde ters yönde etki yaparlar. Bundan 
dolayı besin maddelerinin prezervasyonları için kullanılacak olan 
radiyasyonların, besin maddeleri üzerinde meydana getirebilecek-
leri bu gibi her hangi bir değişikliğe sebep olup olmayacaklarının 
önceden kesinlik ile açıklığa kavuşması gerekmektedir. Bu amaç 
için genellik ile laboratuvarlarda kullanılan deney hayvanları üze-
rinde uygulanan deneylerden yararlanılır. 

Genellik ile toksisite denemelerinde üç esas prensip kabul edil-
miştir. 

1 — Subakut toksisitenin saptanması : 

Bu deneyde laboratuvar deney hayvanları kısa süreli yemleme 
rejimine alınırlar. Burada hayvanın yaşaması ve bütün hayat akti-
vasyonlannı sürdürmesi için yeterli besin maddesi verilir. 

Bu denemenin gereği olarak bu rejimde verilen besin madde-
lerinin yansı ışmlandınlmış olarak hayvanın rasyonuna ilâve edilir. 
Ancak böyle bir denemede bütün özellikleri bir birine eşit olan aynı 
adette diğer bir deneme hayvan grubu da şahit olarak kullanılır. 

Şahit olarak kullanılan hayvanlann rasyonları da denemeye 
alman hayvan rasyonlannm aynı olup, ancak bunlar ışınlandırılma-
mış olarak hayvanlara verilirler. Denemenin sonunda her iki hay-
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Vân grubu arââında ağırlık farkları, muhtelif dokularında histo-
patolojik bulguların neler olduğu saptanır. 

2 — Kronik toksisitenin saptanması : 

Burada deney hayvanları uzun süreli bir diyete alınır. 

Uygulanacak metod subakut toksisitedeki metodun aynıdır. 
Ancak burada denemeyen alınan hayvanın büyümesi ile birlikte 
üremesi ile ilgili aktivasyon, laktasyon durumu, yavrularının bii 
yüklükleri ve bu yavruların büyümeleri ile yaşama süreler teker 
teker incelenmeye alınır. 

3 — Karsinogenik yönden yapılan araştırmalar: 

İyonizan ışınlan karsinogenik her hangi bir etki gösterdiğini 
kanıtlayacak bir sonuç vermemiştir. Bu kanıtlamaya aşağıda yapıl-
dığı bildirilen araştırmalar sonu vanlmıştır. 

Beyaz fare ve sıçanlann muhtelif soylan üzerinde, sterilite 
dozundan aşağı, sterilite dozunda ve sterilite dozundan yüksek 
Gamma ve Beta ışınlan ile ışınlandmlmış besin maddelerini 
yedirmek ve deriye enjeksiyon yapmak sureti ile uygulanmıştır. 

İyonizasyon yapan Radiasyonlann, Haşere ve Parazitler 
Üzerinde Etkisi : 

Gerek haşere ve gerekse hayvani doku ve organlan içinde veya 
aralarında bulunan parazitlerin insan sağlığı bakımından besin 
hijiyenindeki önemi büyüktür. 

Günlük laboratuvar hayatımızda sıkça rastlanan bozulmalar 
arasında bakteriyel ve fungoit bozulmalar meyanında haşere enfes-
tasyonları ve paraziter invazyonlar sonu bir kısım besin madde-
lerinin insan sağlığını korumak bakımından tüketimine müsade 
edilememekte ve imha edilme cihetine gidilmektedir. 
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Bunlardan helmintik invazyonlar; 

1 — Askarid'ler gibi Nematod'lar, 

2 — Taenia'lar gibi Cestod'lar, 

3 — : Fasciolopsidae gibi Trematod'lardan meydana gelmek-
tedir. 

Bu helmintik parazitlerden bir kısmı yumurtaları (Askarid' 
ler ve Taenia'lar gibi ) , bir kısmı larva şekilleri ile (Trichin'ler gibi ) 
insanlarda invazyonlar tevlit ederler. 

Amerika Birleşik Devletlerinde insanlarda yapılan otopsi so-
nunda, otopsisi yapılan vak'alann % 16 smda Trichin invazyonu tes-
pit edilmiş olması; bu parazitin sıhhî önemini açıklamaktadır. 

300.000 rep 'lik dozun, haşerelerin hem kendilerini hem de lar-
valarını öldürdüğü, 65,000 rep 'lik dozun, bir çok haşereleri bir haf-
ta içinde öldürdüğü saptanmıştır. Fakat 16.000 - 32.000 rep 'lik do-
zun ise bu haşerelerin üremelerine mâni olabileceği bildirilmiştir. 

İyonizan ışınların domuzların Trichin 'lerine olan etkisi muhte-
lif araştırıcılara göre değişik olarak bulunmuştur. 

Trichin'lerm öldürülmesi için yeterli dozun 1.000 - 30.000 rep 
arasında olduğu, bu miktar dozun, etin lezzetinde bir değişiklik 
husule getirmediği veya getirmiş olsa bile bunun pek eseri nitelik 
arzettiği bildirilmektedir. 

200.000 rep ile ışınlandırılmış domuz eti müstahzarlarının, hiç 
ışınlanmamış aynı nev'î müstahzarlardan farklı olmadığı bildiril-
mektedir. 

1.000.000 rep ile ışınlandırılan domuz eti müstahzarlarının, 
ışınlandırılmamış aynı nev'i numunelerden farklı olmasına rağmen, 
yapılan organoleptik testler ile şayanı kabul olarak bulunduğu ve 
Trichin'li domuz etlerindeki Trichin 'in imhası için tatbiki halinde 
ışınlandırmanın ekonomik olarakda uygun, fazla miktarda trichin 
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invazyonunu havi domuz etinin halk sağlığını koruma bakımından 
bu parazitin imhası izin sarfedilecek para miktarının ton başına 
Amerikan parasi ile 10 sent ilâ 1 Amerikan Doları arasında olduğu 
bildirilmektedir. 

İyonizan ışınların bu nev'i etlere uygulanması halinde trichin'li 
etlerin tâbi tutulduğu endüstriel işlem hem daha basit ve ekonomik 
bir şekil alacak ve bunun neticesi de halk sağlığı daha da emin bir 
garanti altında bulundurulmuş olacaktır. 

Ayrıca iyonizan ışınların, etlerdeki 77ic/nn'lerden başka Fasci-

ola hepatica larvalarının da imhasında başarı ile uygulandığı bildiril-
mektedir. ! 

U.S. ARMY QUARTERMASTER CORPS. tarafından iyonizan 
ışınların muhtelif Helminth'lere etkileri üzerinde COOK; THOMAS ve 
OUASTLER; FASSULIOTIS ve SPARROWS; GOULD ve arkadaşla-
rı; SEMRAD; ALICATA ve BURR'a ait bir tablo halinde toplanmış 
olan çalışmalarında iyonizan ışınların bildirilen bu Helminth'\ere et-
kileri Cedvel (15) de verilmiştir. 

Dekompozisyon ve Putrefaksiyon yapan Mikroorganizmalar 

Üzerinde Cathode ve Gamma Işınlarının Etkileri 

3 MeV X - Işınlarının muhtelif dozlarının, vegatatif ve spor ve-
ren bakterilerle maya ve küflerin tahrip edilmelerine ait % oranla-
rı ve kesin öldürücü dozları Cedvel (16) da görülmektedir. 

Van de Craaff akseleratöründen çıkan Cathode ışınlarının, süs-
pansiyon halinde bulunan muhtelif mikroorganizmaları inaktive 
etmek için lüzumlu dozlar saptanmıştır. 

1951 de HUBER'in; Capacilron'dan elde ettiği Cathode ışınlarının 

mikroorganizmaların konsantre süspansiyonlarını inaktive etmek 
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Mikroorganizma Ortam 
Ergin dişilerde 

°/ö sterilite yapan doz 
Gelişmeyi men eden 

Doz % si Letal doz 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

5.000 r X-ışmları 
25°C de % 98 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

5.000 r X-ışmları 
25°C de % 98 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

400.000 r X-ışınları % 103 
10.000 r X-ışm. % 50 
20.000 r X-ışın. % ICO 
3.500 r X-ışmları, pek 

çoğu sterilize edilir. 
Günde 250 r X-ışmları ste-
rilize olan miktarı arttır 
makta. 

2.000 r/24 saat. Co - 60. 
4 günde % 12- 18 
5 günde % 43-100 
6 günde % 60-100 

18.000 r Co-60 % 10J 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 

18.000 r Co-60 % 10J 

750.000 r 
X-ışınları. 

Askaris yumurtası 

Rhabditis strongyloi-
des (Ergin) 
Heterodera 

rostochiensis 
Trichinella spiralis 

(Larva) 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

İnvitro 

İnvitro 
Patateste 

İnvitro 

Radarda 

Domuzda 

Domuzda 
İnvitro 750.000 r 

X-ışınları. 

K> O -J 

Cetvel (15) : U.S. ARMY QUARTERMASTER Corps tarafından COOK; THOMAS ve OUASTLER; 
FASSULIOTIS ve SPARROWS; GO ULD ve arkadaşları; SEMRAD; ALICATA ve 
BURR'ın yapmış oldukları çalışmalarda iyonizan ışınların muhtelif helmintler üzerine 
olan etkisine ait toplanmış olan sonuçlar. 



için lüzumlu olduğunu saptadığı dozlar Cedvel (18) de toplu olarak 
verilmiştir. 

Cobalt 60 Gamma ışınlarının bakteriler üzerine öldürücü etkile-

ri ise özetlenmiş olarak Cedvel (19) da verilmiştir. 

İyonizasyon yapan Işınların Viruslar Üzerine Olan Etkisi 

İyonizan ışınların, viruslar üzerine öldürücü etkisi, bakteri 

sparlanna olan etkisinden biraz daha fazladır. 

Burada total inaktivasyon için kullanılan doz 105 ila 5 X 103 

rep' tir. 

İyonizasyon yapan ışınların Muhtelif Makro ve Mikroorganizmalar 

İçin Yaklaşık olarak Öldürücü Dozları 

İyonizan ışınların insandan itibaren viruslara kadar değişik 

makro ve mikroorganizmalar için yaklaşık öldürücü dozları Ced-

vel (20) de görülmektedir. 

227 







M i k r o o r g a n i z m a D o z (rep) 

Bakteriler (Patogen olmayan, Spor 
vermeyen) 
E. coli 
S. marcescens 
Ps. aeruginosa 
Ps. fluorescens 

Bakteriler (Patogen, Spor vermeyen) 
M. pyogenes var. aureus 
Strep 
C. diptheriae 
H. pertussis 
D. pneumoniae Tip 1 ... 
N. meningitidis Tip 1 ... 
H. influenzae Tip B ... 

Bakteriler (Apatogen, Spor veren) 
B. brevis 
B. subtilis 
B. mesentericus 
Cl. sporogenes 

Küfler 
M. mucedo 
R. nigrificans 
A. flavus 
A. niger 
P. nodatum ... 
A. terreus 
A. chrysogenum 
Penicillium sp 
N. crassa 
F. moniliforme 

Mayalar 
S. ellipsoideus 
S. cerevisiae 

Hansenula sp 

100 000 
125 000 
250 000 
250 000 

450 000 - 475 000 
550 000 
450 000 
525 000 
450 000 
525 000 
S50 000 

1 500 000 
300 000 - 1 950 000 

500 000 
2 000 000 

625 000 
1 125 000 

300 000 
400 000 
250 000 
350 000 
275 000 
275 000 
600 000 
275 000 

525 000 
550 000 
500 000 

Cetvel (17) : Van de Graff akseleratöründen çıkan Cathode ışınla-
rının, süspansiyon halinde bulunan muhtelif mikroor-
ganizmaları inaktive etmek için lüzumlu olan dozlar. 
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Vegetatif mikroorganizmalar 
(1 c.c. de 105 - 1010 mikroor.) rep = 95 erg/g. 

E. coli 150 000 
Aerobacter aerogenes 150 000 
Salmonella newport 125 000 
B. Proteus 180 000 
Pasteurella avicidia 180 000 
Staph. aureus 150 000 
B. friedlânder 150 000 
B. pyocyaneus 250 000 
B. dysenteriae 150 000 
B. pneumococcus 200 000 
Eact. tularense 180 000 
Brucella abortus ... 180 000 
Pseudomonas 250 000 
Achromobacter 225 000 

Sporlar (1 c.c. de 104- 10' spor) 

Cİ. novyi 400 000 
Cİ. welchii 330 000 
Cİ. sporogenes 350 000 
B. subtilis 250 000 
B. anthracis 300 000 
B. botulinus 220 000 
Millî Konservecilik Dern. PA 3679 .. 250 000 
B. thermoacidurans 250 000 
Asp. clavatus 380 000 
Asp. fumigatus 350 000 
B. mesentericus 400 000 

Cedvel (18) : Capacitron'dan çıkan Cathode ışınlarının, konsatre 
süspansiyon halinde bulunan mikroorganizmaları 
inaktive etmek için lüzumlu dozlar. 
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Organizma 
1 c.c. deki 
mikroorganiz-
ma (1 ) 

Cetvelde bildirilen dozlarla ışınlandırıldıktan sonra canlı kalan 
mikroorganizma miktarı 

Vegetatif bak. 71 000 rep 149 000 rep 205 000 rep 280000 rep (2 ) 

P. vulgaris 
E. coli 

1666 X 109 

1.976 X 109 

4.5 X 106 3 680 55 0 
1.6 X 106 500 0 0 

Sporlar 340 000 rep 680 000 rep 1360 000 rep 2040000 rep 

B. subtilis 
M-S veren 

1.8 X İO7 

9.735 X İO7 

960 000 202 000 1 450 0 
8 750 3 280 80 0 

Küfler 85 000 rep 170 000 rep 255 000 rep 340000 rep 

Asp. niger 
P. nodanum 

4.5 X İO7 

1.125 X107 

125 OCO 5 000 25 0 
15 000 120 0 0 

Mayalar 
Sac. cerivi-
siae 

2.75 X İO9 2 X İO8 2.6 X107 32 000 25000 

Cetvel (19) : Cobalt 60 Gamma radiasyonunun besin maddelerinde 
bozulma yapan mikroorganizmalar üzerindeki öldürücü etkileri. 

(1) : °/o 0.85 NaCl ve °/o 0.5 jelâtin içinde ışınladırılmıştır. 
(2) : 1 rep = 93 erg/gr. 



Canlı Species'i Yaklaşık öldürücü doz (rep) 

İnsanlar 600 - 800 
Haşereler 25.000 - 100.000 
Viruslar 1.000.000- 10.000.030 
Mayalar (fermantasyon yapanlar) 500.000- 1.000.000 

Saccharomyces cerevisiae 500.000 
Torula cremoris 500.000 

Mayalar (satıhta üreyenler) 400.000- 1.900.000 
Hanseluna nev'i 500.000 
Candida crusei 1.150.000 

Küfler (sporlu) 140.000- 1.200.000 
Penicillium nev'ileri 150.000 - 200.000 
Aspergillus nev'ileri 150.000 - 350.000 
Rhizopus nev'ileri 1.000.000 
Fusarium nev'i 250.000 

Bakteriler (vegetatif şekilleri) 100.000 - 550.000 
Gram negatif 

E. coli 100.000 
Pseudomonas aeruginosa 25.000 - 250.000 
Pseudomonas fluorescens 250.000 

Gram pozitif 
Staphylococcus pyogenes 150.000 - 500.000 

Leuconostoc dextranicum 100.000 
Sarcina lutea 400.000 

Bakteri sporları 500.000 - 4.000.000 
Bacil. brevis 1.500.000 
Bacil. subtilis 1.600.000 
Clost. botulinum 2.000.000 — 4.000.000 
Clost. sporogenes 1.400.000-1.700.000 
Putrefaktif anaerop 3679 2.500.000 

Gazsız bozulma yapan No: 1518 1.100.000- 1.800.000 

Cetvel (20) : İyonizan ışınların muhtelif makro ve mikroorganiz-
maları yaklaşık öldürücü dozları. 
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Kapalı kaplarda termal işlem uygulanarak yapılan konservasyon 

Amacına varabilmek için uzun bir gelişim devresi geçiren kutu 
konserveciliği endüstrisi, ağır ilerleme ile zamanımıza kadar deği-
şik gelişim aşamaları geçirmiştir. 

Her ne kadar 1765'de kapatılmış iselerde kaynatılmış ekstrakt-
lann bozulmadıkları ilk def'a SPALLANZANI tarafından denenmiş 
ve 1782 de de SCHEELE, sirkeyi kaynatmak ve sıcak şişelerde 
kapatmak sureti ile muhafaza etmiş ise de, gerçek anlamı ile Kutu 
Konserveciliği, bu endüstrinin kurucusu olarak bilinen Paris'li bir 
tatlıcı olan NICHOLAS (Nicolas) APPERT ile 1804 yılında uygu-
lama alanına sokulmuştur. 

Fransız hükümetinin, besin maddelerini uzun zaman muha-
fazada kullanılacak bir usul bulana 12,000 Frank ödül vaadi üzerine 
mütevazi bir Fransız tatlıcısı olan Nicolas APPERT; NAPOLEON'un 
ordusu için kapatılmış cam kaplarda besin maddelerini uzun zaman 
muhafazayı başarmış ve 1809 da da bu para ödülünü kazanmıştır. 

APPERT, bu çalışmasına 1795 de başlamıştır. 1841 de 91 yaşın-
da ölen APPERT 1810 da kutu konserveciliği üzerinde «L'art Con-
server» isimli ilk eserini yayınlamıştır. 

Bu eser bir sene sonra 1811 de İngilizceye çevrilmiştir. İngiliz 
asıllı olan Peter DURAND 1810 da teneke (Kalaylanmış ince demir 
levha) kullanmak sureti ile Tenekeyi kutu konserveciliğine sok-
muştur. 

APPERT, bulduğu bu usule; içinde, konacak besin maddele-
rini örtecek kadar su bulunan cam kaplara yerleştirdikten sonra, 
bunları içinde su bulunan bir kaba oturtarak yavaş yavaş 88-93,5 
C° ye kadar ısıttıktan sonra, bu cam kapları kapatarak bu kerre 
yavaş yavaş soğumağa terketmiştir. 
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APPERT'in L'artConserver'min yayınından kısa bir zaman son-
ra, bu cins konservecilik metodu, yalnız Fransa'da değil diğer bir 
çok memleketlerde de uygulama alanına girmiştir. APPERT'in bulu-
şunun duyulduğu tarihlerde BRYAN DONKIN ve JOHN HALL, 
İngiltere'de de APPERT'in metodu ile besin maddelerini muhafa-
zaya başlamışlardır. 

Otoriteler tam bir fikir birliği halinde olmamakla beraber, 
Amerika'da, ilk kutu konserveciliğinin, 1817 de İngiltere'den Ame-
rika'ya gelmiş olan WİLL İAM UNDERWOOD'un; APPERT'in metod-
unu kullanmak sureti ile 1819 da Boston'da başlamış olduğuna 
bildirmektedirler. 

1820 de UNDERWOOD Boston' da ve THOMAS KENSETT 
New York'da ticari kutu konservesi yapımına geçmişlerdir. 

i 

NATİONAL CANNERS ASSOCİATİON ise, 1819 da EZRA 
DAGGETT ve THOMAS KENSETT'in som balığı, İstakoz, istiridye 
kutu konserveleri imâl ettiklerine dair kayıtların mevcut olduğunu 
bildirmektedir. Böylece Amerika'da ticarî konserveciliğin 1819 da 
başlamış olduğu görülmektedir. 

Teneke kaplar üzerinde ilk Amerikan patent hakkı ise, 1825 de 
KENSETT için tanınmıştır. 1840 dan itibaren de teneke kutu, geniş 
bir kullanılış aşamasına girmiştir. 

1856 da GALL GORDEN Amerika'da ilk kutu süt fabrikasını 
kurarak, sütü kondanse etmek ve hermetik olarak kapatma işle-
mini geliştirmiştir. 

1860 da ISAAC SOLOMON'un, kutuların içinde kaynatıldığı 
suya Calcium chloride ilâve etmesi ile kutu konserveciliği yeni bir 
teknik gelişimi idrak etmiştir. Bu suretle kutuların içinde kaynatıl-
dığı solüsyonun kaynama derecesinin yükseltilmesi ve bunun son-
ucu olarak da kaynama müddetinin kısaltılması sağlanmıştır. 

Baltimore'da A. K. SHRIVER, tarafından 1874 de otoklav veya 
basmçlı pişirme apareyinin kutu konserveciliğine uygulanması, 
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Amerika kutu konserveciliği sanayiinin en büyük gelişmelerinden 
biri olmuştur. 

1895 senesinde Amerika'da ilk defa bakteriyoloji ilmi, RUSS-
ELL tarafından kutu konserveciliğine uygulanmıştır. 

Kutu konservesindeki diğer bir teknolojik gelişim de takriben 
1900 senelernde hijiyenik kutuların uygulamaya sokulması ile ol-
muştur. 

Şekil (21) : Eski tip kutular. Şekil (22) : Hijiyenik kutular. 

Şekil (22) de görülen bu yeni tip hijiyenik kutular yirmi sene-
den daha kısa bir zamanda ticarette kullanılan şekil (21) A ve B de 
görülen eski tip kutuların hepsinin yerini almıştır. Bu hijiyenik kutu-
lar silindir şeklinde ve üst kısımları açık kutular olup kapakları, 
doldurulmağı müteakip makineler tarafından kapatılacak şekilde 
yapılmıştır. Halbuki bu tarihe kadar kullanılmakta olan kapaklı 
delik kutular, doldurulmalarını müteakip kapak, kutudaki delik 
kısma lehimlenmekte, el ile lehimlenen diğer, üstü açık tip kutular 
ise doldurulmağı müteakip el ile lehimlenmekte idi. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1901 senesinde kurulmuş olan 
Amerikan Konserve Kutu Kumpanyasının, 1906 senesinde kutu 
yapımı endüstrisinde, ilk kimya lâboratuvarmı kurmaSı ve 1907 de 
de Amerikan Milli Konserveciler Derneğinin kurulması ile Ameri-

O 
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kaıf Kutu Konserveciliği endüstrisinin organize olmağa başlamış 
olduğu görülmektedir. 

Kutu konserveciliğinde bakteriyolojik çalışmalar, 1912 ye ka-
dar sadece mezofil veya fakültatif termofil aeroplan kapsadığın-
dan, kutu konserveciliği mikrobiyolojisine gereken önem verilme-
miştir. Ancak 1913 de BARLÖW'un termofil ve spor veren bakteri-
ler üzerindeki çalışması ile mikrobiyoloji bilimi kutu konserveci-
liği teknolojisinde bir revolüsyon yapmıştır. 

1918 e kadar bozulmuş kutu konserveleri üzerinde çalışmaları 
kapsayan bakteriyolojik araştırmalar, BUSHNELL'm ilk defa kutu 
konserveleri için, mutlak bir sterilizasyona ihtiyaç olmadığını bil-
dirmesi üzerine 1919 dan itibaren sağlam kutulara da mikrobiyolo-
jik çalışmalar uygulanmasına başlanmıştır. 

1918-1920 seneleri arasında Amerika Birleşik Devletleri kutu 
konserveciliği endüstrisinde, meyve ve sebzeler için hijiyenik kutu-
ların kullanılması pratik olarak yaygınlaşmıştır. 

1921 tarihinde de düşük asitli gıdalar için Lak'lı kutuların ti-
carî imâline başlanmış ve yine aynı tarihte Amerikan Konserve 
Kutu Kampanyası araştırma dairesinin kurulmuş olduğu görül-
mektedir. 

Bu araştırma dairesinin teşekkülünden sonradır ki 1920-1940 
tarihleri arasında ısıya dayanıklı bakteri sporlarının öldürülmesi 
ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, kutu konserveciliği için çok 
verimli olmuştur. 

Bu çalışmaların sonucu olarak kutu konservesi besin madde-
lerine uygulanacak ısının matematik olarak saptanması, konserve 
gıdaların fizik ve mikrobiyolojik durumlarında bir gelişme mey-
dana getirmiştir. 

Son zamanlarda havuç, yeşil fasulye, domates ve kereviz 
ekstraktlarının bakterisit etkisi olduğundan, bunları ihtiva eden 
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gıda maddelerinin, daha az bir ısı uygulamak sureti ile konserve 
edileceği kaydedilmektedir. 

Son 35 sene zarfında taze, kurutulmuş ve dondurulmuş gıda-
ların paketlenmesinde plastik torbalar kullanılmağa başlanmıştır. 
Ancak son zamanlarda kimyasal teknolojinin ilerlemesi sonu 121,1 
C ısı derecesine dayanan plastik filmler geliştirilmiştir. Asit olma-
yan patatesli et yahnisinin 25 dakikada 121 C° de (Mıj \ar A 3C'0) ve 
(Trithene A 400) isimleri verilen plastik torbalarda konserve edilme-
si, başarılmıştır. 

Subtilin'in kutu konservelerine uygulanması ile, kutu konser-
vesi kalitesinde ısının kötü etkisi giderilmiştir. Konserve hazırlan-
masında hissedilir bir kolaylık vâd eden bu denemelere, muhtelif 
antibiyotiklerin tatbiki sureti ile devam edilmiştir. 

P. A. 3679 ( * ) , Bacil. coagulans v e Bo.cil. slearothermophilus g :bi , 
besin maddelerinde bozulma yapan basillerin sporları ile inoküle 
edilmiş muhtelif kutu konservesi besin maddelerinin bozulma-
larını engellemek için uygulanan lüzumlu termal işlemin, subii'in ve 
nişin ilâve etmek sureti ile azaltıldığı bildirilmişdir 

Ancak Cl.boiulinum'un subiilin'e karşı resistan olan ştamınm izo-
le edilmesi üzerine subtilin ve mutedil termal işlem uygulanan düşük 
asitli besin maddelerinin preservation'unde, Cl.botulinvm'un üreye-
rek insan sağlığına zararlı olabileceği bildirilmiştir. 

Son 35 sene zarfında iyonizan ışınlar ile besin maddelerinin 
muhafazası üzerindeki çalışmalara hız verilmiştir. îyonizan ışınlar 
ile yapılan sterilizasyon üzerindeki bu çalışmalar : 

1 — X ışınları, 

2 — Yüksek voltaj elektronları veya katod ışınları, 

3 — Fission maddeleri diye bilinen ve P, y ışınlarını ihtiva 
eden Neutron absorption'u sonu Uranium 235'in parçalanmasından ha-

• - ( * " ) P. A. 3679 : Cl.sporogeneş. 
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sil olan radyoaktif izotoplar gibi üç tip ışın üzerinde yoğunlaştırılmış 
olduğu ve bunlardan üçüncüsünün gıda sterilizasyonu bakımından 
denendiğini, fakat bu nevi sterilizasyon neticesinde kimyasal 
değişikliklerle birlikte, gıdaların lezzet, renk ve bünyesinde de bo-
zulma meydana geldiği ve bunlardan yalnız gamma ışınlarının gıda 
sterilizasyonunda bir değer taşıyabileceği bildirilmiştir. 

Besin maddelerinin muhafazasında elektron ve y ışınlarının 
kullanılabileceği, şualandırılmış gıdalarda husule gelen değişikliği, 
moleküller arası bağların parçalanmasının veya ışınlandırma 
sonu polimerisation'un sebeb olduğu bildirilmektedir. 

Gamma ışınlarını teneke kutu konservelerinin muhafazası için 
kullanmadan evvel sterilizasyon için lüzumlu dozun bilinmesi lâzım-
dır. 

Bu amaç için yapılan çalşmalarda Cl. botulinum ştam 62 A'nııı; 
gramında 4 x i O-1—4 x i O4 spor bulunan sığır eti teneke kutu konser-
vesinde sterilize dozu olarak 25 x 105— 4 x 106 rep cobalt 60 gamma ışm 
miktarına; her gramında 4 x 104 Cl. botulinum (Ştam 2.13 B ) sporları 
bulunan kutu konservesi ette, sterilite dozu olarak 3,5xl05 veya buna 
eşit putrefaktif anaerop (No. 3679)'un sporları bulunan kutu konser-
vesi ette sterilite dozu olarak 25 X 105 rep cobalt 60 gamma ışına ihti-
yaç olduğu bildirilmiştir. 

Isı, irradiation ve irradiation - ısı kombinasyonu sureti ile iş-
lenmiş kutu konservesi bezelyelerin organoleptik değerlendirmeleri 
üzerinde yapılan araştırmalarda ısı ile işlenmiş olanların diğer şe-
kilde işlenmiş olanlara üstün olduğu bildirilmiştir. 

Isı ile irradiation kombinasyonu şeklinde işlenmiş olanların da 
irradiation'a tâbi tutulmuş olanlara nazaran lezzet, struktur ve ko-
ku bakımından üstün olduğu fakat renk bakımından bir fark olma-
dığı kaydedilmişitir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, süt ve süt mamûlleri, krem 
stili mısır ve diğer sıvı benzeri besin maddeleri kucu konservecili-
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ği sanayiinde bu usulün 1950 den beri tatbik edilmekte olduğu ve 
aseptik konservecilik diye tanındığı bildirilmektedir. 

Esasen 1951 de Amerika'da bu usûl patantlenmiştir. Bu usûl 

konservecilikte, besin maddesi ile kutu ve kapaklar ayrı ayrı steri-

lize edilirler. Bu usûlde besin maddeleri 135- 160 C° de veya 

127 - 149 C° ısıya arzedilmektedir. 

Böylece daha iyi ve daha ucuz konserve kapları, zaman ve 
enerjiden kısıntı sağlayan makine ve metodların gelişimi ve ni-
hayet konservecilik esasları üzerindeki bilimsel araştırma netice-
lerinin, konservecilik sanayiine pratik uygulamasını sağlayacak or-
ganizasyonların kurulması sonu, bu gün hemen hemen amacına u'.aş-
mış farzedilen kutu konserveciliği, zamanımızdan takriben 180 se-
ne evveline kadar dayanmaktadır. 

5300 sene evvel bulunan Sn, 700 seneden beri demir ve çaliği 

kaplamakta kullanılmıştır. 

165 seneden beri de teneke, konservecilik endüstrisinde kulla-
nılmaktadır. 

Yurdumuz kutu konserveciliği tarihçesine ait geniş etüdler ya-

pılmış değildir. 

Tarım Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odalan Birliğince yaptı-
rılmış bir incelemede; yurdumuzda ticarî maksatla kutu konserve-
ciliğinin ne zaman başladığı kat'i olarak bilinmemekte, ancak ilk kon-
serve fabrikasının 1904 de Selânik'de kurulduğu ve 1907-1908 se-
nelerinde Ermiş KILYAKİDİS ' in Beyoğlundaki bakkal dükkânı-
nın üst katında basit bir tarzda kutu konserveciliğinin yapılmış ol-
duğu, 1919 da da Müttehit Ermiş - Emniyet Kartal Fabrikasının ve 
bunu takip eden senelerde de muhtelif fasılalarla diğer konserve 
fabrikalarının kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Keza bu incele-
mede; Sanayi ve Kalkınma Bankası ile MARSHALL yardımından sağ-
lanan krediler ile yeni tesislerin de kurulmuş olduğu bildirilmiştir. 
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Bu incelemede Türkiye'de 1954'e kadar cetvel (21) de görülen 
35 konserve fabrikasının çalışır halde bulunduğu kaydedilmiştir. 

Ancak 1958 senesinin Nisan ve Mayıs aylarında, memleketimiz 
kutu konserveciliği alanında yapılan tetkikte, Gelibolu'da ilk balık 
konserve fabrikasının 1933'de, Dr. Hüsnü VURAL'm aracılığı ile dal-
yan sahibi Rüstem DENÎZHAN tarafından, 1934 de Cumhuriyet 
Konserve Fabrikası ve 1935 de Alâeddin ve bundan sonra takriben 
1936 da Yelkenci, 1956 da Koru. 1958 de de Mil don konserve fabri-
kaları kurulmuş olduğu tesbit edilmiştir. 

1953 - 1954 seneleri arasında Rıza ALT AN Apolyont gölündeki 
tatlı su bahkarmdan kutu konservesi yaparak bunları piyasaya sür-
müş, ancak Susurlu Şeker fabrikası, fabrikasyon artıklarını bu gö-
le dökülen çaya boşaltdığından göldeki balıkların ölmelerine sebep 
olmuş ve bu indüstri organının faaliyeti son bulmuştur. 

Böylece Çanakkkale'de MİLDON, KORU, YELKENCİ firmaları 
ve İstanbul'da da 1950 de VATAN, 1956 da Bursa'da TAMEK ile 
mevcut kutu konserve fabrikalarımızın sayısı yalnız bu illerdeki ar-
tışı ile 1958 senesinde 39'a çıkmış bulunmaktadır. 

Diğer illerdeki muhtemel artışları da göz önüne alınacak olur-
sa 1970 lerde bu rakamın 50 ye yaklaşması mümkün görülmekte-
dir. 

1948 de konserve endüstrisi mensuplarının «Gıda Maddeleri 
Konserve Satış Derneği» ismi ile resmî bir teşekkül kurmuş olduk-
ları görülmektedir. 

Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Dairesi Mütehassıslarından 
olan ve Türkiye'de 1 Kasım 1954 den, Mart 1957 ye kadar vazife 
gören MOE tarafından yurdumuz kutu konservesi endüstrisi konu-
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine verilen 18 Haziran 1957 
tarih ve TAA/TUR/21 sayılı rapor, yurdumuz kutu konserveciliği 
endüstrisinin memleket ekonomisinde o günkü yeri ile teknolojik 
durumunu aksettirmiş olması bakımından önem taşımaktadır. 



MOE raporunda, geçen asrın nihayetinde başlayan Türkiye Ku-
tu Konserveciliği Endüstrisinn gayet yavaş gelişmiş ve senelerce 
memleketimizin ekonomisinde asla önem kazanmamış olmasının 
sebeplerini açıklamış ve bu endüstrinin gelişmesi için kıymetli öne 
rilerde bulunmuştur. 

Yurdumuz kutu konserveleri üzerinde gerek kalite, gerekse hi-
jiyenik durum ve gerekse Standard metodlar uygulamak sureti ile 
yeteri kadar yapılmış tetkik ve araştırama yoktur. 

Yurdumuz kutu konserveciliği ile ilgili çalışma ve yayınlar 
KÖŞKER'in «Türkiye'de konserveciliğin bu günkü durumu ve in-
kişafı için gerekli tedbirler» isimli raporu ile MOE'nin raporu ve 
ERKAN' m 1955 de «Et kutu konservelerinin mikrobiyolojik mua-
yeneleri» ve OMURTAG'm kutu konservesi balıklarının volatil asit-
leri miktarının tayini üzerindeki çalışmaları, YAMAK'm 1958 de Et 
Balık Kurumunda konservecilik kurslanna ait teknik bilgi yayımı 
ile 1958 de İLERİ'nin «Türkiye'de yapılmakta olan sebze konserve-
lerinin bozukluğuna sebep olan âmiller ve bunlar üzerindeki bakte-
riyolojik çalışmalar» isimli araştırması ile OMURTAG'm «Türkiye 
kutu konserveleri üzerinde mikrobiyolojik ve teknolojik araştırma-
lar» isimli çalışmaları kapsamaktadır. 

Gerek İstanbul'da ve gerekse Çanakkale yöresindeki konserve 
fabrikalarında yapılan incelemelerde, bunların hiç birinin kalite ve 
teknolojik araştırma yapacak eleman kullanmadığı ve fabrika bün-
yesinde bu iş için lüzumlu bir küçük lâboratuvar dahi kurulmamış 
olduğu izlenmiştir. 

Ancak Cumhuriyet Konserve Fabrikasında kutuların kaliteleri-
ni muhafaza deneyi amacı ile istihsalin %' 3 ünün 37 C° lik etüvde 
5 gün tutulmasının esas alındığı bir kalite kontrolü sonu, mamulün 
tümünün piyasaya sürülmekte olduğu bildirilmiştir. 

Bu en basit tedbirin dahi diğer konserve fabrikaları tarafından 
benimsenmemiş olduğu görülmüştür. 
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Konserve Fabrikasının adı : Merede Kurulduğu 
-f* 

1 — İdeal Konserve Fabrikası Tophane - Galata îstanbul 
2 — Ermiş Emniyet Kartal Balat » 
3 —- Haliç Konserve Fabrikası Balat » 
4 — Haliç Ermiş Konserve Fabrikası ... Yenişehir » 
5 — Rekor Konserve Fabrikası Fener » 
6 — Çiftlik Konserve Fabrikası Balat » 
7 — Pişkin Konserve Fabrikası Fener » 
9 Marmara Konserve Fabrikası ... Fındıklı » 
9 — Geyik Konserve Fabrikası Cibali » 

10 — Standard Konserve Fabrikası ... Balat » 
11 — Konserve Fabrikası Kızılçeşme » 
12 — İnkaya Konserve Fabrikası Pendik » 
13- T— Meram Meyva Sulan Londra asfaltı » 
14 ,— Rıfat Minare Konserve Fabrikası.. Gemlik Bursa 
15 — Konserve Yapımevi Hamitler » 

,16 — Gemâl Alanya Konserve Fabrikası. » 
17 ,—Yeş i l Bursa Konserve Fabrikası ... » 
18 — Belkıs Konserve Fabrikası Erdek Balıkesir 
19 — Namlı Konserve Fabrikası Erdek M. adası » 
20 — Marmara Konserve Fabrikası ... Erdek M. adası » 
21 — Akfa Konserve Fabrikası ... ... ... Çanakkale 
22 — Alâeddin Konserve Fabrikası ... Gelibolu » 
23 — Yükselen Konserve Fabrikası . . . » » 
24 — Cumhuriyet Konserve Fabrikası » » 
25.;— Çankaya Konserve Fabrikası ... » » 

.26, — Alâeddin Sebze ve Balık Konserve 
Fabrikası » » 

27 — Balçova Konserve Fabrikası Bornova İzmir 
28 — Pekin Konserve Fabrikası Mersinli » 
29 — Bornova Konserve Fabrikası Bornova » 
30 — Yeşil Tire Konserve Fabrikası ... Tire » 
31 — Azim Konserve Fabrikası Ereğli Zonguldak 
32 — Türkili Konserve Fabrikası Bartın » 
33 — Bu - Ba - Bi Konserve Fabrikası . . . » » 
34 — Balkan Konserve Fabrikası ... ... Erzurum » 
35 — Özel Konserve Fabrikası İğdır Kars 

Cetvel (21) : 1954 senesine kadar Türkiye'de mevcut olan kutu 

konserve fabrikalannm isim ve kurulduğu yerler. 
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1 Ekim 1957 de Cevizli (İstanbul) de 4,COO,(XX) TL. yerli serma-
ye ile işletmeye açılan şekil (23) de bir ünitesi görülen Türk Amba-
lâj Sanayii Anonim Şirketi (TASAŞ) namında teneke kutu, plastik 
kap, alüminyum tüp işleyen yarı otomatik çalışan fakat bu sanayii 
için örnek bir fabrika; işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

Chicago'daki AMERÎCAN CAN COMPANY'nin bir minyatürü 
manzarasını arzeden bu fabrika, yerli konserve endüstrisinin yarar-
lanması için her nev'i laklı kutu imâl edebilecek şekilde kurulmuş 
olup, kapaklarda katı lastik conta kullanmadan ileri gelen sakınca-
ları önleyici mahiyette terkibi fabrikaca saklı tutulan, ancak plas-
tik olduğu bildirilmekle yetinden bir nev' i conta kullanılmaktadır. 

Oysa AMERICAN CAN COMPANY tarafından kullanılan lastik 
conta, muhtemelen saf kauçuğun benzolde eritilmesinden sonra bir 
miktar katran ilâve edilmek sureti ile elde edilen bir nevi sıvı lastik 
olup, kapağın yiv kısmına otomatik akıtıcılar yardımı ile aktıldıktan 
sonra konveyyörler üzerinde pişme frrnlarından geçirilmek sureti 
ile sertleştirilerek elde edilmektedir. 

Kutu konserveciliği endüstrimize büyük yararlar sağlaması 
beklenen bu TASAŞ fabrikasının, 1958 yılında günde 25,000 litograf 
yapmakta olduğu bildirilmiştir. Bu suretle teneke kutular üzerin-
de Avrupa ayarında deşen verilebildiğinden, kâğıt etiketler kullanıl-
masını önleyebilmektedir. 

Ancak bu fabrikanın imâl ettiği kutularda gövde kenetleri mev-
cut olmayıp, gövde yan cidarları lehim makinesinden geçerken 
şerit halindeki lehim safihalarını ( % 50 kalay, % 50 kurşun) ara-
sına almakta ve ondan sonraki kademede havagazı alevinde eriti-
lerek yalın kat bir lehimlemeye tâbi tutulmaktadır. Fabrika 28 cm. 
lik yükseklikte ve 65, 85, 100, 105, 155 m.m. lik çaplar da kutular 
işlemektedir. Fabrika 

Fabrika 1958 yılında, günde 8 saatlik bir vardiyada 8 - 10 bin 
kutu imgl etmekte idi. 
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• TASAŞ da lakların pişirildiği konveyyörlü Tünel f ırın 

(a ) , (b ) . 
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>;:•; İ974 yıİmın Nişan ayında -OMURTAG tarafından yapılan bir in-
celemede adı geçen TASAŞ (Türk Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi) ' 
nin, Manisa Gıda Sanayii adı ile Manisa ilimizde açmış olduğu tesis-
lerde CONTINENTAL CAN COMPANY ile iş birliği sonu, ~ Dünya 
Standardlarına uygun boyutlar ve her çeşit besin maddesi için özel 
lâk kullanmak sureti ile yurt içi ve yurt dışı ihtiyaca cevap verecek 
.şgkUde, î^QfltSer\''eciliğimiz için bir saatte beş kişilik tam otomatik 
bir hatta 6003 teneke kutu işleyecek şekilde bir gelişmeye erişmiş 
olduğu gözlenmiştir. 
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Kapalı kaplarda basınç altında yapılan kutu konserveciliğinin 

dayandığı prensipler. 

Bu usul ile pH sı 4,5 dan yukarı olan besin maddelerinin, 
havanın girmesini engelleyecek şekilde yapılmış hijiyenik kaplarda 
kapatıldıktan sonra ticari sterilizasyon amacı ile içinde sağlığa za-
rar verecek veya dekompozisyon yapacak mikroorganizmaların 
basınç altında öldürülmesine yetecek ısı - zaman ilişkisi uygulanma-
sından sonra, derhal soğutup, sonra uygun şartlarda saklama gibi 
prensiplere dayanır. Böylece besin maddelerinin taze halde bulun-
dukları müddetçe gerek mikroorganizmaların üremesi ve gerekse 
kendi bünyelerindeki anzimlerin faaliyetleri sonu bozulmalarının 
önüne geçilmiş olunur. 

Bakteri sporları, asit ortamda germinasyon yeteneğinde olma-
dıklarından, pH sı 4,5 dan düşük olan asit besin maddeleri 
için etkili sterilizasyon ısısının, yalnız bakterilerin vegetatif şekil-
lerini öldürmeye yetecek derecede olmasımn yeterli olduğu bildiril-
mektedir. 

Ancak sebze kutu konserveleri için, alışıla gelmiş olan ısı dere-
cesinde üreyebilecek bakteri sporlarının öldürülmesinin zorunlu 
olduğuna dikkatin çekilmesi gereklidir. 

Konservecilikte kullanılan kaplarm nitelik ve nev'ileri 

Kutu konserveciliği endüstrisinde kullanılacak kutulann; aşa-
ğıda bildirilen özellikte olmaları gerekmektedir; 

1 — Hava ve su geçirmemeli, 

2 — Sağlığa zararlı veya toksik madde ihtiva etmemeli, 
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3 — Kolay açılmalı, 

4 — Nakil esnasında dış etkilere karşı yeterince dayanıklı, 

5 — Arzu edilen hacimlerde yapılmağa elverişli, 

6 — Hafif, 

7 — Estetik görünüşte ve aynı zamanda da hijiyenik, 

8 — Sterilizasyon için ısıtılmağa elverişli, 

9 — Tercihan kullanılmağı müteakip atılabilecek kadar ucuz 
olmalıdır. 

Ayrıca sür'atle kapatılabilecek durumda olmalıdırlar. 

Bu hususlar teneke levha veya cam kaplara tamamen uygun 
gelmektedir. 

A — Melal Kutular, 

a — Teneke kutular: 

Teneke kutunun geçmişi 175 sene kadar olmasına karşılık, ka-
layla kaplama 700 ve kalay ise 5300 senelik geçmişe dayanmaktadır. 

Teneke kutu üretiminde kullanılan teneke levhalar; yumuşak 
çelik levhaların ortalama 0,000038 - 0,000254 c.m. kalınlıkta kalay 
safiha ile kaplanmış şekli olup, bazı kimselerin zannettiği gibi 
levha haline getirilmiş teneke değildir. 

Çelik; atmosferin korrosiyonlarına ve kutulara konacak bir çok 
maddelerin korrosiv etkilerine karşı kâfi derecede dayanıklı olma-
dığından, bunlar kalay safiha ile kaplanırlar. 

1937 e kadar olan zaman zarfında levha teneke imâlindeki ka-
lay kaplama kızgın daldırma metodu ile yapılmakta iken bu tarih-
ten sonra kalay kaplaması daha ekonomik olan elektrolitik metodla 
yapılmağa başlanmıştır. 
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Bu gün kutu konserveciliğinde kullanılan tenikfe levhalar 'takri-
ben 0/ö 98,5 çelik ve,M 1,5 kalay ihtiva etmektedir. : • .. 

b — Alüminyum kutular: - i 

Bu ııev'i kutular İskandinavya memleketleri tarafından balık 
ürünlerinin konservesi için kullanılır ise de yumuşaklığından dolayı 
kenetlemede güçlük doğurmaktadır. 

Sade teneke levhalar bir çok besin maddelerini konserve etmek '•' 
için uygun olmalarına karşılık bir kısım besin maddelerinin ya 
metale zararlı surette etki" veyahut ta yaygın körrosyön * yapması 
sonu sözü edilen besin maddelerinin bozulmasına sebep olur. Bu 
nev'i ürünlerin başarı ile konservelenmesi için, çelik ile besin mad-
desi arasında uygun bir organik koruyucu örtünün hail olarak kul- i 
lamlmasma lüzum hasıl olmuştur. 

Böylece bazı kutu konserve meyvelerinin renklerini kaybetme-
lerini önlemek maksadı ile Lak'Iı tenekeler geliştirilmiştir. 

1862 de teneke levhaları Silikat, Kan serumu, Glüten veya bitkisel 
yahut hayvansal albümin ile kaplama fikir ileri sürülmüştür. 

1868 de ise Fransa'da kopal (reçine) zamkı, keten tohumu yağı ve 
terementi kullanılmak ' sureti ile uygun bir Lâklama geliştirilmiştir. 
Teneke kutu lâkları, diğer endüstri alanlarında kullanılmakta olan 
koruyucu örtüleri andırmaktadır. Bunlar oleoresinöz ve uinil (vinyl) 

ihtiva ederler. Buna göre de fenolik (phenolic) veya uaks (w'zx) tipi 
isimini alırlar. Vinyl; terkip itibariyle monovalan CH2CH kökü olup, 
bunun mürekkepleri resin ve plastikleri teşkil etmek için polimerize 

edilirler. 

Son senelerde biri; et ve bazı sebzelerde mevcut olan sülfür 

mürekkepleri tarafından teneke kutuların siyahlanmasına engel olmak 
için sülfüre dayanıklı, diğer; bazı fazla renkli meyveler için kul-
lanılan aside dayanıklı olmak üzere iki-nev'i lak'ın geliştirilmiş ol-
duğu bildirilmektedir. • • '-•'""' -. i..'-.— 
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Bir çok lâk terkipleri, ticari bir sır olarak mülâhaza edilir ise 
de, genellikle bunların sellüloz esterleri veya fenol hülasası maddeler 
olduğu bildirilmektedir. 

Sülfür ihtiva eden besin maddeleri için (ZnO) ihtiva eden lâklı 
kutular kullanılır. 

Böylece teşekkül edecek çinko sülfit, farkedilmeyen beyaz bir 
presipitat vererek, ferri sülfit'irı sebep olduğu siyahlanmayı önlemiş 
olur. 

Hemen bütün besin müstahzarlarına uygun tek bir lâk tipi 
geliştirmek için muhtelif zamanlarda teşebbüslere geçilmiş ise de 
bu nev'i çabalar başarı ile sonuçlanamamıştır. 

R veya meyve lâkı diye bilinen hijiyenik lâk ileC lâkı olmak üzere 
iki mühim lâk tipi kullanıldığı, bunlardan hijiyenik lâkların pancar 
veya böğürtlen gibi suda eriyen pigment ihtiva eden, renkli sebze 
veya pigmentli meyvelerin renklerini kaybetmelerine mani olmak; 
C lâklarının ise düşük asitli gıdalardan sülfür verenlerinin renklerinin 
bozulmasının önüne geçmek ve kutuların çirkin bir görünüşte 
boyanmalarını önlemek için kullanıldığı bildirilmektedir. 

A, C ve R gibi muhtelif tip lâkların da mevcut bulunduğu, bun-
lardan A lâkının berrak, açık kehrübar sarısı renginde, C lâkının 
ise donuk ve altın sarısından açık esmere bakan renkte olduğu bil-
dirilmektedir. 

Mısır, bezelye, et ve balık gibi yüksek protein tutan besin mad-
deleri için Oleoresinous lâkların kullanılması tavsiye edilmekte ve 
iyi bir Phenolik lâkın sülfid boyanmasına mani olmak için çinko 
okside ihtiyaç göstermediği ve hayvansal yağlar tarafından yumuşatıl-
dığından, bir çok et ve et mamûlleri için de uygun olduğu bildiril-
mektedir. 

Bira konacak tenkeler için vinyl lâkı tavsiye edilmektedir. 

160 sene kadar evvel, kutular; kalayla kaplanmış teneke levha-
ları, tenekeciler tarafından çizilip kesildikten sonra, bir üstüvane 
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üstünde gövde taslağı şekli verilmesinden sonra gövde kenarlarının 
üst üste getirilip lehimlenmekte ve gövde çapından daha geniş kesi-
len kapak diskleri, gövde kenarları üstüne kıvrılıp döğülmek su-
reti ile yapılmakta idi. 

Bu gün eşit büyüklükte kesilen gövde taslaklarına, oto-
matik makineler üzerinde şekil (24) de görülen formlar verilmek-
tedir. 

Halen teneke kutu imâl eden fabrikalarda alt kapakla gövde 
kapanmış olarak yekpare ve üst kapak ise ayrı olmak üzere hazır-
lanmaktadır. 

J 

Şekil (24) : Gövde taslağı, yan kenet ve gövde teşkili. 
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Kutu et müstahzaı-lannın, kutu hacim ve müstahzarlarının pH 
sı ile ilgili olarak (118.8-126.5 C°) ısıya 10-20 dakika tabi tutul-
ması gerektiği bildirilmiştir. 

B — Cam kaplar: 

Teneke kutulara nazaran içindeki besin maddelerinin görüle-
bilmesi ve bu besin maddesi tarafından eritilebilecek terkipte 
olmayışı avantaj ise de kolay kırılabilmesi bir sakınca teşkil etmek-
tedir. Değişik şekil, boyut ve renkte olabilecekleri gibi kapaklan 
da değişik şekilde olabilir. Şekil (25) : de görüldüğü gibi cam kap-
lar için; 

1 — Mosan tipi kapak, 

2 — Üç parçalı kapak, 

3 — İki parçalı kapak, 

4 — Tel kıskaçlı cam kapak olmak üzere dört tip kapak tarif 
edilmiştir. 

Cam kaplarda konserve yapmak için Amerika Birleşik Devlet-
leri Tanm Bakanlığı tarafından tavsiye edilen iki parçalı madensel 
kapaklı Standard Mason şişesi şekil (26) da gösterilmiştir. 

Genellik ile konservecilikte kullanılan cam kaplann hacim 
bakımından bir yeknesaklık göstermeleri gerekir. 

C — Plastik kaplar : 

Son senelerde plastik torbalann konservecilik endüstrisinde 
kullanılmağa başlandığını görmekteyiz. 

Yapılan çalışmalarda etli patates müstahzannm konduğu 
(Mylar A - 300) denilen plastik torbaların merkezi isisnıı tayin 
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Basınç Altında Kapalı Kaplarda Yapılan Konservecilik 

İşleminin Ana Hatları 

Besin maddelerinin prezervasyon için kullanılan diğer usuller 
gibi kutu konserveciliği de bir seri işlemi icap ettirir. Ancak bura-
daki işlem serisi, bir zaman bütünlüğü içinde hızla yapılır. 

Buradaki ana hadlar : 

a) Çiğ maddenin hazırlanması, 

b ) Haşlama, 

c ) Kutuların doldurulması, 

d ) Havanın kutulardan çıkarılması, 

e ) Kutuların kapatılması, 

f ) Otoklavlama, 

g ) Soğutma, 

h ) Etiketleme ve depolama. 

a ) Çiğ maddenin hazırlanması: 

Çiğ maddenin hazırlanması, o maddenin nev'ine bağlıdır. 

Burada temizleme, ayıklama, dereceleme, yıkama gibi şilemler 
yapılır. 

Yalnız balıklar; Cranium, Viscera ve Caudo'ları temizlenmeden 
evvel veya temizlendikten sonra, dokularındaki kanın boşaltılması 
için kesif tuzlu su içinde değişik sürelerde olmak üzere bırakılırlar. 
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b) Haşlama: 

Et, sebze ve meyve gibi bir çok maddeler (82 - 93) C° de sıcak 
suda veya istimde haşlanırlar. 

Son zamanlarda bezelyelere hidrostatik basınç ile 106 C° uygu-
lanmaktadır. 

Balıklar ise ya bir miktar pişirme veyahut da kurutmaya tâbi 
tutulurlar. 

Haşlanmak sureti ile besin maddelerinin temizlenmesi ve ren-
ginin de solmaması temin edilmiş olur. Bundan başka işleninceye 
kadar geçecek zaman zarfında anzimatik faaliyet sonu husule gelecek 
bozulmayı durdurmak için anzimleri tahrip edilmiş olur. 

Ayrıca doku hücrelerinden gazların çıkması da temin edilmiş 
olur ki bu suretle besin maddelerinin termal işlem esnasında vere-
ceği fire bertaraf edilmiş olur. Böylece doldurma işlemi daha ko'ay 
ve daha iyi yapılmış olur. 

Ayrıca otoklavlama esnasında kutunun vakumunun da azal-
masına sebep olur. 

Bezelye, fasulye ve havucun 100 gr. çiğ dokusu; 10 - 38 c.c. gaz 
ihtiva ettiği, bunların 76 -100 C° de 3 - 5 dakika haşlandıktan sonra 
100 grammdaki gaz miktarının 1,2-2,7 c.c. ye düştüğü bildirilmiş-
tir. 

c) Kutuların doldurulması: 

Kutular ya el ile veya mekanik olarak doldurulur. 

Doldurma, her ne kadar sanayici ve alıcı tarafından ekonomik 
bir özellik taşırsada bilhassa baş boşluğu bakımından ayrı bir 
önem arz eder. 
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Kutunun çift kenedi üzerinden veya cam kapların üst kenarın-
dan kap içindeki besin maddesinin yüzeyine olan dikey mesafe 
toptan baş boşluğunu bildirir. 

Cetvel (22) de baş boşluklarının m.m. cinsinden değerleri veril-
miştir. 

Cam kap ismi m.m. cinsinden baş boşluğu 

Bebek cam kapları 4.76 
Küçük cam kaplar 4.76 
No: 303 cam kap 9.52 
No: 2** 11.11 

Cetvel (22) : Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmakta olan 
muhtelif hacimlerdeki cam kaplar için m.m. cin-
sinden Standard baş boşlukları 

Doldurma işlemi katı besin maddeleri ile yapılıyor ise arada 
havanın kalmamasını temin için sıvı bir ortamla kutulara konan 
katı besin maddelerinin aralarındaki boşlukların giderilmesi icap 
eder. 

d) Havanın kutulardan çıkartılması: 

Kapatılmadan evvel kutulardan hava ve gazları çıkarma işlemi 
muhtelif sebeplerden dolayı lüzumludur: 

1 — Sıcak iklimlerde veya depolama ısısında husule gelen ar-
tış sonu havanın genişleyip gerilmesini azaltarak şişmesine mâni 
olur. 
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2 — Kutu soğutulduğu zaman husule gelen vakum kutunun 
sağlam olduğunu gösterir. 

3 — C vitamini muhtevisinin tahrip olmamasını sağlar. 

4 —- Oksijen yokluğundan dolayı tenekenin iç korozyonuna uğ-
ramasının önüne geçilmiş olunur. 

5 — Besin maddelerinin okside olması sonu hasıl olacak kalite 
değişiklikleri minimuma indirilmiş olur. 

Isıya tâbi tutulmuş ve soğutulmuş kaplardaki vakum derece-
sinin; kutunun, hacmi, stili ile müstahzara göre değişik olacağı 
bildirilmektedir. 

Hacimce büyükçe kutularda fazla yüksek vakumun kutunun 
yan taraflarının içeri çökmesine sebep olacağı, küçük boyuttaki 
kutuların pek çoğunda 3.17 Kgr/2.5 cm2 — 3.6 Kgr/2.5 cm2 vaku-
mun kâfi olacağı, fakat korroziv tabiatlı besin maddelerinde bu 
vakumun 5.46 Kgr/cm2 — 6.8 Kgr/2.5 cm2 gibi yüksek olması lâzım 
geldiğini 5.4 Kgr/2.5 cm2 —6.81 Kgr/2.5 cm2 vakumun hacimce bü-
yükçe olan kutular için dahi distorsiyon vukua gelmeksizin elde edi-
lebileceği bildirilmektedir. 

Ticarette, kutulardan havanın çekilme işlemi; 

1 — İstim enjeksiyonu, 

2 — Kutuları ısıtmağı veya istim ile ısıtılmış bir odadan geç-
meyi müteakip derhal kapatmak, 

3 — Soğuk olarak dolmuş kutuları, vakumla kapatan makina-
1ar yardımı ile kapatmak suretiyle yapılmaktadır. 

e ) Kutuların kapatılması: 

Kapama makinası ile doldurulmuş kutular, kapakla daimi 
olacak şekilde çift kenet tatbik edilmek suretiyle kapatılır. 
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• Şekil (27) de çift katlı kenet kesidi görülmektedir. Bir çift 
kenedin teşkili, kapama makinasında 1. ve 2. kenet işlemleri ismi 
verilen iki işlem halinde uygulanır. 

Bu işlemler şekil (28) in (a. b . c ) kısımlarında açıklamalı 
olarak bildirilmiştir. Şekil (29) da gövde ve kapak çengellerinin 
çift kenet teşkil etmek üzere doğru ve hatalı kenetlenme tarzları 
görülmektedir. 

Şeki l - (27 ) : B i r çift katlı kenedin vert ikal kesidi, A B çift kenet yüksekliği, 

CD kapak çengeli, E F : gövde çengeli derinl iği , G H : çift kenet kal ınl ığı . 

A — Birinci işlem başlığı, 

B — Kenetleyici ayna, 

C — Kutu gövdesi, 
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D — Kutu kapağı, 

E — Kutu kapağı, yuvası, 

F — İkinci işlem başlığı. 

a — Kenetlenmeden evvel kutu ve kapağın kenetleyici 
kısım ile ilişkisi. 

b — Birinci işlem başlığının, ilk kenet teşkili için kenet-
leyici ayna ile olan ilişki durumu. 

c — İkinci kenedin teşkili için, ikinci işlem başlığının 
kenetleyici ayna ile olan iç ilişki durumu. 

1) Otoklaviama: 

Konservecilikte termal işlem veya otoklaviama diye geçen 
terim kutu içine konan besin maddelerini bozulmalarını önleyecek 
şekilde pişirme anlamına gelmektedir. 

Mezofil anaeroplar pH sı 4,5 dan aşağı olan besi ortamlarında 
üreyemezler. Bundan dolayı konservecilikte uygulanan ısı işlemi 
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besin maddelerinin pH derecelerine göre iki ayrı esas dahilinde 
yapdmaktadır. 
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Şekil ( 29 ) : Gövde v e kapak çengellerinin çift kenet teşkil etmek üzere 
doğru ve hatalı kenetlenme şekilleri. 

G: Gövde, 
K: Kapak. 
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1 — Basınç altında ısı işlemi : 
pH lan 4,5 dan yukarı yani asit olmayan ve yarı asit olan besin 

maddeleri için uygulanan ısı işlemi. 

2 — Adi ısı işlemi : 

pH lan 4,5 dan düşük yani asit ve yüsek asit olan besin madde-
leri için uygulanan ısı işlemi. 

pH lan 4,5 dan yukan olan besin maddelerinin dayanmalannı 
sağlamak için, bu nev'i besin maddelerine; ısı ile zaman ayarlanmış 
"bir şekilde basınç altında termal işlem uygulanması zorunludur. 

Kutu konserveciliğinin en önemli kısımlanndan birini teşkil 
eden otoklaviama veya termal (ısı) işlemi diye bilinen bu kademe, be-
sin maddelerinin kalitelerini uzun zaman muhafaza etmesini ve 
bozulmamasını sağlar. 

Otoklavın çalıştırılması, prensip itibari ile işlemin en önemli 
teknik kısımmı teşkil eder. 

Bundan sonra diğer önemli bir nokta da; ısı ve zaman ilişki-
lerinin, çalışılan besin meddesi nev'i, kutu hacmi, pH, tuz, şeker, 
katı ve sıvı yağ gibi maddelerin oranlarına göre bozulma yapacak 
mezofil bakteri sporlarının öldürülmesi esasının tespitidir. 

Konserveciliğin ilk günlerinde bu ısı ve zaman ilişkisi esasına 
dayanan termal işlem pek amprik bir şekilde yapılmakta idi. 

Buna rağmen ticarî bir sır olarak kabul edilirdi. Bu gün spor 
veren mezofil bakterilerden gıda zehirlenmesi yapan Cl. botulinumun 
üreme şartı pH limiti ile kesin olarak hudutlandırılmış olup bu da 
pH 4,5 dur. 

Bundan başka pH 4,5 dan yukarı ortamlarda üreyen mezofil 

bakteriler, ortamın bu 4,5 olan pH hududuna yaklaşması oranında 
sporlannm ısıya dirençlikleri azalmaktadır. 

Spor veren anaerop bakterilerin üreme dereceleri ile sporlar-
ının ölme dereceleri arasında bir ilişki vardır. 

Buna göre termofil bakteri sporlarının ölmesi için lüzumlu ısı 
derecsi mezofil bakteri sporlarınınkine nazaran daha yükselir. 
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Kutu konservelerinin dayanmalarının, bunların bakteriyolojik 
durumları ile olan ilişkileri anlaşıldıktan sonra konservecilikte ter-
mal işlemin ticari bir sır olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Buradan sonra bakteri sporlarının ısıya dirençlikleri üzerinde 
yapılan çalışmalar sonu her bir bakteri sporunun ısısal ölüm zamanı 

(T. D. T : Thermal Death Time) tesbit ve bunlara ait grafikler çizil-
miştir. Grafik (2 ) ve (3 ) de Cl. botulinum ile muhtelif termofil hakleri 

sporlarının ısısal ölüm zamanlarına ait grafik çizgileri görülmektedir. 

Daha sonraları şekil (30) da görülen Termokapıl'm BİGELOW 
ve arkadaşları tarafından kutu konservesi besin maddeleri için uy-
gun bir tarzda geliştirilme ve adaptasyon sonucu olarak kutuların 
merkezine erişen ısı derecesinin ölçülmesi sağlanmıştır. 

Bununla beraber konservecilikte güçlük çıkaran bakteriler, 
müstahzarları ; lactic, acetic, formik ve butyric acid i le H2S,CC>2, H2 gazları 

püfrefaktiv v e nonpütrefaktiv şişkinlikler tevl i t ederek veya şişkinlik yap-

madan bozarlar. Kutu konserveciliğinde bu nev'i bozulmaların önü-
ne geçilmesi için pH sı 4,5 dan yukarı olan besin maddelerine uy-
gulanacak ısı işlemi, mezofil bakterilerin sporlarının ölmesini sağla-
yacak şekilde uygulanmaktadır. 

y je 

Şekil (30): Termokapl. 

244, 



Tu P. 

Grafik (2 ) : Cl. botulinum'un tipik ferma/ ö/üm zamanı (T . D. T. ) grafigi. 

( ® : Ölüm anı; o : Canlı kalış noktası). 
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I 1. C* 

Gra f ik ( 3 ) : Termofil arıaeroplarm Termal Ölüm Zamanıarı. 

( 0 : ö l ü m anı; o : Canlı kalış noktas ı ) . 
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Bunlardan mezofil anaeropların hemen hepsi besin maddelerini 
gazlı pütrefaksiyon yapmak suretile parçalarlar. 

Ancak bunlardan Cl. botulinum besin zehirlenmesi yaptığı cihet-
le, özel bir önem taşır. 

Termofil bozulma yapan bakteriler arasında sağlığı tehlikeye 
düşürücü bir hal mevcut olmadığından ancak bazı konservecilik 
tekniği ile ilgili hatadan doğan bu hal, fabrika ekonomisine zarar 
verir. 

Cl. botulinum ile AMERİKA MİLLİ KONSERVECİLİK DERNEĞİ 
(NCA) tarafından No: 3679 diye vasıflandırılan Cl. sporogenes spor-
larının ısı dirençlikleri üzerinde cetvel (23) ve (24) de yapılan çalış-
malarda, Cl. botulinum un, gazlı pütref aksiyon yapan Cl. sporogenes'e 

nazaran ısıya dirençliğinin düşük olduğu saptanmıştır. 

Bu sebepten düşük veya yarı asit olan kutu konservelerinde 
bozulmayı önlemek için; test mikrooganizması olan N. C. A. No: 
3679 suşu sporlarının öldürülmesi için gerekli ısı işleminin uygu-
lanması teknik zorunluluğu vardır. 

Bunun sonucu Cl. botulinum sporlarının öldürülmesi güven ile 
yapılmış olmaktadır. 

Cetvel (25), (26), da termofil bakteri sporlarının öldürülmesi için 
verilen zaman ve ısı ilişkilerinin incelenmesinden bunların termal 
ölüm zamanlarının, çok kuvvetli pütrefaktif ve ısıya en çok daya-
nıklı anaerop spor veren mezofil bakteri olan N. C. A. No : 3679 
(Cl. sporogenes) inkinden daha yüksek olduğu açık olarak görül-
mektedir. 
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Dakika C° cinsinden ısı derecesi. 

4 120 
10 115 
32 110 

100 105 
330 100 

Cetvel (23) : ESTY ve MEYER tarafından 109 adet Clost. botulinum 

suşu üzerinde pH sı 7,0 fosfat solüsyonunda yapılmış 
olan ısıya dirençlik deneyi sonuçları. 

Termal işlem süresi 
(Dakika) 

Clost. botulinum (1 c.c. 
deki spor konsantras-

yonu 7.5 x 108) 

N.C.A. N o : 3679 
(1 c.c. deki spor 
konsantrasyonu 

2.5 xl05 ) 

5.00 + + + (not) 
6.00 + + + 
7.00 + + — 
8.00 + — — 

9.00 — • — — 

14.18 + + + 
17.54 + + — + ' + — 
21.24 

+ + — + ' + — 
25 06 

+ + — + ' + — + + — + ' + — 

Cetvel (24) : Nötral fosfat buffer (pH 7,0) de 115,2 C° de Clost. 

botulinum ve N . C. A. N o : 3679 Clost. sporogenes suşu 

sporlarının termal dirençlikleri. 

Not: + Canlı sporlar - Ölü sporlar 

248 



Besi ortamı Isı derecesi C° Ölüm süresi 

Mısır buyyonu (pH 6.1) 100 17 taat 
Mısır buyyonu (pH 6.0) 120 11 dakita 

Cetvel (25) : Bacil. stearothermophilus'un ısıya dirençliğinin ısı ve 
zaman ile olan ilişkisi. 

Zaman 

(Dakika) 

Süre Ca 
Zaman 

(Dakika) 100 c° 118 C° 121 C° 

Zaman 

(Dakika) 
pH 7.0 pH 7.0 | pH 6.3 pH 7.0 pH 6.3 

15 + + ! + + 1 + 
20 + + j + 

- ; -f 4-
25 4- + 1 + + 
30 4- 4- + — 

35 + + 4- ~r — 

40 + + - — — 

45 + + 4- — — 

50 4- + — — 
— 

55 + — — — — 

60 4- — — — — 

65 + — — — — 

70 4- — — 
— — 

420 + 1 - — — — 

435 + | - — — — 

450 + 1 - 1 — — 

Cetvel (26) : Değişik ısı ve pH da Clostridium nigrificans sporlarının 

ölümü. 
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Kutu eb'ad ve işlenecek müstahzarların terkip standardizas-
yonlan tesbit edildiği hallerde termal işlem de standardize edilmiş 
olur. Bu suretle küçük işletmeler ile ev tipi konserve işletmesinde 
bundan yararlanılabilir. 

g — Soğutma: 

Ticari konservecilik operasyonunda son önemli kademe, otok 
lavlanmış kutuların soğutulmasıdır. 

Çabuk soğutma ısının etkisini durdurur ve dokuların hoşa git-
meyen yumuşamasına veya besin maddesinin rengindeki değişmeyi 
engeller. 

Termal işlem esnasında, kutuda kalmış olan bakiye hava ve be-
sin maddesindeki suyun genişlemesi sonu kutudaki iç basmç artar. 
Gerçek ısı periodunda kutuda maksimal noktasına varan iç basmç, 
otoklavdaki istimin basıncı sayesinde kısmen denkleşir. 

Otoklavm iç basıncı âni olarak düşürülecek olursa, kutularda 
dâimi olarak kalacak şekil değişikliği husule gelebilir veya kutu-
ların kenet yerleri ayrılabilir. 

Sanayide kullanılmakta olan 3 muhtelif soğutma ş ekli var-
dır. 

1 — H a v a i l e s o ğ u t m a : 

Bu nev'i soğutma iki şekilde yapılmaktadır. 

a) Kutular aralıklı dizilerek ısının havaya dağıl-
ması temin edilmek suretiyle soğutma, 

b ) Son zamanlarda yapıldığı gibi modern şekilde 
hava ile soğutma. Bu takdirde iyi bir şekilde vantilasyon yapılan de-
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polarda lüzumlu hava sirkülasyonu için kutular raflara seyrek ola-
rak yerleştirilir. 

2 — S u i l e s o ğ u t m a : 

Basıncı düşen otoklavdan kutular çıkarıldıktan sonra uygula-
nan bu nev'i soğutma iki şekilde yapılır. 

a) Kutular üzerine soğuk su serpilmek, 

b ) Kutular sepetlere yerlertirildikten sonra bu ser 
setler raylar üzerinde otomatik olarak belli bir hızla hareket eden 
makaralara takılı olduğu halde saçtan yapılmış uzun su tankları 
içinden daldırılmış olarak geçirilmek suretiyle soğutulur. 

Bu tarz soğutma oldukça yaygın bir usuldür. 
Bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde bu usul çok kullanıl-

maktadır. 

3 — B a s ı n ç l ı s o ğ u t m a : 

Basınçlı soğutma da iki şekilde yapılmaktadır. 

a ) Otoklav henüz basıncı düşmemiş olduğu halde 
soğuk su ile doldurulurken, otoklav için komprese edilmiş hava sev-
kedilmek sureti ile yapılır. 

b ) Otoklavın alt kısmından soğuk hava verildiği es-' 
nada otoklavın üst kısmında bulunan bir sistemden basınçlı buhar 
verilmek sureti ile yapılır. ' . ,« . • . > 

Genellik ile kutuJann 37,5 C° ye kadar soğutulması yeterli olsUp» 
bu ısı derecesinin kutuların dışında kalan su buharının ç^buk 
kuruyarak kutuların pasalanmasınm önüne geçmeğe hizmet edç-; 

ceği bildirilmektedir. . • •. . ' j r ; . s-• • .•.?„• 
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Soğutma işleminin yukarıda bildirlen uygun şekillerde yapıl-
madığı takdirde kutu içinde dormant halde kalmış olan termofil 
bakteri sporlarının cerminasyonu sonu üremesinden mütevellit bo-
zulma meydana gelebilir. 

h) Etiketleme ve depolama: 

Küçük işletmelerde kutular elde etiketlenir. Büyük işletme-
lerde ise, kutular, konveyyörler üzerinde hareket ettirilerek etiket-
leme yerinden geçerken etiketlenir ve paketleme yerine sevkedilir. 

Gerek etiketleme ve gerekse ambalaj esnasında kutuların ze-
delenmemesine dikkat edilir. Paketlenenecek kutuların, yağın yanığı-
na meydan verilmemek için, kutuların sıcak olmamasına dikkat edil-
melidir. 

Keza kutuların istif edildiği depoların ısı derecesi düşük ve 
rutubetsiz olmalıdır. 

Bu suretle yüksek ısı derecelerinde kimyasal reaksiyonların 
vukuu bulmasının önüne geçilmiş olur. Çünkü kimyasal olaylar 
yüksek ısı derecesinde daha kolaylıkla meydana gelir. 

32 C® de depolanan konserve kutularmdaki iç korozyonlar 21 
C° de depo edilenlere nazaran daha fazla olup; muhtevinin lezzet, 
besi değeri ve yapısının kıvamında da bir düşüklük husule gelir. 

Bundan başka 32 C° de besin maddelerindeki vitaminler 21 C 
de muhafaza edilenlere nazaran daha fazla tahrip olur. Bununla 
beraber Tropik iklimlere sevkedılecek kutu konservelerinin 37,5 C° 
de muhafaza edildiği halde bozulmayacak bir şekilde işlenmesi 
gerektiğinden; fabrikanın bu. şekilde bir depolama üzerinde dene-
meler yapması ve imalâtım buna göre ayarlaması gerekir. 
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Keza korozyonlar bakımından da fabrikanın 21 C° de ve 373 C5 

de depolama denemeleri yapması uygun olur. 

Ilıman iklimler için depolama denemelerinin 10 C°, 18 C6 ve 
26 C° lerde yapılması uygun olur. 
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"" •*»< Kutu KönserveleHnln Dayanma Süresi 

Yaklaşık olarak 56 sene evvel kutulanmış işkembe ve 120 sene 
evvel kutulanmış dana eti konservesi ile beslenen hayvanlar ve ke-
za 20 sene evvel kutulanmış et ve 95 sene evvel kutulanmış sığır eti 
ve bezelye çorbası konservelerini tüketen insanlarda hiç bir has-
talık kaydedilmemiştir. 

Bir kutu konserve besin maddesinin ne kadar zaman bozul-
madan ve sağlığa zarar vermeden dayanacağı önemli bir noktadır. 
Termal işlemi spor veren mezofil bakteri sporlarım yok edecek şekil-
de ve Hijiyenik olarak yapılmış bir kutu konservesi içindeki be-
sin maddesi, kutunun iç kısmında koroziv bir etki yapmadıkça ve 
haricen de bir paslanma vukua gelmedikçe bu kutu konservesin-
deki besin maddesi belli olmayan bir zaman süresi için sağlam-
lığını muhafaza eder. 

Muhafaza müddeti esnasında konserve edilmiş besin madde-
sinde hasıl olacak değişikliklerin sağlığa zarar vermeyeceği bil-
dirilmektedir. 

Demir kısmında farkedilmeyecek kadar hafif paslı teneke ku-
tu konserveleri hemen satılmalı veya tüketilmelidir. Ancak paslı 
kısmın kazınmasından sonra pertavsız ile muayenede delik görülen 
konserve kutularının bozulmuş olarak kabul edilmesi gerekir. 

1895 de yapılmış bir mısır kutu konservesinin 1936 da yapılan 
muayenesinde, bunun pek az bir iç basınç gösterdiği bakteriyolojik 
muayenede steril olduğu ve iyi bir durumda bulunduğu bildiril-
miştir. Keza teneke kutu konservelerinin bozulmadan dayanma 
müddetlerinin saptanmasında; belli başlı fiziksel faktörleri; kutu-
nun kapatıldığı zamanki ısı derecesi veya kutunun ihtiva ettiği 
gerçek bakiye oksijen, baş boşluğu, kullanılan çelik tipi ve çeliğin 
kaplandığı maddenin ağırlığı ile kutu konservesinin muhafaza edil-
diği ısı derecesi göz önüne alınacak bir sıralama kabul edilmiştir. 
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Kutu konserve müstahzarlarının yüksek ısı derecesinde muha-
faza edilmeleri esnasında arzu edilmeyen kalite değişikliklerine 
karşı koyma özelliklerinin değişik olduğu da gösterilmiştir. 

Bazı yazarlar mutad depolama şartları altmda, kutu konserve-
si besin maddelerinin kalite ve beslenme değerinin fevkalâde bir 
dayanıklık gösterdiğini bildiönektedirler. 

Mutad ısıdan yüksek depolamanın kutu konserve besin madde-
lerindeki vitaminin durumu üzerine tesir ettiği bildirilmiştir. Yapı-
lan bir çalışmada 32,2 C° veya daha yüksek ısı derecesinde depo 
edilen kutu konservesi besin maddelerindeki bir kısım vitamin-
lerin önemli derecede azaldığı gösterilmiştir. 

Asit tabiattaki besin maddeleri teneke kutunun iç kısmına te-
sir ederek H2 gazinin serbest hale geçmesi ile kutu iç basıncının 
artmasına sebep olurlar. Buna «asit - maden reaksiyonu» olayı denir. 
Fakat asit olmayan bir kısım pigmentli meyveler, asit olanlara 
nazaran daha kısa bir zaman süresi içinde, kutunun iç kısımmı et-
kileyerek teneke kutu konservelerinin ömürlerini kısaltmakta-
dırlar. Bundan başka kutu konservelerinin dayanma müddeti, 
kapaklarda kullanılacak lâstik gasket'in solit veya likit oluşuna, ka-
pama başlıklarının ayar sıhhatine, gövde kenedinin tabiatına ve 
nihayet kutuların yerleştirme ve nakilleri esnasında göreceği ihti-
mam ile sıkı sıkıya ilişkilidir. 

Kutu konservelerinin yenebilmeleri için verilecek kararda; 
kutu ve besin maddesinin durumunun esas rolü oynayacağı, kutu-
nun imâli ile tüketimi arasındaki zamanın bir rol oynamayacağı 
bildirilmektedir. 
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İz Elementler Bakımından Kutu Konservesi Besin Maddelerinin 

Yapılacak Muayenesinin Önemi 

Mg, K, Na, İ, Cu, Fe, P, Ca, Ci, S, Mn, Co, Zn, F gibi element-
lerin iz miktarları organizmanın biyolojik funksiyorı'.arı için lüzum-
ludur. Ancak bu elementler iz miktarların üstünde alındığı zaman 
organizma için toksik etkiler meydana getirirler. 

Bu elementlerden özellikle Cu ve bilhassa F hem organizmanın 
biyolojik funksiyonları için elzem ve fakat aynı zamanda da iz 
miktarı dahi toksik etkiye sahiptir. 

Genellikle milyonda bir nispetinde F ihtiva eden içme suları 
organizmanın biyolojik funksiyonu için lüzumlu olan miktarı kar-
şılamaktadır. 

F eksikliği dişlerde çürüme ve siyahımsı lekeler meydana ge-
tirmektedir. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BESİN VE ECZA DAİ-
RESİ; F'in, insanlar tarafından alınabilecek maksimal limitini mil-
yonda 7 olarak kabul etmiştir. Cu'm okside olan tuzları organik 
asitlerde münhaldir. Bundan dolayı Cu kaplarda bulundurulan 
domates mamulleri Cu ile bulaşırlar. Bundan başka bitkiler kloro-
filin yeşil rengim muhafaza edebilsin diye konserve edilmesi esna-
sında bitkilere bazan Cu tuzlan ilave edilir. 

Bu gün Cu üzerindeki düşünce; az miktar Cu'ın organizmanın 
metabolizması için elzem olduğu bilindikten sonra değişikliğe uğ-
ramıştır. 

Ergin bir insan için alınması icap eden günlük Cu miktarı 1 - 2 

miligramdır. 
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Yalnız biyolojik bir funksiyonu olmayan bir kısım elementler 
de vardır ki, bunların iz miktarlardan çok az olan miktarları dahi 
organizma için toksik etki gösterir. 

Toksik etki gösteren bu mineral maddeler As ile Pb'dur. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BESİN VE ECZA DA-
İRESİ; arseniğin (AS2O3 olarak) milyonda 3.57; kurşunun milyonda 
7. 15 ve bakırın milyonda 30 nispetlerinin insanlar tarafından alına-
bilecek maksimal limit olarak kabul etmekte olmasına mukabil 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TIP DERNEĞİ BESİN ŞU-
RASI; insanlar için alınabilecek maksimal limitleri; Arsenik (As203 

olarak) için milyonda 1.4, kurşun için milyonda 2 ve bakır için ise 
milyonda 30 olarak kabul etmiştir. 

Demir organizmanın biyolojik funksiyonu için elzem bir ele-
menttir. 70 kgr. ağırlığında ergin bir insanın günlük demir ihtiyacı 
12 miligramdır. 

Teneke, kutulardan bunların muhtevilerine geçebilecek muhte-
mel Fe veya tuzlan nispetlerinin sağlık için zararlı olmadığı bildi-
rilmektedir. 

Biyolojik bir funksiyonu olan, fakat iz miktarlardan fazlası 
toksik olan elementlerden Cu, bir kısım besin maddelerinde tabiî 
olarak bulunur. 

Normal olarak besin maddelerinde bu'ıunan As, ancak hassas 
spektrofotometrik metodlar ile saptanabilecek kadar azdır. 

Besin maddelerinin normal olarak ihtiva ettiği Pb, bilinen 
kimyasal metodarla tayin edilemiyecek kadar azdır. Hatta besin 
maddelerinde normal olarak bulunan Pb'un speklofotometrik metod-
lar ile yapılan analizleri sonucu Pb'un hemen hemen yok denecek 
kadar iz halde bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak gerek As ve ge-
rekse Cu; meyve ve sebzelerin haşerelerden korunması için kullanı-
lan insektisitlerin terkibinde bulunmaktadır. Bundan başka bir kı-
sım besin maddeleri kutulanıncaya kadarki zaman süresi içinde 
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muhtelif işlemler esnasında; içinde bulundukları kaplardan Pb, 
Cu ve As tuzlarını bünyelerine alabilirler. 

Pb eskiden şekerleme sanayiinde şekerlerin boyanmasında 
kullanılmakta idi. 

Bu gün Pb'un bu kullanılışı terk edilmiştir. Keza kutu kon-
serveciliği bu günkü gelişimine erişmeden evvel, kutular lehim-
lenerek kapatılırdı. Bunun sonucu olarak da bir kısım besin mad-
deleri, lehimin terkibindeki Sn ile Pb'u ayrıştırarak, Pb tuzları 
meydana getirirdi. Fakat bu gün yurdumuz hariç, diğer memleket-
lerde kutuların gövde veya yan kenet denen kenetleme işleminin 
kalay kullanılmadan yapıldığı için, kutu konserveciliği bakımından 
Pb; teknolojisi ileri memleketlerde sağlık için tehlikeli olmaktan 
çıkmıştır. 

Ancak yurdumuzda imâl edilmekte olan kutuların yan kenet 

işlemlerinde, lehimleme usulü tatbik edilmektedir. 

Bu bakımdan; bizde Pb miktarının veya mevcudiyetinin tayini 
hususu bilhassa önem taşımaktadır. 

Son zamanlarda yurdumuzda meyve ve sebzelerin haşere öldü-
rücü ilâçlarla muamele edilmesindeki artış bu gün Cu ve As'in halk 
sağlığı bakımından önemini artırmış bulunmaktadır. 

Ayrıca bizde Cu kapların kullanılmakta oluşunun, sebze ve 
meyve konservelerinde Cu tayinini icap ettirebileceği de hatırda 
bulundurulmalıdır. 
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Kapalı Kaplarda Yapılan Konservelerin Mikrobiyolojik Analizleri 

Kapalı kaplarda yapılan konservelerin mikrobiyolojik analiz-
leri başlıca iki ayrı amaç ile yapılır. 

1 — Bozulmuş kutuların analizi: 

Burada yapılan analiz, bozulma sebeplerim tayin bakımından 
özellikle bozulmuş kutular üzerinde yapılır. 

2 — Sağlam görünen kutuların analizi: 

Bu nev'i kutuların analizi iki amaçla yapılmaktadır. 

a ) Hijiyenik kalitesini tayin için yapılan analiz. 

b ) Steril olup olmadıklarını tespit için yapılan analiz. 
Ancak bu sağlam görünen kutuların analizinde, alınacak numunele-
rin ait olduğu seriler ile bu serilerden aynı zamanda alman numu-
nelerin miktarı özel bir önem taşımaktadır. 

Gerek bozulmuş kutuların ve gerekse sağlam görünen kutu-
ların analizinde; kutunun ekimden evvel uygulanacağı fiziksel mua-
yene, kutudan numunenin alınması, ekim tekniği ve üretme özel-
likleri bakımından değişiklik göstermez ise de; sağlam kutulara, 
ekimden önce inkübasyon deneyinin uygulanması, bozulmuş kutu-
ların ise açılmasında ve keza bozulmuş kutularda teşekkül etmiş 
olan gaz nev'inin tayini; bozulmamış ve bozulmuş kutuların mua-
yenesindeki farklılığı gösteren özelliklerdir. 

Sağlam kutuların mikrobiyolojik analizleri esas itibarı ile 
kutuları işleyen fabrikaların mikrobiyoloji lâboratuvarları tara-
fından yapılır. Bunun için her seriye ait yeteri derecede numunenin 
muayene edilmesi lâzımdır. Bu maksat için ayrılan numunelerin 
belli mekanik kusurlarının bulunmaması gerekir. 

259, 



""Her Seriye Ait Belli Numunelerin Fabrika inkübasyon Öeneyl 

Bu test gerek kalite kontrolü ve gerekse sterilite testi uygu-
lanacak olan numunelerin, her serinin bir nev'i kontrolü niteliğin-
deki bir testdir. Bu suretle her bir seriye ait vukua gelebilecek bir 
bozulmanın «otoklavlama işleminden mi yoksa kutu gövde ve kapak-
larına ait kenetlenmelerden mi?» ileri geldiğinin tayini için yapılır. 

Bir çok seneler evvel bu inkübasyon testi, konservecilikte uy-
gulanmamakta idi. Ancak işlenmiş kutular sevkedileceği zaman şiş-
lik gösterip göstermedikleri incelenir, bozulma gösterenler atılıp 
sağlam oldukları tespit edilenler etiketlenip, sevlcedilir idi. 

Bu hatalı usul konserve fabrikalarında mikrobiyoloji labora-
tuvarları kurulmasından ve kutuların mikrobiyolojik analizlerinin 
önemi kabul edilmesinden sonradır ki terkedilmiştir. 

Bu gün her seriye ait işlenen kutular etiketlenip; paketlenip 
bunlara ait numunelerin inkübasyon deney sonuçları alınıncaya 
kadar depolarda muhafaza edilir. 

İnkübasyon testi işlemi; her günlük seriye dahil kutuların ilk 
otoklavlama işlemine başlandıktan 15-20 dakika sonraki otovlav-
lama işlemine ait 12 kutu numunesi (10: No'lu kutular için 6'şar 
adet) ve o günkü aynı serinin son otoklavlama işlemine ait kutu-
larından da keza aynı miktar da kutu numunesi alınarak, bunlann 
yarısı 10 gün 30 C° deki ve geri kalan diğer yarısının da 7 gün 50 C° 
deki etüve konarak; inkübasyon müddetleri sona erinceye kadar her 
gün şişlik gösterip göstermediklerinin muayene edilmesi suretile 
yapılır. • 

Burada pH'sı 4,5 dan aşağı olan asit gıdaların 50C° deki inkü-
basyonundan sarfınazar edilebilir. Her günkü serilere ait numune-
lerin inkübasyonuna aynı şekilde devam edilir. 
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Ancak bazı yazarlar asit olmayan müstahzarların inkübasyon 
testi için 37 santi grad derecede 7 v e55 santigrad derecede de bir-
kaç gün ve asit olan müstahzarların da yalnız 25 santigrad derecede 
10 gün v ediğer bazı yazarlar ise asit olmayan kutu konservesi müs-
tahzarlarının kalitelerini muhafaza etmelerini kontrol bakımından 
inkübasyon testinin 37.5 santigrad derecede bir ay ve 55 santigrad 
derecede 10 gün müddetle yapılmasını tavsiye etmektedirler. Fakat 
fabrika inkübasyon testi için asit olmayan müstahzarlara 32 santi-
grad derecede 8 gün ve 50 santigrad derecede 3 - 4 gün; asit olan 
müstahzarlara da yalnız 25 santigrad derecede 10 günün yeterli 
olacağı bu kitapta tavsiye edilmektedir. 

Ancak inkübasyon müddeti zarfında şişlik gösteren numune-
lerin bakteriyoskopik ve icap ettiği taktirde de kültürel analizleri 
yapılır. 

İnkübasyonun süresinin sonuna kadar şişlik göstermeyen nu-
muneler etüvlerden alınır, seri numaraları ve tarihleri kaydedilir, 
sonra soğumağa terk edilir. Bundan sonra vakum ve pH'smı kont-
rol etmek sureti ile gazsız bozulmağa duçar olup olmadıkları veya 
kutu muhtevisinin koku ve görünüşünü kontrol ederek sulfit bozul 
ması gösterip göstermedikleri saptanır. pH'nın normalden 0.15 ilâ 
0.20 aşağı bulunması, bozulmanın mevcudiyetine şüpheyi çeker. Bu 
taktirde bakteriyoskopik muayene yapılır. 

Mamafih birbirini tutmayan pH değerleri besin maddelerinin 
kutulanmadan evvel bozulmuş olduklarını veya kutuda kenetlenme 
hatası sonu bir bozulmanın mevcudiyetine delâlet eder. 

Serilere ait numunelerde görülen normal olmayan haller, nu-

munelerin kayıtlı bulunduğu hanelere işaretlenir. 

Bu muayeneler sonunda üst kapaklara ait çitf kenet katları tes-
pit edilecek olursa o takdirde bu hataların bulunduğu seriye ait bü-
tün kutular 3 - 4 hafta müddetle depolarda bulundurulmalıdır. 

Bu müddet sonunda şişlik bakımından tekrar muayene edilir. 
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Tespit edilen şiş kutular atılır ve mütebaki kutular tekrar 3- 4 

hafta kontrol altında bulundurulur. 

Bu işleme hiç bir bozuk kutu çıkmayıncaya kadar devam edi-

lir. 
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Kapalı Kaplarda Yapılan Konservelerde Meydana 

Gelen Bozulma Tipleri 

Bu nev'i konservelerde ortaya çıkan bozulmalar ya gözle görü-
lür belli bir değişiklik meydana getirmeden veya belli bir değişik-
lik meydana getirmek suretiyle muhtelif sebepler altında aşağıdaki 
şekillerde görülür. 

1 — Düz görünen (gazsız bozulmağa uğramış) kutular: 

Bu nev'i kutuların her iki tarafı da iç bükey olup düz bir satıh 
üzerine sert bir şekilde oturtulduğu halde bile bu durumlarını mu-
hafaza ederler. 

2 — Yumuşak şşilik gösteren kutular : 

Bu nev'i kutuların her iki nihayeti de pek sert sayılmayacak 
tarz da şişmiştir. Bununla beraber sert olmayan bu şişlik baş par-
mak ile yapılan hafif bir basınçla reddedilemze. 

3 — Sıçrayan kutular : 

Bu nev'i kutuların bir tarafı daimî olarak şişkindir. Bu şişkin 
tarafa basınç yapılacak olursa, şişlik kaybolur, fakat bu kerre diğer 
taraf şişer. 
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4 — Atan kutular 

Bu nev'i kutular normal olarak düz görünüştedir. Fakat düz bir 
satıh üzerinde sert bir şekilde oturtulacak olurlar ise, diğer tara-
fın attığı, yani dış bükey bir hal aldığı görülür. Ancak husule gelmiş 
bulunan bu şişlik üzerine basınç tatbik edilecek olursa, tekrar içeri 
çekildiği yani kaybolarak kutunun tekrar eski halini aldığı görülür. 

5 — Sert şişlik gösteren kutular : 

Bu nev'i kutuların her iki tarafı da şişmiştir. Ancak bu şişlik 
çok sert olup baş parmak ile yapılan basınçla hiç bir iz meydana ge-
tirilemez. Bu nev'i şişlikler umumiyetle kutu patlamadan evvel, dı-
şarı doğru aşırı bir şişkinlik gösterirler. Patlama, genellikle yan ke 
nedin tam ortasında veya çift kenedin yan kenetle birleştiği yerde 
görülür. 
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K A P A H KAPLARDAKİ KONSERVELERİN 

BOZULMA NEDENLERİ 

Kapalı kaplarda yapılan konservelerdeki bozulmaların; fiziksel, 
kimyasal, mikrobiyolojik gibi üç esas nedeni vardır. 

1 — Fiziksel nedenler : 

Bunlar da beş değişik nedene dayanır. 

a) Aşırı doldurma : Yurdumuz konserve fabrikalarının 
vakumlu kapatma makinelerine sahip olmamalarına veya en önemli 
bir husus olan doldurulmuş kutuların yeterince ısıtılmaması sonu 
havanın çıkması sağlanamadığı için fabrikalar, kutuların içinde ok 
sijen kalmaması için aşırı doldurmayı uygun görmektedirler. Çünkü 
kutu içerisinde kalan havadaki oksijen, besin maddelerini okside 
eder. 

Bundan başka sıcak havalarda kutu içerisindeki hava genişle-
yerek kapaklarda bir şişlik meydana getirir. İşte bir kısım konser-
vecilerimizin bu sakıncaları önlemek için kutuları hiç baş boşluğu 
bırakılmayacak şekilde doldurmaktadırlar. 

Bu hal, yabancı memleketlerde, alıcının tamahını çekmek için 

konserveciler tarafından tatbik edilmektedir. 

Bu memleketlerde bu husus teknolojik hatalara sebep olacak 
fena bir rekabet usulü olarak kabul edilmiştir. Çünkü alıcı kutunun, 
diğer benzeri kutulardan daha fazla besin maddesi ihtiva etmesini, 
elinde olrnadan arzu edçr. 
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Bu şekilde aşırı doldurulmuş kutular otoklavlanma esnasında 
genişliyerek gerilirler ve içinde vakum da olmadığından bilâhare 
atan kutu vasfım gösterirler. 

Daha ileri derecede olanlan ise sıçrayan kutu özelliği arzeder. 
Bu hal, ısı ile iyi bir şekilde havası çıkarıldıktan sonra doldurulan 
kutularda görülmez. 

Atan veya sıçrayan kutu hatalarını önlemek için soğuk olarak 
doldurulmuş kutular ile vakumla kapatılmış kutularda gerekli baş 
boşluğun bırakılmasına son derece dikkat edilmesi gerekir. 

b ) Hatalı otoklaviama işlemi: 

Otoklaviama işleminin sonunda istimin hızla boşaltılması halin-
de otoklav basıncının anî olarak inmesi veya kutu kapaklannm lü-
zumsuz denecek derecede ince teneke levhalardan yapılmış olması 
sonucu, kutunun içinde yüksek bir basınç oluşur. 

Bunun neticesi olarak da kutularda şiddetli gerilme ve şekil bo-
zukluktan husule gelebilirler ki, artık kutular soğutuldukları zaman 
şişlik gösteren kutu manzarası gösterir. Bu hal daha ziyade şekil 
(31) deki gibi normal kapak yuvası derinliğinin şekil (32) deki gibi 
kabank hale inkilâp etmesi veya gövde üzerinde kutunun kollapsa 
düçar olması sonu düz satıhlar teşekkül etmesi ile karakterize edi-
lir. Böyle kutularda iç basınç yoktur. 

Bunun içindir ki kutuların şişlik gösteren kısımlarına basılın 
ca, hemen hemen eski haline döner. Bu şekilde işlenmiş kutular da 
ileride kenet akıntılanna sebep olacak bozulmalar meydana getirir. 

Konservecilikte bu sakıncanın önlenmesi için otoklaviama işle-

minden sonra otoklav iç basıncının yavaş yavaş indirilmesi yani is-

timin yavaş yavaş salınması gerekir ise de pratikte zamandan ka-

zanmak için basınçlı soğutma metodu uygulanmaktadır! 
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Şekil (31) : Normal kapak 
yuvası 

Şekil (32) : Kabarmış kapak 
yuvası 

c ) Kollaps sonu düzleşme : 

Otoklav iç basıncının anî düşürülmesi sonu husule gelen hata-
nın aksine olarak vuku'a gelen bir hatadadır. 

Burada kutu içinde husule gelen yüksek vakum sonu kutu göv-

desinin yüzeyinde kollapslara sebep olur. 

Bunun muhtelif nedenleri vardır. Bunlar sırasıyle; 

1 — Büyük hacimli kutularda yüksek vakum sonu kutunun 
yanlarının atmosfer basıncına dayanamayıp içeri çökmesi, 

2 — Anî basınç düşmesinden ötürü şişlikleri önlemek için ba-
sınçla soğutma işlemi esnasında hava basıncının aşırı derecede ve-
rilmesi, 

3 — Kutunun yapıldığı tenekenin ince olması gibi nedenlere 

bağlıdır. 9tzS»&htı 
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d) Kut ulardaki havanın noksan boşaltılması 

Havası iyice boşaltılmamış kutuların otoklavlanması esnasında 
gerek kutu içindeki hava ve gerekse besin maddesi içindeki gazların 
genişlemesi sonu husule gelen iç basmç kutunun gerilmesi ile sonuç-
lanır. 

Bu hal kutularda en azından atan şişlikten, muhtelif derecede şe-
kil bozukluklarına kadar, derece derece şişlikler gösterir. Fakat ço-
ğunlukla sıçrayan şişlikler ile karakterize olurlar. 

Husule gelen bu değişikliğin derecesi kutudaki hava ve besin 
maddesi içinde bulunan gazlerin miktarına bağlıdır. 

Havanm noksan boşaltılması sonu; oksijen, besin maddesinde 
mevcut C vitaminini tahrip eder. Bundan başka tenekeyi okside etme-
si sonu tenekenin üç yüzünün korrozyon'una sebep olur. Ayrıca ku-
tu içindeki oksijen besin maddesinin oksidasyonu sonu az çok bir 
terkip bozulmasına sebep olur. Ayrıca kutu içindebi besin madde-
sinin rengi de bozulur. 

e ) Kaba muamele sonu : 

Konservecilik tekniği hatalarından doğan bütün bozulmaların 
yanı sıra, işlenmiş kutuların hoyratça muamelesi neticesi husule ge-
len ve mikrobiyolojik sebeplere bağlanan bozulmalar büyük bir 
önem taşır. 

Kaba muamele sonu bilhassa kenet yerlerinde deformasyonlar 
hasü olur. 

Böyle kutular ticari muameleye tâbî tutulmayıp bozulmuş ola-
rak kabul edilirler. 

Ancak gövde üzerindeki çok hafif izler ticari muameleye engel 

teşkil etmez. 
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2 — Kimyasal sebepler : 

a ) Muhtelif faktörler tesiri altında bilhassa meyve gibi 
organik asit ihtiva eden bir kısım besin maddeleri, teneke kutunun 
iç cidarma tesir ederek, H2 gazı tevlit etmesi sonu kutularda atan 

bozukluktan - sert şişliğe kadar değişiklikler hasıl eder. 

Bu hal kutunun iç cidarının muayenesi sonu korrozyonların gö-
rülmesi ile tesbit edilir. 

Bünyesinde organik asitler tutan besin maddelerini havi ve bun-
lardan çabuk müteessir olacak tabiattaki kutular sıcak yerlerde bu-
lundurulacak olurlarsa, ısı bu kimyasal reaksiyonu etkileyerek Hj 
gazının sür'atle teşekkülüne sebep olur. 

H2 gazı bir redüksiyon etkeni olduğundan kutu içindeki besin 
maddesinin rengini değiştirir. 

Besin maddesi ile teneke kutu madeninin reaksiyonu sonu ha-
sıl olan H2 gazı bakteriyel olarak teşekkül eden H2 gazma nazaran 
çok yavaş teşekkül eder. Bu gazın kokusu da yoktur. Böyle muhte-
vi normal görülebilir veya biraz beyaz bir renk gösterir ise de, bo-
zulma ile ilgili bir belirti görülmez. 

H2 gazından mütevellit şişlik ya renkli müstahzarlardan bilhas-
sa kırmızı olanlarda veya laksız tenekelerle yapılan konservelerde 
veyahut ta dikkatsizce işlenmiş veya kapatılmış lâklı kutularda gö-
rülür. 

Asit olan bir kısım besin maddelerinden; kabak, çalı fasulyesi, 
domates; kutuların içini örten gömleğin (lâk) tamamını çıkartacak 
kadar geniş korrozyonlar yapabilirler. 

Bu tarzdaki korrozyonlar umumiyetle bir sene veya daha uzun 
zaman evvel konserve işleminin yapılmış olduğunu bildirir. 

Böyle müstahzarlarda madensel bdr lezzet vardır. Buna rağmen 
böyle besin maddelerinin sağlık için zararlı olmadığı da bildirilmek-
tedir. 
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Termofil anaeroplar da fazla miktarda H2 gazı tevlit ederler. 
Termofil anaeroplar tarafından yani mikrobiyolojik olarak teşekkül 
eden H2 gazının, kimyasal olarak teşekkül eden H2 gazından ayrıl-
ması gerekir. Ancak termofil anaeroplar; sür'atle ürerler ve mütea-
kiben de ölürler. Bununla beraber dikkatli yapılacak bakterioskopik 
muayenede; hücre cidarları dağılmış granüler şekilde hücrelere te-
sadüf edilir. 

Bundan başka, termofil anaeroplara has olan bir de bulirik asit 

kokusu duyulur. 
It .. : 

b ) Pas : 

Konserve kutularının yaş keresteden yapılmış kutulara yerleş-
tirilmesi ve bunların büyük yığınlar halinde istif edilmesi, teneke 
kutuların rutubete maruz kalmalarına sebep olur. 

Teneke kutular üzerine etiketleri yapıştırmak için kullanılan 
maddelerin terkibindeki higroskopik substaslar da rutubeti çeker-
ler. Bunun sonucu etiketlerin alt veya kenarlarında teneke kutu-
nun paslanmasına sebep olur. 

Btı sayılan sebepler dışında keza termal işlemi müteakip kutu-
ların fazla soğutulmaları da bunların paslanmalarına sebep olur. 

Bunu önlemek için soğutulmuş kutuların üzerinde, yoğunlaşan 
su buharının uçurulması için 35 santigrad dereceye arzedilmeleri 
gerekir. Pas iz i giderildikten sonra, kutunun madensel yüzü üzerin-
de iz kalmamış kutuların derhal satışlarına müsaade edilebilir. Fa-
kat pas izi giderildikten sonra büyülteç ile muayenede kutunun sat-
hı üzerinde iz tespit edilirse bu gibi kutular bozulmuş addedilir. 

v — Mikrobiyolojik sebepler : 

Bu da dört muhtelif sebepten ileri gelebilir. 
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a) İşlenmeden evvel besin maddelerinde vukua gelmiş 
olan bozulmalar; 

Besin maddesinin istihsal edildikten itibaren konserve fabrika-
sına erişinceye kadar ki zaman süresi ile bu süredeki ısı derecesi ve 
fabrikaya geldikten sonra işleninceye kadar ki bekleme süresi ve 
işlenmiş halde konserveleninceye kadar geçen zaman ve ısı derece-
leri, besin maddelerinin işlenmeden önceki bozulmalarının sebebini 
teşkil eden faktörlerdir. Hatta konserveleme operasyonu esnasında-
ki haşlama ile kutulama, kutulama ile ekzosting denen kutulardan 
gazın çıkartılması, kapama ve otoklaviama arasında geçen zamanın 
dahi besin maddelerinin işlenmeden evvelki bozulmasmdaki rolü 
büyüktür. 

Besin maddelerinin işlenmeden evvelki bozulmalanndan şüphe 

edildiği taktirde; standard metodla total bakteri sayımı faideli ne-

tice verir. 

Kutu konserve fabrikalarında besin maddelerinin kalitelerini 
mukafaza etmek için % 0.5 ilâ % 0.7 oranında klor ihtiva eden su 
kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu suretle bakterilerin üremesi 
önlenmiş olur. 

b ) Yetersiz veya hatalı otoklaviama : 

Yetersiz veya hatalı otoklavlamalarda husule gelen bozulmalar; 
kutulara yeterli ısı uygulanmamasından ileri gelir bu hal; besin mad-
delerinin işlenmeden evvel mezofil bakteri sporları ile kontaminas-
yonu sonu vukua gelebildiği gibi, su veya havanın otoklav içinde 
lokalize olarak noksan sterilizasyon tevlit etmesi veya kutu içinde-
ki katı besin maddelerinin çok iri parçalar halinde yerleştirilmesin-
den ötürü, ısının penetrasyonunu geciktirmesi, doğru çalışmayan 
otoklav termometre veya basınç göstergelerinin kullanılması veya-
hut da kutuların otoklav içine gayri muntazam veya sıkı sıkıya yer-
leştirilmesinden ileri gelebilir. 
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Daha ziyade basınç altında termal işlem isteyen düşük ve orta 
asitli kutu konservelerinde görülen bu hal, şişliğe sebep olan bozul-
malar meydana getirir. 

Bunların kültürlerinde ekseriya mezofil anaeroplardan; CI. sporo-

genes, C. pu'.rificum, Cl. botulinum v e mezofil anaeroplardan da Bacil. suptilis 

ve varyeteleri, Bacil. pumulis elde edilebilir. 

Konservecilikte büyük ekonomik zararlara sebep olan noksan 
sterilizasyondan doğan hataların bertaraf edilmesi gerekir. 

Bunun için besin maddelerinin sterilizaSyonuna kadar geçen 
zamanda, besin maddelerinin; spor veren mezofil bakterilerle aşırı bir 
şekilde kontaminasyonuna engel olmak için, fabrikaların iç hijiye-
nine, temiz ham madde kullanmalarına ve besin maddelerinin, bak-
terilerin üreyemeyeceği ısı derecelerindeki mahallerde muhafaza 
edilmelerine, otoklavların manometre ile termometrelerinin bir 
birine uygun olarak çalışmalarına, otoklav içindeki istimin sirkü-
lasyonu için kutuların aralıklı bir şekilde yerleştirilmesine önem 
verilmesi gerekir. 

c) Kenet hatalarının sebep olduğu kontaminasyon: 

Bu nev'i kontaminasyondan şüpheli hallerde sıvı besi yerine ilâ-
veten katı besi yerleri kullanılmak ve bunları 20- 25 santigrad dere-
cede üremeğe terketmek gerekir. 

Bu suretle kokküs, sporlu veya sporsuz çomaklar ve özel besi yerleri 
kullanıldığı taktirde de mayaların üremesi, bozulmanın perforasyon-
dan ileri geldiğini gösterir. 

Isıya dayanmayan bütün mikroorganizmalar termal işlem esna-
sında tahrip olurlar. 

Termal işlem uygulanmış kutulardan, sporsuz bakterilerin üre-
mesi, bozulmanın perforasyondan ileri geldiğini bildirir. Esasen per-
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forasyona bağlı bozulmada, üretilen kültürlerde birden- ziyade bak-
teri soyu elde edilir. 

, Bu nev'i bozulmaya sebep olan kontaminasyon, hatalı kenetle 
melerden sonra soğutma işlemi esnasında vukua gelir. 

Bu taktirde bozulma; havada soğutma usulü tatbik edildiği tak-
tirde, hava; suda soğutma tatbik edildiği taktirde de, su menselidir. 

Genellik ile, su menşeli bozulmalar havada soğutma sonu hasıl 
olan kontaminasyonlardan on misli daha fazla bulunmuştur. 

Su men'şeli bozulmaları önlemek için soğutma suyuna belli 
oranda klor veya diğer bazı antiseptikler ilâve edilmektedir. 

Akıntı yani perforasyon veya kenet hatası sonu bozulmalarda 
bakteriyoskopik muayene bir değer taşımaz. Bundan başka, kültür 
için kutuların merkezi kısımlarından ekim materyali almak da doğ-
ru değildir. Bu hal bilhassa sert besin maddleri için daha önemlidir. 
Bundan dolayı, kültür için kullanılacak materyalin satha yakın yer-
den alınması gerekir. 

d ) Yetersiz soğutma: 

Soğutma yetersiz veya usulüne göre yapılmadığı taktirde, yani 
kutular 50 santigrad ısı derecesine terkedilirler, veya çok kısa bir 
müddet için soğutmağa tabi tutulurlar ise termofil bakteri sporları 
vegetatif şekle geçerler. Bunun neticesi düşük asit ve yüksek asit 
besin maddelerinde gazsız asit bozulmalar meydana gelir. 

Hattı zatında termofil bakteri sporlarının imha edileceği ısı 
dereceleri besin maddelerinin tabiatında arzu edilmeyen değişik-
liklere sebep olmaktadır. Bundan dolayıdır ki ticari sterilite deyim 
ve anlamij termofil bakteri sporlarının imha edilmesini zorunlu tut-
mamıştır. Ancak besin maddeleri bu bakteri sporlarını ihtiva ettiği 
taktirde, bu gibi müstahzarlar, konserveleme işlemini müteakip 
50 -60 santigrad dereceler arasında bulundurulacak olurlarsa gaz-
sız asit bozulmasına maruz kalırlar. 
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Isı işlemi uygulanarak kapalı kaplarda yapılan konservecilikte 

bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar 

Bu nev'i besin maddelerinde bozulma yapan mikroorganizma-
lar incelenirken, bu mikroorganizmaların besin maddelerinin pH 
dereceleri ile sporlarının vegetatif hale geçmesi için luzumlu ısı 
dereceleri arasındaki ilişkinin göz önünde tutulması gerekir. 

Buna göre; pH derecesi 4,5 - 7,0 ile 3,0 - 4,5 arasındaki besin 
maddelerinde üreyebilecek mikroorganizmalar olmak üzere iki 
katagoriye ve sonra her bir katagori de termofil ve mezofil mikro-
organizmalar olarak kendi aralarında iki gruba ayrılırlar. 

I — pH lan 4,5 - 7,0 arasında olan besin maddelerinde üreyen 
mikroorganizmalar: 

A — Termofil olan mikroorganizmalar : 

1 — Clost. thermosaccharolyticum (Mc CLUNG 1935). 

2 — Clost. nigrificans (YVERKMAN ve WEAVER 1927). 

3 — Bacil. stearothermophilus (DONK 1920). 

B — Mezofil olan mikroorganizmalar: 

1 — Clost. botulinum (Van ERMENGEM 1896). 

2 — Clost. sporogenes (METCHNİKOFF 1908). 

3 — Clost. lentoputrescens (putrificum) (HARTSELL ve 
RETTGER). 
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4 — Bacil. macerans (SCHARDİNGER 1940) (Betam-

grificans). 

5 — Bacil. subtilis 

a —- Bacil. subtilis var. niger. 

b — Bacil. subtilis var. aterrimus. 

6 — Bacil pumilus (GOTTHELL 1901) (Bacil. meşen-
tericus). 

I I — pH ları 3,0 - 4,5 arasında olan besin maddelerinde üreyen 
mikroorganizmalar: 

A — Termofil olan mikroorganizmalar: 

1 — Bacil. coagulans (HAMMER 1932) (Thermoacidur-
ans) (BERRY 1933). 

B — Mezofil olan mikroorganizmalar: 

aa — Spor veren bakteriler: 

1 — Cİost. butyricum 

2 — Cİost. pasteurianum 

bb — Spor vermeyen bakteriler: 

1 — Lactobacillus lycopersici (Lact. brevis). 

2 — Leuconostoc mesenteroides (pleofrüctii). 

cc — Mayalar. 
1 — Saccharomyces. 

dd — Küfler: 

1 — Byssochlamus fulva. 
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ALFABETİK İNDEKS 

A 

Abdominal 71 

Abdominal dolar 60, 71 

Achromobacter 212 

Acronize 151 

Adenovirus enfeksiyonu 33 

Aerobacter aerogenes 209, 210 

AflatoXin (Aflatoksin) 114 

Aflatoksin B,, B2, G,, G2 113, 114, 115 

Akselerasyon 170 

Akut toksisite 103 

Aldehitler 63 

Aldrin 69 

Aleukia 116 

Alifatik 69 

Alifatik asitler 63 

Alkaloid 73 

Allantiasis 111 

Alletrin 69 

Alpha ışınlar 154, 168 

Alternaria 114 
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Altın 103 

Alüminhum kutular 230 

Amanita 79 

Amanita caesarea 79, 80 

Amanita muskada 79 

Amanita phalloides 79 

Amanita verna 79, 81 

Amerikan Beslenme Müessesesi 14 

Amerikan Et Enstitüsü 14 

Amerikan Halk Sağlığı Servisi 11 

Amerikan Hububat Enstitüsü 14 

Amerikan Milli Konservecilik Derneği 14 

Amerikan Milli Sağlık Teşkilatı Topluluğu 

Amerikan Milli Sütçülük Derneği 14 

Amerikan Şeker Müessesesi 14 

Amerikan Tıp Derneği Besin Konsülü 14, 

Amerikan water works Association 11 

Aminler 63 

Amino asit 17, 23 

Ammonification 63 

Amoebiasis 33 

Anaerob 50 

Andromeda 86 

Andromedotoxin 86 

Anemonol 85 

Angoumois grain moth 66 



Anthrax 32 

Antibiyotikler 135 

Antibiyotikler Di vizyonu 7 

Antikor 23 

Antimon 109 

Antioksidan 149 

Antiseptik 149 

Anzim 40, 47 

Anzimatik bozulma 54 

Aphonia (sesin kısılması) 71 

Aplopappus heterophyllus 82 

Appendicitis 75 

Aptha epizjootica 32, 33 

Arginine 23 

Arius 96 

Arizona grubu 126 

Aromatik asitler 63 

Arpa güvesi 66 

Arsenik 109, 110 

Arteria coronarius 72 

Arterio sklerosis 18 

Ascarid 205 

Askorbik asit 23 

Aspergillus flavus 113 

Asepsis 133, 135 
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Asetik asit 51 

Aspergillus 113 * 

Aspergillus chrysogenum 211 

Aspergillus elavatus 133, 212 

Aspergillus flavus 211 

Aspergillus fumigatus 212 

Aspergillus niger 209, 210, 211 

Aspergillus ochraecus 113 

Aspergillus oryzea var citreovivide 113 

Aspergillus terreus 211 

Asphyxia (solunum güçlüğü) 71 

Assimilasyon 20 

Atan bozukluk 269 

Ataxia 98 

Atropin 105 

Aureomycin (acronize, chlortetracycline) 

A vitamini 23 

Azinfos 68 

B 

Bacillus anthracis 212 

Bacillus botulinus 212 

Bacillus brevis 211 

Bacillus cereus 130 



Bacillus coagulans 219, 275 

Bacillus dysenteriae 212 

Bacillus friedlander 212 

Bacillus macerans 211, 275 

Bacillus mesentericus 209, 210, 211 

Bacillus pneumococcus 212 

Bacillus proteus 212 

Bacillus pumilus 272 

Bacillus pyocyaneus 212 

Bacillus stearothermophilus 209, 210, 219 

Bacillus subtilis 130, 209 - 210, 211, 275 

Bacillus thermoacidurans 209, 210, 212 

Bacitracin 151 

Bacterium tularense 212 

Baharat 133, 135 

Bakır 105 

Bakır arsenat 106 

Bakla zehirlenmesi 82 

Baktcrisid 149 

Bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları 5 

Bakteriyel besin zehirlenmesi 111 

Balantidiasis 33 

Baldıran (cicuta maculata) 83 

Balık ve Av hayvanları servisi 13 

Balistes capricus 93 
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Balistidae 93 

Balon balığı 92 

Bariyum 109 

Barium carbonat 110 

Bazal metabolizma 19 

Balistidae familyası 93 

Basınç kullanmak 133 

B H C (Benzenhelezaklorid) 96 

Benzoic acid 99 

Benzoate 148, 150 

Benzoic acid 148 

Berillum 183 

Besin Allerjisi 78 

Besin di vizyonu 13 -

Besin ve ecza dairesi 7, 12 

Besin maddeleri divizyonu 7 

Besin zehirlenmesi 71 

Beslenme divizyonu 7, 13 

Beta (? ) ışınlar 154 

Beta (3) tip hemojiz 204 

Betatron 180 

Beyaz amanita 79 

Beydencir (gene otu) 85 

Biostat 151 

Biyolojik ve Fiziksel İlimler Bürosu 



Bizmut 105 

Blanching 200 

Boletus edulis 79, 80 

Boletus satanus 79 

Boratlar 149 

Boric acid 133 

Botulism 111 

Botulismus 33, 110 

Botıdus 110 

Böbrek taşlan 75 

Brucella abortus 212 

Brucellosis 32, 33, 34, 35, 36 

Brucin 105 

Bulantı (Nausea : Nautia : Nausia) 71 

Byssochlamus fulva 275 

C 

Cadella 65 

Calandra granaria 67 

Callionymidae 96 

Callionymus belenus 95 

Callionymus festious 95 

Callionymus lyra 95 

Cam göz balığı 94 , 

C lâklan 231 
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Candida 62 

Capacitron 178 

Carbomycin 150 

Carbon arc'ları 161 

Carbonyl bileşikleri 193 

Carcharias glaucus (pamuk balığı) 94 

Carcharidae 94 

Carotene 202 

Cascade tipi jeneratör 176 

Castor bean (Beydencir : Ricinus communis) 

Cathode ışınları 186, 187, 200, 201, 202, 206 

Cerebral haemmorhagia 7] 

Cerebral tümörler 71 

Cestod invazyonu 38 

Chlamydia ornithosis 39 

Chlamydia psittaci 39 

Chlonorchiasis 38 

Chloramphenicol 151 

Chloromycetin 151 

Chol ine 198 

Cicuta maculata (baldıran) 83 

Cicutoxin 83 

Ciliata 99 

Civa 102, 105 

Çladosporium 1|4 



Cladsporiıtm herbarum 45 

Claviceps purpurea 114 

Clostridium agni (Tip B ) 122 , 

Clostridium botulinum 76, 77, 117, 151, 219, 243, 274 

Clostridium butyricum 275 

Clostridium lentoputrescens 274 

Clostridium nigrificans 274 

Clostridium novy 212 

Clostridium ovitoxicus (Tip D) 122 

Clostridium paludis (Tip C) 122 

Clostridium pasteurianum 275 

Clostridium perfringens (Clost. welchii) 33, 122, 130 

Clost. putrificum 272 

Clostridium sporogenes 

Clost. stearothermophilus 274 

Clost. thermosaccharolyticum 274 

Clostridium welchii (Clost. perfringens) 122, 123, 130, 212 

Clostridium welchii tipleri 122 

Cobalt 202 

Cockrof wolton jeneratürü 176 

Coleoptera 65 

Coliform 130 

Contagious pustular denrıatitis 32 

Corynebacterium diptheriae 211 

Cranium 164 
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Creosote 141 

Cyanosis 71 

C vitamini 194 

Cystine 23, 201 

ç 

Çarpan balık 95 

Çavdar mahmuzu 114 

Çinko 105, 110 

Çinko fosfit 105 

D 

Dasyatidae 96 

Dasyatis centroura (İğneli vatoz) 96 

Dasyatis patinaca (Rina balığı) 96 

DDT 68 

Deli bal 86 

De l iri um 118 

Dem e ton 68 

Demir 22 

Department of Public Health and Welfare, 
Food and Drug Administration 7 

Deutron 168 

Dezassimiiasyon 20 



biarrhea 71 

Diastaz 60 

Diazinon 68, 70 

Dibrom 68 

Dieldrin 69 

Dietilamin 73 

Difosforik asit esterleri 68 

Dimetilamin 73 

Difteria 33 

Diğer akseleratörler 182 

Dimetoat 68 

Dinoflagellata 99 

Diodon hystrix 93 

Diodontidae 93 

Diphyllobothriasis 38 

Diplococcus pneumoniae (Tip 1) 211 

Diplopia (çift görme) 71 

Disulfoton 68 

Ditiofosforik asit esterleri 68 

Dondurma 133, 134 

Dozimetri 188 

Durgunluk safhası 44 

Dumanlama 133, 140 

Duraklama 50 

Dünya Besin ve Tarım Organizasyonu 
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Düşük ısı 144 

D vitamini 194 

Dyspnea 71 

Dyspnoea 71 

E 

Eber deneyi 74 

Echinococeosis 31 

Ekin anbar biti 65 

Ekin biti 66 

Eksogen amino asitler 23 

Ekzogen yağ asitleri 18 

Elektron ışınları 170 

Elektromanyetik spektrum 157 

Elektron Volt 187 

Elektropure 106 

Emiilsifiye edici 149 

Endotion 68 

Endrin 69, 70 

Endrin - Tedion 70 

Enfeksiyon 29 

Enfeksiyöz hepatitis 33, 34, 35, 36 

Haşere Enfeksiyonu 65 

Enterik fiyevr 125 

Enteritis 33 
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Enteritis necroticans 122 

Enterobiasis 33, 34 

Enterotoksigenik 33 

Enterotoxaemie 122 

Enterotoxigenic 119 

Enterotoxin 119 

Enterovirus 33 

Enzootic hepatitis 32 

Ephestia kühniella 66 

Ergotin 116 

Ergotism 114 

Ericacea 86 

Ericacea 86 

Erikolin 86 

Eroin 105 

Erytheme 162 

Erysipelothrix rhusiopathiae 32, 38 

Erytromycine 150 

Esansiyel amino asitler 23 

Escheria coli 13, 211 

Eskimo'lar 41, 74 

Etion 68 

Etilamin 73 

Eupotorium ageratoides 82 

Eupotorium articaefolium 82 
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Eupotorium rugosum 82, 83 

Exos lucius 93 

Eyalet Besin Kontrolü Daireleri 13 

F 

Fare ısırığı humması 33 

Fare ünitesi 100 

Favism (Favismus) 82 

Federal daireler 9, 12 

Fenitrotion 68 

Fenkaptan 68 

Fenol 63 

Fention 68 

Fenolik lâk 230 

Fermantasyon 133, 141 

Fermentatif bozulma 59 

Filtrasyon 152 

Fish and Wildlife service 13 

Fission 168 

Fission maddeleri 183 

Fiyevri tifoid 125 

Fizyolojik yanma değeri 22 Florid 109, 110 f 
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Floı-üı- (Florid) 105 

F. moniliforme 211 

Folya balığı 96 

Food and Drug Administratlon 11, 151, 152 

Formaldehid 141 

Formic acid 150 

Fosfor (sarı) 22, 105 

Fosfor asit esterleri 68 

Fosforik asit ve fosfon asit estesleri 68 

Fosfamidon 68 

Fosforik asit 68 

Frekans 160 

Fıımigasyon 101 

Fungisid 103 

Fungus 76 

Fungustatik 149 

Fusariıım 114 

G 

Galeus canis (Camgöz balığı) 94 

Gamma ışınları 155, 186, 187, 201, 202, 204 

Gastro - întestinal 71 

Gazla depolama 135 

Gazler 146 
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Gazsız bozulma 148 

Gene otu (Beydencir) 60 

Geometrik dizi 184 

Gıda Maddeleri Konserve Satış Derneği 155 

Giardiasas 33 

Gluco - alkaloid 81 

Glutathione 193 

Gonyaulax catenalla 98 

Gonyaulax tamarensis 99 

Gömme 136 

Grafit 185 

Gramicidin İM 

Gümiiş î 03 

Güve 66 

H 

Haemphilus influenzae 211 

Haemophylus pertussis 211 

Ham ağaç asetik asidi 141 

Halofil bakteriler ^9 

Hansenula sp. 211 

Haşereler 65 

Haşere enfestasyonu 65 

Heptaklor 69 
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Helium 155 

Helminthiasis 30 

Helmintik invasionlar 205 

Hemoglobin 23 

Hemolitik 3 24 

Hemolizin 123 

Hemophilus influenza 211 

Hemophilus pertussis 211 

Heterodera rostochiensis 20 

Heterophiasis 3S 

Heterosiklik 63 

Hepianchus cinereus 94 

Herbivor 19 

Hexanchus griseus ^4 

Hidroliz 131 

Hijiyenik lâk 231 

Hipertansiyon 18 

Histidine 23 

Hydroxybenzoic acid 100 

Hyperaerthesia 97 

Hvpochloritler 149 

I 

Ichthyısm 111 

Ichthyısmus 111 
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İğneli vatoz balığı 96 

immünoloji 6 

Inaktivasyon 64 

Indıan meal woth 66 

Indol 63 

Infectious anemia 32 

Infraruj ışınlar 157 

intoksikasyon 117 

Invazyon 29, 31 

Iodatlar 149 

İonizasyon yapan Işınlar 166 

lonization 156, 157 

tonizan olmayan Iışınlar 157 

Irradiation 167 

Irritasyon 167 

ishal 71 

Isısal Radyasyonlar 157 

Isı - Zaman ilişkisi 228 

Isoleucine 23 

Isopropilamin 73 

Işınlar ile sterilizasyon 153 

İyonizasyon 156 

iyonizan Radyasyon 156 

iyonizasyon yapan ışınlar 157 

iyonizasyon yapmayan ışınlar 157 



Iodate'lar 149 

iyot 22 

Izodinamı 22 

Izolan 69 

K 

Kadaverin 63 

Kadmiyum 109, 110 

Kâğıthane çiçeği (düğün çiçeği : Ranunculus sceleratus) 

Kalay 107 

Kalmia 86 

Kalori 16,21 ^ .. , 

Kalori değerleri 25 

Karbamin asit esterleri 69 

Karbaril 69 

Karbonhidrat 58 

Karsinogenik 204 

Kazık kuyruk balığı 96 

Katod ışınları 188 

Kene menşeili ensefalitis 33 

Keton 63 

Kınlı kanatlılar 69 

Kısa zincirli yağ asitleri 65 

Kimyasal maddeler 146 
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Lipolitik anzim 55 

Lipo - oksidatif anzim 55 

Listerellosis 32 

Listeriosis 25 

Local Agencies 14 

Lohusa otu zehirlenmesi 9 

Löykomayin (Leucomain) 56, 97 

Lupulon 151 

Lysine 23 

M 

Macrones 96 

Mahalli besin kontrolü daireleri 

Malaibion 70 

Malation 70 

Mantar zehirlenmesi 78 

Mavi balon balığı 92 

Mayalar 211 

Mediterranean flour motlı : 66 

Mercaptan 193 

Merkapturan 69, 70 

Metal kutular 229 

Metanol 109, 110 

Methioııine 23 



Metil alkol 107 

Metil dematon 68 

Metil klorür 107 

Metil mercaptan 193 

Metil parathion 68 

Metoksiklor 69 

MeV 187 l 

Mevinfos 68 

Mezofil 43,44 

Mezofil anaerop 169 -172 

Microlepidoptera 66 

Midriatik 

Mikoloji 6 

Mikrobiyoloji S, 15 

Mikrobiyoloji divizyonu 7, 

Millî Konservecilik 14 

MLD, 119 

Modiola modiolus 97 

Monacanthiidae 94, 95 

Morötesi ışınlar 159, 160 

Morfin 105 

Muscarin 79 

Mustelidae 94 

Mya arenana 88 

Mycotic intoxication 113 
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Myliobatidae familyası 96 

Myliobatis aguila 96 

Mytilotoxin 97 

Mytilus edulis 97, 98 

Mycoderma 61 

N 

Naci 47,49 

Natrium chlorure 50 

Natrium nitrate 50 

Natrium nitrite 50 

Nausca (Nözea, nausia, nautia : Bulantı) 

Neisseria crassa 211 

Neisaeria meningitis 211 

Nematod 205 

Neomycin 151 

Neptinium 183 

Neutron 183, 184 

Newcastle 39 

Niacin 198 

Nicotinic acid 23 

Nikel 103 

Nişin 219 



Nitratlar 149 

Nitritler 148, 149 

Nitrojen 22 

NCL, 146 

Non Esansiyel amino asit 23 

Normal - propilamin 73 

N03 50 

N02 50 

Notidanidae 94 t 

Nötralize ediciler 149 

Nötron 168 

Nözea (Nausea, Nausia, Nautia : Bulantı) 71 

Nükleer Reaktör 170 

O, Ö 

Okratoxin 113 

Oksalatlar 71 

Oksalik asit 85 

Oksidasyon 88, 132 

Öldürücü amanita 79 

Oleandomycin 100, 150 

Oleoresınous lâk 231 

Opisthorchiasis 38 
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Organik haşere öldürücüler 103 

Ornithosis 38 

Oryzaephilus surinamensis 66 

Osmofilik basınç 43 

Osmofilik maya 43 

Osmotik basınç 51 

Otoklaviama 241 

Otolitik anzim 64 

Otooksidasyon 65 

Ozon 146 

Ozmatik basınç 51 

P 

Pamuk balığı 94 

Paralysis 97 

Parathion 68, 70 

Paratyphoid fever 125 

Paresis 71 

Paresthesia 97 

Pasteurella avicida 212 

Pastörizasyon 134 5 

Pectin eritici 142 ; 

Peetolytic 142 
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Penetratioıı İSİ 

Penicillium sp. 151 

Penicillium nodatum 211 

Penicillium puberulum 113 

Penicillium purpurogenum 133 

Percidae familyası 96 

Perca fluviatdis 96 

Phenol 93, 141 

Plodia interpunctella 66 

Pirclıgnöz asit 141 

Plutonium 183 

Polyuria 97 

PO - Metildemeton sulfoksit 68 

Prostration 71 

Polymyxine 151 

Pyroligneous acide 141 

Protease'lar 63 

Proteus vulgaris 130 

Proton 168 

Pruritus 

Pseudomonas 214 

Pseudomonas aeruginosa 214 

Pseudomonas fluorescens 214 

Psıttacosis 39 

Ptomain 62, 73, 75 
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Pteroplatea altavela 96 

Ptozis 81 

Putrefaktif anaerop 36, 79, 148 

Pyridojune 198 

ö 

PH 51 

O humması 32, 33 

Quartz - Civa buharlı lambalar 

R 

Rad 189 

Rad birimi 189 

Radiation ile stesilization 153 

Radiotherapi 112 

Radium 103 

Radyoaktif 170 

Ransidite 54, 199 

Ranunculus sceleratus 85 

Ravent (Rhubart») 85 

Redox potansiyel 50 

Refrijerasyon 135 

Rep birimi 189 



Resmi Olmayan Daireler 14 

Resonant Transformatör 178 

Rhabtitis strongyloides 207 

Rheum rhaponticum 85 

Rhizopertha donimca 66 

Rhizopus 148 

Rhododendron 85 

Rlıododendron caucasicum 87 

Rhododendron flavum 87 

Rhododendron ponticum 87 

Rhubarb 85 

Riboflavin 23, 198 

Riein 60 

Ricinus communis (gene otu) 

Rift vvalley fever 32 

Rina balığı 96 

Rinoptera marginata 96 

Röntgen birimi 189 

Rubratoxin 113 

S 

Sacch. apiculatus 61 

Sacch. cerevisiae var. festinans 
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Saccharomyces carlsbergensis 61 

Saccharomyces bayanos 6 

Saccharomyces elipsoideus 142, 21 

Saccharomyces intermedius 61 

Saccharomyces pasteurianus 61 

Saccharomyces turbidans 61 

Saccharomyces validus 61 

Saccharomyces vvillianus 61 

Safra kesesi iltihabı 75 

Salamuralama 134 

Salamura Zehirlenmesi 75 

Salicylate 150 

Salmonellae 125 

Sal. schottmülleri 125 

Sal. paratyphi 125 

Sal. montevideo 125 

Sal. mevvport 125 

Sal. oranienburg 125 

Sal. panama 125 

Sal. pullorum 125 

Sal. sandiago 125 

Sal. typhımurium 

Salmonellosis 125 

Sarcina lutea 214 

Sarcosporidiosis 3î 



Sarı (Bayaz) fosfor 105 

Scorpaena porcus 95 

Scorpaena scrofa 95 

Scorpaenidae 95 

Scylliidae 94 

Scyllium canicula 94 

Seleniyum 69 

Seroloji 15 

Serratia marcescens 211 

Sertlik vericiler 149 

Ses dalgaları 160 

Shigellosis 32, 33 

Siganidae familyası 96 

Siganus rivulatus 96 

Siluridae (Tatlı su levreği) 96 

Sitotroga cerealella 66 

Sitrik asit 51 

Siyanid 71 

Siyanidae 64 

Skatol 46 

Sodium benzo^te 134 

Sodium florid 109 

Sodium silicate 98 

Soğuk sterilizasyon 152, 167 

Solanine 81 
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Solanum 79,81 

Sonik (ses) dalgalan 160 

Spesifik Dinamik Tesir 19, 20 

Spiromvcine 150 

Stabilize ediciler 149 

Stafilokokkal 119 

Stafilokokkal besin zehirlenmesi 119 

Stafilokoksik 119 

Staphylococcus 119 

Staphylococcus aureus 119 

Staphyloccus pyogenes 214 

State Agencies 13 ? 

Sephanolepis ocheticus 94 

Sterilizasyon 153 

Streptococcal Enfeksiyonlar 

St reptococcus faecalis 128 

Streptococcus lactis 142 

Strikt aerop 58 

Subakut toksisite 203 

Subtilin 151,219 

Sulfurouse acid 149 

Supersonik frekans 159 

Sülfitler 148, 149 

Süt hastalığı (Lohusa otu veya kurtluca zehirlenmesi) 



Sütçülük bürosu 11 

Şeker 133 

T 

Tababet Uzmanlık Tüzüğü 5 

Tabaka halinde örtücüler 149 

Taeniasis 34, 36 

Taenia Saginata 31 

Taenia Soıium 31 

Taeniura grabata (Turpana balığı) 96 

Trichinosis 12, 31 

Talyum 103, 105 

Tarım Bakanlığı Veteriner Umum Müdürlüğü 

Tatlı su levreği 96 

Tenebroides mauritanicus 66 

Teneke kutular 229 

Teniasis 38, 33 

Termal işlem 250 

Termal ölüm noktası 43, 244 

Termofil 43, 44 

Termofil anaerop 35, 189 

Termokapıl 244 ' 

Termolabil 129 

Termostabil 124 

324, 



Tetracycline 151 

Terramycin 151 

Tetrodon (Tetraodon) 92, 97 

Tetrodon spadiceus (Balon balığı) 93 

Tetrodontidae 92 

Tetrodotoxin 92 

Thalluim 103 

Threonine 23 

Thiamine 23, 198 

Thiol 63 

Tirpana balığı 96 

Tifoid fiyevr 33, 38 

Tinea granella 66 

Toksik substanslar 58 

Torula 60 

Torulopsis pulcherrima 209, 210 

Torulopsis rosea 209, 210 

ToXoplasmosis 31 

Trachinidae 95 

Trachinus araneus (kum trakonyası) 95 

Trachinus draco (trakonya) 95 

Trachinus radiatus (Çarpan balık) 95 

Trachinus vipcra (Varsam balığı) 64 

Trakonya 95 

Trematod invazyonları 38 



t 

Trematol 60, 82, 83 

Tribolium casteneum 67 

Tribolium confusum 67 

Trichin 205 

Trichinella spiralis 207 

Trikloıfan 68 

Trikloroetan 69 

Trimethylamine 75 

Trimethylamine nitrogen 199, 200 

Trimetylamine oxide 199 

Trithene A 219 

Trogederma granarium 66 

Tryptophan 23 

Tuberculosis 32 

Tularaemia 32 

Tuzlama 133, 139 

Türk bakterisi 142 

Typhoid fever 125 

Tyroglyphus farinae 67 

Tyrosine 23 

U 

Ultrasonik ses dalgalan 111 

Ultraviole ışınlar 157 
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Un akarı 66 

Un güvesi 66 

Unofficial Agencies i 4 

Uranium 183, 185 

Uranium 234 183 

Uranium 235 183 

Uranium 238 183 

Uranoscopidae 95 

Uranoscopus scaber 64 

U. S. Public Healt service 11 

V 

Valine 23 

Van de graaf jeneratörü 171, 195, 206 

Varsam 95 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 11 

Vibrio Foetus 32 

Vibrio parahaemolyticus 130 

Vicia fava 82 

Vinyl lâkı 230 

Vitamin 17, 23 

Vitaminler 193 

Vomitus (kusma) 71 



w 

YVillia 60 

Wurstvergiftung 1 i i 

X 

X ışınları 170,181,186,201 

X ve Gamma Işınları 186 

Y 

Yağ ve lipitler 193 

Z 

Zehirli bal 86 

Zehirli deniz ürünleri 91 

Zehirli mantarlar 79 

Zoonos 26 

Zygosaccharomyces 6, 59 
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