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Türkiye Tatlısu Balıkları
Yazan : E. Koramiral

Şeref Karapınar

: Siluridae 

: SUurus glanis 

: Wels, Sheatfish.

: Silure glane,

: Wels.

YAYIN balığı :

Familya

Spesi

İngilizce adı 

Fransızca adı 

Almanca adı 

Mahalli isimleri

Anadolunun her tarafına yayılmış bü 
yük ve çok makbul bir tatlısu balığıdır. 
Bütün bellibaşlı göl ve nehirlerimizde var 
dır. Denizle irtibatı olan az tuzlu acı su
larda da yaşayabilir. Tatlısu balıkları ara 
sında (Mersin morinası) balığından son
ra en büyük balık budur. Buyüzden bazı 
Avrupa memleketlerinde bu balıklara (Tat 
lısu balinası) da derler. Asıl vatanı orta 
Avrupa olup Kuzey ve doğu Avrupa ve 
Anadoluya buradan yayılmıştır. Amerika 
kıtasında bu tür bulunmamakla beraber 
(Kedibalığı-Catfish) adında daha ufak ve 
çok makbul bir tatlısu balığı Yayın balığı
na çok benzer.

Yayın balıklarının vucudu uzun, gö
ğüs kısmından itibaren kuyruğa kadar 
yanlardan basık, sırt tarafı kaim, karın 
tarafı ince ve yuvarlak çıkıntılı olur. De
risi pulsuz, kaim ve luzucetlidir. Başı iri, 
üstten basık yassı ve geniştir. Ağzı çok bü 
yüktür. Üst çenesinde bir çift uzun, alt 
çenesinde iki çift kısa bıyıklan vardır. Çe
nelerinde kuvvetli ve sivri dişleri vardır. 
Alt çenesi üst çeneden biraz uzundur. Dili

: Galyanos (Fırat), Gelebicin (Seyhan), 
Kayış balığı, Çıplak (Sakarya), Ilganos 
(Yeşilırmak). Höskün (Adapazarı), Cayın 
(Kazak köyü).

yoktur. Gözleri ağız köşelerinin üstünde 
ufak ve birbirinden uzaktır. Solungaç ka
paklarının kenarında deriden bir saçak 
bulunur. Solungaç yarıklarına bitişik olan 
yan kanatlarının ucunda kalın ve sağlam 
birer büyük diken vardır. Hayvan bu di
kenleri istediği istikamete çevirerek silah 
olarak kullanabilmektedir. Sırt yüzgeci 
bir tanedir. Ufak ve dikensizdir. Göğüs 
yüzgeçleri birleşmek suretiyle vantoz şek
linde bir organ meydana getirmektedir. 
Anal yüzgeci yuvarlak ve uzun olup kuy
ruk yüzgeci ile birleşmiştir. Kuyruk yüz
geci yuvarlak, geniş ve yelpaze şeklinde
dir. Yayın balıklarının başlarında ekseri
ya bir nevi parazit hayvan bulunur. Bu 
asalaka balıkçılar (Yayın sülüğü) derler.

Renkleri, yaşadıkları çevreye göre az- 
çok değişik olmakla beraber Genellikle 
koyu nefti veya zeytuni yeşildir. Üzerinde 
birtakım siyah ebrûlar vardır. Yanlar 
kirli san, kann beyaz ve sanmsı dalga
lıdır. Yüzgeçler koyu mavimsi renkte olup 
pek nadir olarak Avrupa sulannda pen- 
be ve beyaz renkli türlere rastlanmıştır.
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îri cüsseli balıklar olup büyükleri ya
şadıkları sulardaki besin bolluğuna bağlı 
dır. Genellikle 10 kilodan 150 kiloya ka
dar olanlar avlanmaktadır. Bizim suları
mızda 200 kiloluk büyük fertlere sık rast
landığı gibi Sapanca gölünde 300 kiloluk
lar avlanmıştır. Boylan 3-5 metre olabi
lir. Uzun ömürlü balıklar olup 100 sene 
kadar yaşayanları tesbit edilmiştir.

Nehirlerin ve göllerin derin yerlerin
de, bulanık, oksijeni az ve ısı derecesi faz
la olan sularda zemin üzerinde yaşarlar. 
Uzak mesafelere göç etmezler. İçinde bu
lundukları nehir boyunca gezer nehirin 
kollarına ve irtibatı olan göllere, giderler. 
Genellikle tek başına yaşarlar. Kış ayla
rında çukurlara girerek çamurlara gömü
lüp kışlarlar. Yazın nehir kenarlarına 
sarkan söğütlerin dibindeki kovuklara 
saklanırlar. Fırtınalı havalarda derinlere 
çekilirler. Bataklığı olmayan veya dibinde 
çamur bulunmayan göllere girmezler.

Çok yırtıcı ve obur hayvanlardır. Ne 
bulurlarsa yerler. Midelerinin muhteviya
tında su kuşları, su fareleri, kurbağa, ke
revit, mollusklar, balıklar ve çeşitli dö
küntü molozları bulunmuştur. Esas besin- 
leribalıklardır. Süratli yüzemediklerinden 
nehir dibindeki çamurlara gömülerek ağız
larını yukarı doğru açar ve üzerinden ge
çen balıkları bıyıklan vasıtasıyle his ede
rek birden atlayıp kapar ve yutarlar.

Üreme mevsimi ilkbahardır. Nisan 
Hazirana kadar devam eder. 3-4 yaşlann- 
da ergin çağa ulaşırlar. Üreme zamanı 
erkek ve dışı biraraya gelirler. Berrak, 
akıntısı az, sazlık, sakin, sığ ve ısı dere
cesi 15-18 santigrat olan sularda yumurt
larlar. Yumurtalannı dipteki sazlara ya
pıştırırlar. Dişi fert yumurtalannı fası
lalı olarak bırakır ve erkek onu takip 
ederek sütünü (Spermlerini) yumurta
ların üzerine dökmek suretiyle döller. Yu
murtalar 3 m/m çapında iri ve yapışkan
dır. Yumurta verimi balığın ağırlığı ile 
mütenasip olup kilo başına 30.000 kadar
dır. Bu sebeple yanm milyona yakın yu
murta yapan fertler vardır. Kuluçka müd

deti 2-3 gündür. Erkek yavrular çıkın
caya kadar yuvayı muhafaza eder. Çıkan 
larvaların karınlannda Alabalıklarda ol
duğu gibi yumurta sansı ihtiva eden bir 
kese ile mükemmel bir teneffüs cihazları 
ve henüz tam gelişmemiş gözleri vardır. 
Oksijeni az olan sularda yavrular vucut 
hareketleriyle suyu havalandınrlar. Lar
valar süratle büyüyerek bir hafta sonra 
serbest hayata atılırlar. Bir aylık iken 
boylan 16 s/m olur.

Yayın balıklan iktisadi kıymeti yük
sek balıklar olduğundan bazı Avrupa 
memleketlerinde bunlann yaşamalanna 
müsait olan sulara tohum ve larvalan eki
lerek suni metodlarla üretilirler.

Yayın balıkları çeşitli ağlarla avla
nırlar. Büyükleri zıpkınla da avlanmakta
dır. Yemli olta ile avlanırken yem olarak 
canlı balık veya kurbağa kullanılır. Sakar 
ya nehrinde söğüt dallanna bağlı (Yayın 
paraketası) denilen bir nevi bırakma olta 
ile avlanırlar. Yem olarak canlı kurbağa 
takılan iğnenin bedeni sağlam bir iple iki 
üç su kabağına ve bu kabaklarda ince bir 
iple söğüt dalına bağlanır. Balık yemi ka
pınca söğüt dalına bağlı ince ipi koparır. 
Fakat su kabaklanna takılır kalır. Balık 
dibe kaçmak istedikçe kabaklar yukan 
çeker. Nihayet hayvan yorulur ve sığ su
lara yatar. Balıkçı kabakları bularak ba
lığı yakalar.

Yayın balığı, besin değeri yüksek, eti 
çoklezzetli ve makbul bir balıktır. Kılçık
sız oluşu ve fileto halinde yenmesi kıy
metini bir kat daha artırmaktadır. Taze, 
dondurulmuş, tuzlu ve konserve olarak tü
ketilir. Yumurtası tuzlanmaz. Yüzme ke
sesinden tutkal üretilir. Tavası, haşlama
sı yapılır. Bazı İstanbul lokantalarında 
mayonezlisi ve tavası levrek diye veril
mektedir. Etinin kırmızı kısmından ıska- 
ra ve şiş yapılır.

İkinci dünya savaşma gelinceye ka
dar tuzlanmış yayın balığı memleketimiz
den Bulgaristana ihraç edilmekte idi.

S O N
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Büyük ve Küçük Baş Hayuan Bağırsakları 
İşleme ue MulıaFaza Ambalaj Usulleri

Hazırlayan : Nuri TÜTÜNCÜOGLU 
Mütehassıs Veteriner Hekim 

işletmeler, Teknoloji ve 
Sağlık Kontrol Dairesi 

Başkan Yardımcısı

(BÜYÜKBAŞ HAYVAN 
BAĞIRSAKLARI)

TANIM :

Büyükbaş hayvan bağırsakları : inek, 
Öküz, Dana, Manda ve Malak bağırsak
larıdır. (TSE) Büyükbaş hayvanlardan, 
bağırsak sanayiinde bağırsağının tümün
den yararlanılan tek hayvan sığırdır. Sı
ğır bağırsakları bütün kısımlarile sucuk, 
her nevi salam yapımında, kavurma ve je- 
le işkembe muhafaza maddesi olarak kul
lanılırlar. Dana bağırsakları gevrek ol
duklarından gıda sanayiinde pek kullanıl
mamakta, mandaların ise kör ve düz ba 
ğırsağı ile mesanesinden (sidik kesesi) 
yararlanılmaktadır.

ANATOMİK YAPI ÖZELLİKLERİ :

Sığır bağırsakları Histolojik yapı ba
kımından 3 tabakadan meydana gelmiş
tir. En içteki mukoza tabakası kıvrıntılı 
ve kas tabakasına gevşek bağlantılıdır. 
Mukoza üzerinde ince bağırsaklara mah
sus olmak üzere yiyecek maddelerini re- 
sorbe eden kılcal çıkıntılar (Vüliler) var
dır. Mukoza tabakasında lenfatik doku, so- 
liter lenf modülleri ve peyer plakları bu
lunur. Soliter lenf modülleri ince ve kalın 
bağırsakların hemen hemen her tarafına 
yayılmıştır. Peyer plâkları ince bağırsak
ların çöz yağlarına bağlandığı kısmın kar
şısına düşen kenarında, kaim bağırsak
larda ise her hayvana göre değişik böl
gelerde bulunur. Genç hayvanlarda peyer 
plâkaları yaşlılara kıyasla daha çok ve 
daha büyüktürler.

Ortada, iç tarafta enine daireler ha
linde, dış tarafta ise boyuna kas liflerin
den meydana gelmiş kas tabakası (Mus- 
culer) bulunur ki sucuk yapımında muha
faza olarak yararlanılan tabaka budur.

En dışta kann boşluğunu örten zar 
tarafından meydana getirilen ve çöz yağ- 
larıyle sarılı bulunan Seroza tabakası mev
cuttur.

KISIMLARI ve KULLANILMASI :
Sığır bağırsakları şu kısımlardan 

meydana gelmiştir.

1 — ince bağırsaklar : Memleketimiz 
için özel bir önemi vardır ve sucuk mu
hafazası olarak kullanılan tek bağırsak 
bölgesidir. Uzunluklar ıortalama 25-40 m. 
olup, Hava Kurusu ve salamura yapılır.

2 — Kör Bağırsak : Memleketimiz
bağırsakcıları buna yanlış olarak göden 
demektedir. Asıl adının kör bağırsak ol
ması gerekir. Uzunlukları ortalama 30 - 
70 cm. arasında değişir. Hava kurusu ya
pılır. Halk tipi salam muhafazası olarak 
kullanılır.

3 — Kalın bağırsaklar : Piyasada sa- 
lamlık adı ile tanınmakta çeşitli salam 
(Macar Salamı) muhafazası olarak kul
lanılmaktadır. Uzunlukları ortalama 6-10 
m. olup salamura yapılırlar.

4 — Düz bağrısak : Piyasada dışkılık 
yada çeşitli adları altında tanınmaktadır. 
Bağırsakların en son kısmı olup ortalama 
40-60 cm. uzunluktadır. Salamura yapılır, 
işlenmesi güç olduğundan istek üzerine iş
lenir.
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5 — Fuska (Sidik kesesi) : Bir nevi 
Mertadelle denilen salam kılıfı olarak kul
lanılır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
BAĞIRSAKLARI :
TANIM :

Küçükbaş hayvan bağırsakları: Ko
yun, kuzu, keçi, oğlak, tiftik keçisi ve 
tiftik oğlağının bağırsaklarıdır. (TSE).

Kurumumuzda koyun kesimi yapıldı
ğından sadece koyun bağırsağı işlenmek
tedir.

ANATOMİK YAPI ve
ÖZELLİKLERİ :

Koyun bağırsakları, karın boşluğu 
içinde birbirine çöz yağı ve diğer bağlan
tılarla asılı iç yağı ile örtülüdür.

Dıştan içe doğru seroza, kas tabaka
sı ve mukoza tabakası olmak, üzere üç 
tabakadan ibarettir. Histolojik yapı bakı
mından sığır bağırsaklarına benzemekte
dir.

Et sanayiinde yenebilir muhafaza 
olarak kas tabakası kullanılmaktadır.

KISIMLARI ve KULLANIŞI :

Koyun bağırsakları şu kısımlardan 
meydana gelmiştir.

1  — ince bağırsak : Et Sanayiinde 
önemli olan koyun ince bağırsaklarıdır. 
Uzunlukları ortalama 19-35 metredir. Sala
mura yapılır. Sosis üretiminde kullanılır. 
Bağırsakların uzunluğu hayvanın ırkına 
ve yaşma göre değişiklik gösterir.

Mor ve Ak Karaman 28 - 30 Metre
Kuzu ve Toklularda 20 - 26 »
Kıvırcık ve
Merinoslarda 24 - 27 »
Keçi ve Tekelerde 18 - 24 »

2 — Kör bağırsak : Koyun gödeni 
olarak piyasada bulunur. Uzunluğu 25-35
cm. dir.

3 — Kalın bağırsak : Daha çok işlen
meden taze olarak tüketime verilir.

4 — Düz bağırsak (Rectum) î Koyun-
larda bunlar adı altında işlenir, istek üze
rine yapılır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BAĞIRSAK 
LARININ ORİJİNAL OLARAK İŞLEN 
MESİ

BAĞIRSAĞIN HAZIRLANMASI :

Sığır bağırsaklarında yenilme özelliği 
aranmadığından ve seroza ve kas tabaka
sı sıkı bağlantılı olduğundan işlemede yal
nız mukoza tabakası alınır. Seroza taba
kası çöz yağlanyle sıkı bağlantılı olduğun
dan işleme anında bağırsak yağının alın
masına dikkat edilmelidir. Yağın iyi alın
mamış olması bağırsağın dayanma süre
sini azalttığı gibi salamurasını iyi olma
ması sonucu renk değişikliği ve ticari de
ğerinin düşmesine neden olur.

Karın boşluğundan alınması için, düz 
bağırsak bir bıçakla dairevi olarak kesilir 
ve dışarı alınır, bunun devamı olan kaim 
ve ince bağırsaklar ve işkembe kısmen 
parmak ve kısmen bıçak yardımı ile karın 
boşluğundan kurtulur. Yemek borusunun 
işkembe ile olan bağlantısı kesüir. Bağır 
saklar işkembeden kesilmek suretiyle ay
rılır ve işlenmeye verilir.

SlGlR İNCE BAĞIRSAĞININ
İŞLENMESİ :

Sığır ince bağırsakları şu safhalardan 
geçmek suretiyle işlenir.

1 — Çözüm (Sıfırlama)
2 — Sergen
3 — Makinadan geçirme

(Yağın alınması, çevrilmesi ve 
mukozanın ayrılması)

4 — Orijinal (Metre) yapılması.

1 — ÇÖZÜM :

İnce bağırsakların iç yağından kurta
rılması işlemidir. Bu işlem bağırsaklara 
sarih bulunan çöz yağları donmadan yapıl
malıdır. Bağırsakların tamamı çözüm ma
sası üzerine alınır ve ince bağırsak bir 
ucundan tutularak diğer ele alman geniş 
ağızlı ve keskin bir bıçak yardımıyle çöz 
yağından ayrılır.

Bu işlem sırasında bıçak avuç içinde 
serbestçe tutulur ve keskin ağzı üe ba
ğırsağın çöz yağı ile temas ettiği kenarına
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değdirilir ve hafifçe geriye yatırılarak 
bir elle bağırsak çekilirken diğer bıçağı 
gerekli şekilde hareket ettirmek suretiyle 
bağırsak çöz yağından ayrılır. Bu esnada 
patlama ve kesilmeler meydana gelmeme
sine dikkat etmelidir.

İnce bağırsaklarda çözüme ince yada 
kalın ucundan başlanabilir. Nereden baş
lanırsa başlansın kemiksiz ve yağsız ola
rak bağırsağı ayırmağa dikkat edilmelidir.

Çözüme işkembe tarafındaki ince uç
tan başlanmışsa çözüm kör bağırsağa ka
dar devam eder. Kör bağırsak kesilerek 
kalın uçtan başlanmışsa çözüm ince uçta 
son bulur. Çözümü yapılan ince bağırsak
lar hemen sergenciye devredilir.

2 — SERGEN :

Çözümü yapılan ince bağırsakların 
içeriğinden temizlenmesi işlemidir.

İnce bağırsağın her iki ucu sağ ele alı
nır. İçeriği sıyrılmadan 3-4 metre çekile
rek ve bu kısımdan sol elle tutularak 4 
kat yapılır. Sol elle tutulan kısımdan baş
lamak suretiyle sağ elle aşağıya doğru 
içeriği ile birlikte sıyrılmağa başlamr. 
İçeriğin bir kısmı sıyrılmak suretiyle açık 
iki uçtan dışarı atılırken bir kısmıda ba
ğırsağın tam orta kısmında birikir ve bu 
kısımdaki içerik bir bıçak ucu ile bağır
sak boyuna paralel 5-6 cm. uzunlukta 
bir kesit yapılmak suretiyle dışarı boşal
tılır. Sergenin bağırsağın 4 kat yapılarak 
tatbik edilmesinin nedeni bağırsak içeri
ğinin bağırsağa hırpalamaması ve bölüne
rek dışarıya atılmasını sağlamaktır. Ser
gende bağırsağın içerikle bulaşmamasına 
ve içeriğin su ile birlikte atılmasına dik
kat edilmelidir. Sergenden hemen sonra 
yağları alınmak üzere yağ alma makina- 
sına verilir. Donmuş yağlı bağırsaklar 
makinaya verilmez.

3 — MAKlNADA İŞLEME :

Sergenden gelen sığır ince bağırsak
larının işlenmesi iki ayrı bağırsak maki- 
nasmda yapılır. Amacı, bağırsak yağının 
alınması ve mukozanın sıyrılmasıdır. Ser-

gencinin yağ alma makinasma verdiği ba
ğırsak, makinamn merdaneleri vasıtasıyla 
makinanın önünde içinde sıcak su bulunan 
bir çevirme teknesine gönderilir. (Yağ al
ma makinasmm yüksekliği çevirme tek
nesine göre ayarlanmalıdır.) Makinalar- 
da bağırsağın işlenmesi sırasında kulla
nılan suyun ısısının 40-45 C o de olması 
gerekir. Bu bağırsak yağının donmaması 
ve iyi alınabilmesi bakımından çok önem
lidir. Çevirme teknesine gelen bağırsaklar 
iki işçi tarafından bağırsakların ortasın
da bulunan yarık yerlerinden elle çevrilir 
ve bu çevrilen kısma baş ve işaret par
makları sokularak gerilir. Bağırsağın bu 
şekilde elle ters çevrilmek suretiyle torba- 
laşan yerine çevirme teknesinden bir mik
tar su doldurulur, suyun ağırlığı ile bağır
sak ters dönerek tekneden aşağıya ka
yar. Doldurulan su iki serbest uçtan boşa
lırken bağırsakta tersine çevrilmiş olur.

Çeviriciler ortadan delik bağırsakları 
delik kısımlarından keserek ikinci bir defa 
çevirme sergeni yaparlar. Bu bağırsaklar 
ayrı bir tekne içerisine ve tekne kenarın
daki çengellere asılır. Çevrilmiş bağırsak
lar mukoza tarama makinasma uçlar tek 
tek olmak kaydiyle ve en fazla 5-6 adet 
bağırsak bir defa verilmek suretiyle mu
kozaları alınır. Makinanın önünde sıcak 
su dolu olan tekneye akan bağırsaklar ay
nı işçi tarafından tahtadan yapılmış ta
raklar yardımıyle elle bir kere daha hafif 
olarak tekrar taranır. Bu ikinci tarama da 
bağırsak üzerinde ve içinde kalan muko
za ve yağ parçaları atılır.

4 — ORİJİNAL METRE YAPILMA
Sî :

Yağından mukozasından arıtılmış ve 
taranmış sığır ince bağırsakları salamura 
yapılacaksa 80 x 150 Cm. ebadındaki ma
salarda özel olarak yapılmış 1  m, uzunlu
ğundaki metre tahtasında 30 ar metre öl
çülerek paket yapılır. Paketlerde en fazla
4 parça bağırsak olmalıdır. İki adet 30 ar 
metrelik paket birbiriyle iple bağlanarak 
salamuraya alınır. Sığır ince bağırsakları 
şayet hava kurusu yapılacaksa salamu
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raya almak gerektirmez. Kurutma yer
lerinde kurutulur.

SI(xIR KALIN BAĞIRSAĞININ
İŞLENMESİ :

Sığır kalın bağırsakları (Salamlık) 
Çöz yağı içersine helezoni halkalar teşkil 
ederek gömülmüş durumdadırlar. Bu ne
denle ince bağırsaklarda olduğu gibi yal
nız keskin bir bıçakla çözüm yapmak 
mümkün değildir. Ancak elle ve bilhassa 
baş parmakların müdahalesi ile çöz yağ
larından ayrılabilir. Kör bağırsak ve düz 
bağırsaktan kesilerek ayrılan kalın ba
ğırsakların içersindeki dışkı daha koyu, 
adeta hamur kıvamındadır. Bu nedenle 
boşaltılması işi, içersine su doldurulup yu
muşatmak suretiyle yapılır. Bu işlem sı
rasında bağırsağı patlatmamak için çok 
dikkatli olmalıdır. İçeriği boşaltılan bağır
sakların üzerindeki fazla yağlar, kör bir 
bıçakla güzelce kazınır yada yağ alma 
makinasına verilerek alınır ve ince bağır
saklarda olduğu gibi taranarak mukoza
sı alınır. Kalın bağırsakların kıvrıntıları 
oldukça derindir bu nedenle sıyırma işi
ne önem verilmelidir. Yağından ve muko
zasından ayrılan kalın bağırsaklar yıka
nır ve 2-3 parçayı geçmemek suretiyle 10 
ar metre halinde paketler yapılarak sala
mura edilirler.

SIĞIR KÖR BAĞIRSAĞI
İŞLENMESİ :
Sığır kör bağırsakları (Göden), ince 

bağırsaklarının sonu kalın bağırsakların 
başlangıcında kör bir kese halinde bulu
nurlar.

înce bağırsakların kör bağırsağa 
açıldığı kısma «Meme» adı verilir ki sa
lam doldurulduktan sonra bu kısmın al
tından bağlanır. Piyasada, kör bağırsak
lar üzerinde Meme’nin mevcut olmasına 
ve memeden aşağı kısmında penceresiz 
(Deliksiz) bulunmasına dikkat edilir. Sı
ğır kör bağırsağı işlenmesinde; öncelikle 
yağı sıyrılır ve ters yüz edilerek kör ye
rinden açık kısmına doğru tarakla, mu
koza tabakası ayrılır.

Sığır kör bağırsakları salamura yada 
hava kurusu yapılırlar. Genellikle hava 
kurusu olanları tercih edilir. Hava kuru
su sığır kör bağırsaklarının iyi kurutul
muş olması, kuruma sırasında çok hafif 
dahi olsa suyun değmemiş olması şart
tır. Kuruma sırasında ıslanmış ve sonra
dan kurutulmuş bağırsaklar ile yapılmış 
salamlar kazanda pişirilirken yırtılır ve 
dağılırlar. Bu nedenle böyle bağırsakla
rın salam üretiminde kullanılması doğru 
değildir.

SIĞIR DÜZ BAĞIRSAĞI
İŞLENMESİ :

Anotomik olarak rectum (Göden-düz 
bağırsak) adıyla bilinen bu kısım piyasa
da dışkılık adıyla tanınmaktadır.

Kalın bağırsakların sonunda kuvvetli 
bir yağ ve bağlayıcı doku kitlesi içersin
dedir. Öteki bağırsaklardan farklı olarak, 
sonlarına doğru seroza tabakası mevcut 
değildir. Kas tabakasında, dışta bulunan 
uzunlamasına lifler çok gelişmiş ve kalın
laşmıştır. Bu nedenle işlemesi zor olan 
bir bağırsak kısmıdır.

Sığır düz bağırsakları, yağlarından, 
bağlantı dokusundan hatta seroza taba
kasından parmak ve bıçak yardımıyla ay
rılır. Çevrilerek diğerlerinde olduğu gibi 
elle taranır ve salamuraya alınırlar.

İşlenmesi güç olduğundan istek ol
mazsa işlenmez. Macar tipi salamlarda 
kullanılır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAĞIRSAK
LARININ ORİJİNAL OLARAK İŞLEN
MESİ

BAĞIRSAĞIN HAZIRLANMASI :

Et sanayi bakımından önemli olan 
koyun ince bağırsaklarıdır. Bu nedenle 
koyun ince bağırsağı işlenmesi üzerinde 
durulacaktır.

Koyun ince bağırsaklarının işlenme
si, seroza ve mukoza tabakasının ayrıla
rak, et sanayiinde sosis muhafazası ola
rak kullanılan kas tabakasının ortaya çı
karılması amacıyla ve iki metodla yapı
lır.
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1  — Yeni metod (Makinalarda işle
me)

2 — Eski metod (Fermantasyonlu
usul)

Birinci metod koyun ince bağırsak
larının ya doğrudan yada kısmen ferman
tasyon işlemine tabi tutularak özel işleme 
makinalarmdan geçirilmek suretiyle sero 
za ve mukoza tabakasının ayrılması sure
tiyle yapılır. Bu metod özel bağırsak ma* 
kinalarına ihtiyaç gösterdiğinden ve henü? 
Kombinalarımızda kullanılmadığından eski 
metod üzerinde durulacaktır.

îyi kalitede bir koyun ince bağırsağı 
elde edebilmek için daha başlangıçta ka
rın boşluğunun açılması sırasında bağır
sak ve işkembenin delinmemesine dikkat 
edilmelidir. Aksi halde delinen veya dışkı 
ile kirlenen bağırsaklar kıymetlerinden 
kaybederler.

înce bağırsaklar, koyun bağırsakla
rının işkembeden kör bağırsağa kadar 
devam eden kısmıdır. İnce bağırsaklar 
işkembeden çıktıktan sonra oniki parmak 
bağırsağı (Duedonum) başlangıcında (S) 
şeklinde bir büklüm yapar ve sonunda da 
kör bağırsağa genişçe etli bir kısımla 
bağlanır. Bu iki uçtan ilkine İNCE UÇ 
diğerine de KALIN UÇ adı verilirki ba
ğırsak sanayiinde önemlidir.

Karın boşluğu açıldıktan sonra, göm
lek yağı (Omentum) çıkarılır ve sonra 
on iki parmak bağırsağı ile işkembenin 
irtibatı bir bıçak darbesiyle kesilir. An
cak bu kesiş, (S) kıvrıntısına ait ince uç 
bağırsakta kalacak şekilde olmalıdır. 
Bundan sonra bağırsaklar ve işkembe, 
ayrı ayrı ve bıçak kullanılmadan çekerek 
çıkarılır ve ince bağırsaklar kör bağırsa
ğa bağlı olduğu yerden, daha çok kopa
rılmak suretiyle ayrılır. Bu ayırmanın in
ce ve kalın uçların bağırsak üzerinde ka
lacak şekilde yapılması şarttır. Aksi halde 
ince ve kalın uçlan bağırsak üzerinde ol- 
mıyan bağırsaklar kıymetinden kaybeder
ler. Koyun ince bağırsakları aşağıdaki 
safhalardan geçmek suretiyle işlenirler.

1 — Çözüm

2 -----  Sergen

3 — Tav (Fermantasyon)

4 — Kamışlama

5 — Orijinal yapma.

1  _  ÇÖZÜM :

İnce bağırsakların çöz yağlanndan 
ayrılması işlemidir. Bu amaçla, çözüm 
çengellerine asılmış ince bağırsakların 
ince ve kalın uçları bulunup iki uç sol ele 
alındıktan sonra çöz yağları ile sanlı bu
lunan bağırsak sağ el ile süt sağar gibi 
çok itinalı olarak çekilir ve bağırsak sol 
elde bir kangal halinde sarılır. Ancak 
kangal (kelep) yapma işi usulüne göre 
olmalıdır, (yani çözüldüğü zaman, ele ko
laylıkla bağırsağın ortası gelecek şekilde 
olmalıdır.)

Çöz yağı koyun ve kuzularda, bağır
sakların dış yüzünün iç kenanna hafif bir 
şekilde bağlantılıdır. Bu nedenle hafif bir 
çekme çözümü sağlayabilir. Kıvırcık ko- 
yunlarda bu bağlantı biraz daha kuvvet
lidir. Bu nedenle çekme işlemi kısa fası
lalı daha gevşek olmalı ve daha fazla 
dikkat edilmelidir. Aksi halde yırtılma
lar olabilir.

2 —  SERGEN :

Çözümü yapılmak suretiyle yağlar
dan ayrılmış bağırsakların içeriklerinden 
temizlenmesi işlemidir. Çözümden sonra 
sergen işlemine çok süratle geçilmelidir. 
Zira hayvan canlı iken, mikroorganizma
lara karşı empermeabl olan bağırsak ci
darı ölüm halinde bu özelliğini kaybeder. 
Bu suretle mikroorganizmalar ve hatta 
bağırsak içeriği cidardan içeriye süratle 
nüfus ederek renk değişmelerine hatta 
kokuşmalara neden olabilir. Bu nedenle 
sergen yeri çözüm yerinin hemen yakı
nında olmalıdır. Sergen, betondan yapıl
mış sığ sergen havuzlarında yapılır. Bu 
havuzlarda suya taşımak yada muayyen 
seviyedeki deliklerden süzülmek suretiyle 
daima değiştirilir. Yani daima temiz tu
tulur. Suyun sıcaklığının bakteri üremesi
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ne mani olacak şekilde ve 10 derecenin al
tında olması tercih edilir. Sergen havuz
larının iki başındaki çengellerden sağda- 
kilere çözümden gelen kelep’ler soldaikile- 
re sergeni yapılmış bağırsaklar demet ha
linde asılırlar. Sergenci, çözümden gelen 
bağırsak kelep’ini çözer, ortasından sol 
elin baş parmağına takar ve sağ elin işa
ret parmağı ile de çift olan bağırsağın 
arasına girer. Yine sağ elin baş parmağı 
mahmuz şeklinde, işaret parmağına da
yanır. Bu pozisyonda, her iki elin ahenkli 
hareketleriyle bağırsak içeriği sıyrılır. An 
cak bu sırada bağırsağın ince ve kaim 
uçlarından dışarıya atılan bağırsak içeriği 
devamlı surette akan su vasıtasıyla umu
mi giderlere akıtılmalıdır.

Sergende en önemli nokta : Bağırsak 
içinde dışkının kalmaması ve dışkının ba
ğırsak dış yüzeyine bulaşmamasıdır. Bi
rinci halde kokuşma ve renk değişmesi, 
ikinci halde ise kamışın iyi işlememesi 
yüzünden bağırsak değerinden kaybeder.

Sergen’i biten bağırsaklar, kuzu ve 
kıvırcık koyunlarda onarlı, diğerlerinde 
beşerli demetler halinde bağlanırlar. Be- 
şerli demetler içersinde en çok 2 adet par
çalı bağırsak bulımabilir ve bu demetler 
içersinde parçalı olanı belli etmek için 
bu, diğerlerinden farklı bir şekilde (ge
nellikle) demet başında bir top meydana 
gelecek şekilde) bağlanır.

Günlük kesimin fazla olduğu zaman
larda, üretilen bağırsakların tamamının 
sergenden sonra tava alınıp kamışlanma
sı mümkün olmayabilir. Bu takdirde ser
geni bitmiş bağırsaklar kuru tuzla sala
mura edilir yada soğuk depolarda bekle
tilerek bilâhare kamışlamaya alınırlar. 
Ancak pratikte bu önlem başvurulması 
gereken en son çare olmalıdır. Çünkü bu 
şekilde bağırsaklar işleme güçlüğü ve bu
nun sonucu yırtılma, kopma ve delinme 
suretiyle değer kaybederler.

S ergen’den sonra bu şekilde muhafa
za edilen mallara «Ham Tuzlu Mal» denir. 
Ham tuzlu mallar kamışlanmadan önce 
askı tavına alınırlar.

Askı tavı : Havuzlarda yıkanıp tuzu 
giderilen ham tuzlu bağırsak demetleri
nin açılmaksızın, su havuzu üzerine dizil
miş sopalara dikey olarak asılması ve bu 
şekilde su havuzlarına doldurularak tav 
yapılmasıdır. Askı tavı süresi ortalama
24 saat olup, bu süre sonunda bağırsak
lar kamışlanmaya gönderilirler.

3 — TAV (FERMENTASYON) :

Bu işlem, sergeni yapılmış koyun in
ce bağırsaklarının su dolu tahta fıçılara 
yada bu iş için özel yapılmış havuzlara 
alınarak bu ortamda bakteri ve mayala
rın çoğalmasını temin ederek, bağırsak 
mukozasının tahrip edilmesine kas taba
kasıyla olan bağlantılarının yok edilmesi 
amacıyla yapılır.

Dikkat ve nlıglrımlık isteyen oldukça 
hassas bir işlemdir. İçersinde fermantas
yona ilgili kokulu bir safha mevcut ol
duğundan, tav işlemi suyu bol ve hava
landırması kolay müstakil bir yerde yapıl
malıdır.

Tav işlemi için, kullanılan tahta fıçı
lara yada beton havuzlara soğuk su ko
nur ve üzerine bağırsaklar beşerli demet
ler bozulmadan fakat dağınık bir şekilde 
atılır. Havuzlara yada tahta fıçılara ko
nan su bağırsak demetlerini dört parmak 
kadar aşmalıdır. Kışın fıçıların ağzı bir 
çuval ile kapatılırsa tav nispeten çabuk 
olur. Kullanılan su mutlaka soğuk olmalı
dır. Bazan tavı süratlendirmek için ılık 
su kullanılıyorsa da bu gibi hallerde tav 
süresi kısalmakla birlikte elde edilen so
nuç mutlaka hatalıdır.

Pratikte bağırsakların tava gelme 
süresi mevsim ve muhit şartlarıyla çok 
yakından ilgilidir. Genellikle Eylül’den 
Mart ayma kadar olan zaman içinde bek
leme süresi 48 saat yada biraz fazla, Ni
san ve Mayıs aylarında, taze mallarda 48 
saat, depoda 2-3 gün bekletilmiş mallarda 
ise 24 saat olup yaz aylarında bazen 24 
saat kâfi gelebilir. Ancak bu süreler ke
sin olmayıp tav süresinin dolduğu, bağır
sak ustası tarafından kontrollarla anlaşı-
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larak bağırsakların tavlama suyundan ne 
çok erken, ne de çok geç alınmasının önü
ne geçilmelidir.

Tavı gelen bağırsaklar kabararak su
yun yüzünde yüzmeğe başlarlarsada bu
nun anlaşılması şüphesiz bir meleke işi
dir. Ancak elle yoklanan bağırsaklar işa
ret parmağı üzerine alman bağırsağa, baş 
parmağın tırnağı ile basılarak gösterdiği 
mukavemete göre hükme varılır. Tava 
gelmiş bağırsakların mukoza kısımları 
yumuşamış ve kabarmıştır.

Bağırsakların tavlanmasında suyun 
sıcaklık derecesi ve bakteri florası kadar 
havuzlara konan bağırsak miktarının da 
önemi vardır. Örneğin havuzlara fazla 
miktarda bağırsak atılırsa, altta kalanlar 
su ile kâfi miktarda temas edemiyecekle- 
rinden hamlar, ezüir ve kızarmalar mey
dana gelebilir. Bu nedenle tava alman ba
ğırsak demetlerinin serbest halde suya sa
lıverilmeleri ve miktarlarının da uygun 
olması gereklidir.

4 — KAMIŞLAMA :

Fermantasyon havuzlarında, tava 
gelmiş bağırsakların seroza ve mukoza 
tabakalarının Hazeron cinsi kamışlar yar
dımıyla sıyrılması işlemidir.

Burada kullanılan en mühim vasıta 
kamıştır. Gerçi tecrübeli bağırsakcılar en 
mükemmel kamışlama vasıtasının tırnak 
olduğunda müttefiktirler. Özellikle kıv
rımlı bağırsaklarda tırnak çok iyi iş gö
rür, fakat devamlı sürtünme tırnağı kısa 
zamanda yer ve harap eder. Bu bakım
dan tırnak çok kıvrımlı bağırsaklarda 
kullanılır.

Hazeran : Tropikal iklim bataklıkla
rında yetişen bir çeşit kamıştır. Bu kamı
şın özürsüz ve pürüzsüz yüzlü kısımları, 
8 er cm. lık kalemler halinde kesilir. Ka
mışın yüzünde mevcut pürüzler bağırsak
ta delinmeler (Spritz) yol açar. Bu ka
lemler yukardan aşağıya ve muntazaman 
olarak ikiye bölünür. Elde edilen yarım 
parçalar, iki saat kadar kaynar suda tu
tulur. Bundan sonra cilalı yüzü içe gelmek

üzere tam ortasından, (V ) şeklinde bü
külür. Bu bükülme işi alevde tutulmak 
suretiyle yapılmalıdır. Bu suretle çatla
yıp, kırılmalar önlenmiş olur.

Kamışlama işlemi, ağzı geniş dibi da
ha dar olan tahta teknelerin başında ya
pılır. Bu teknelerin iki başlarında ıskar
mozlar veya çengeller vardır. Teknenin 
ortasına konulan mastelyanın içi su dolu
dur. Bu teknelerde karşılıklı olmak üzere 
ekseriya iki bazende dört işçi çalışır. Ta
vını almış bağırsaklar vakit geçirmeden 
kamışlanmalıdır. Bu amaçla her kamışcı- 
ya işleyebileceği miktarlarda olmak üzere 
bağırsak dağıtılır. Dağıtılan bu kelepler, 
ustalar tarafından çözülür ve teker teker 
kalın uçları teknenin içinde ve ince uçlan 
teknenin kenarında olmak üzere sırala
nır. Bundan sonra, kalın uç ele alınır \ 
uçtaki plâstik bir huni yardımıyla ba
ğırsağın uzunluğuna göre iki huni kadar 
soğuk su konur. Sağ el bağırsağın kalın 
uç tarafını tekneye çekip atarken, sol el 
ilede konan su ince uca doğru dağıtılır, 
öyleki ince uca gelindiği zaman su bağır
sağın her tarafına muntazam dağıtılmış 
olur.

V şekline getirilmiş kamış baş, işaret 
ve orta parmakların birleştiği kavise, uç
ları içe gelmek üzere yerleştirilir. Arası
na bağırsak ince uçtan başlamak üzere 
sıkıştırılır. Hafif bir tazyik ile yan eri
miş haldeki mukoza geriye yani kaim 
uca doğru itilir.

İnce uçtan başlanılmasının nedeni, it
tikçe çoğalan mukoza kazıntısının birikip 
bağırsağı patlatmaması içindir. (Keçi ba- 
ğırsaklan ise kalın uçtan ince uca doğru 
itilir.)

Kamışlamanın buraya kadar yapılan 
işlemlerine YEKREND denir. Yek rend 
tavı tamamlanmış bağırsaktan mukozanın 
sıyrılması demektir. Bu sıynntıya piya
sada çember adı verilir. Yek rend işlemi 
yapılan bağırsak, anlaşmalı bir çalışma 
yapılıyor ve iki ustada aynı miktarda iş 
çıkarıyorlarsa teknenin karşısındaki ikin
ci ustaya aktarılır, aksi halde aynı usta
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ikinci işleme devam edeı.

İkinci işleme için bağırsağa ince uç
tan bir huni kadar su konur ve büyük 
bir dikkatle aynı şekilde kamışlanır. Bu 
işleme DÜREND denir. Mukozası alman 
bağırsağın serozası alınmak üzere ikinci 
kez kamışlanmasıdır. Dürend için bağır
sağa ikinci kez konulan suyun görevi :

1 — Bağırsak içinde yek rend işle
minden kalan arıntıların tamamını sürük
lemek,

2 — Bağırsaktaki delik ve spritzleri 
tesbit etmek.

3 — 20 yıkarı kalibrajdaki bağırsak 
uzunluğunu tahmin etmek.

Koyun ince bağırsaklarının tasnifine 
esas olmak üzere bu safha çok önemlidir. 
Gerçekten de, usta bir taraftan dış zarı 
(Seroza) sıyırırken diğer taraftanda su ile 
şişirdiği bağırsağı dikkatle gözleyerek 20 
mm. den yukarı kalibredeki bağırsağın 
kaç metre olduğunu tahmin eder. Aynca 
bağırsağın parçalı, delikli olup olmadığını 
gözler. Bu şekilde Dürendi tamamlanmış 
bağırsaklar orijinal yapılmak üzere aşa
ğıdaki şekilde özelliklerine göre tasnif 
edilirler.

1  — Sağlam (Birinci mal)
2 — Delikli (İkinci mal)
3 —ı Parçalı (Üçüncü mal)
4 — Iskarta (Asortide kirişe giden 

mal) demektir.

1 _  SAĞLAM :

20 kalibreden yukarı kısmı 12-14 
metreyi geçen, patlak ve spritzli (ince de
likli) olmayan bağırsaklardır.

2 — DELİKLİ :
Üzerinde 3-4 deliği bulunan bağırsak

lardır.

3 — PARÇALI :
Parça halindeki bağırsaklardır. Üzer

lerindeki delikler ve sağlamlığına bakıla
rak değerlendirilir. Sağlam değilse ıskar
ta olur. 2-3 parça olabilirler.

4 — ISKARTA :

Delik, parça ve sağlamlık bakımın
dan yukarıdaki tasnife sokulamıyacak 
durumda olan bağırsak kısımlarıdır.

Delikli, parçalı ve ıskarta bağırsak
lar kabzesi çekilmemiş bir halde kafalı 
tabir edilen şekilde püskül yapılırlar. Ve 
kamışlama teknesinde ayrı çengellere ası
lırlar. Kamışlama işlemi sırasında, bağır
sağın tavına tabi olmak üzere bazı kop
malar olabilirse de bunun °/o 3’ü geçme
mesi gerekir.

Bazı işçiler işi bir an önce bitirmek 
için «çifci» tabir edilen bir kamışlama iş
lemi yaparlar. Bu şekilde yek rend ve dü
rendi birlikte çıkarırlar ve bunu etrafın
dakilere hissettirmezler. Ancak bu tak
dirde malda çok miktarda kopmalar ve 
delikler oluşur, mahsurludur.

5 — ORİJİNAL YAPMA :

Dürend’ten sonra sağlam, parçalı ve 
delikli olarak tasnif edilen bağırsaklar 
çokluk oranları nisbetinde kanşık (genel
likle 2 adet delikli, 2 adet parçalı ve 6 
adet sağlam bağırsaklardan) olmak üzere
10 lu püsküller halinde demet yapılır. Bu 
onlu demetler sağlam bağırsaklarla bağ
lanmalı, delikli ve parçalı bağırsak püs
külleri demetin iç kısmına gelecek şekilde 
ayarlanmalıdır. 10 lu demetlerde en çok
3 adet parçalı bağırsak püskülü bulun
malıdır.

Onarlı bağırsak demetleri bundan 
sonra temiz ve soğuk bir salamuralı suya 
daldırılır, süzülür ve sonradan iyi vasıflı 
temiz ince bir tuzla her tarafı tuzlamr. 
Bundan sonra tuzluk tabir edilen ızgara
lı bir rafa tuz içinde olmak üzere istif 
edilirler. Buralarda bağırsaklar salamura
sını tam olarak alıncaya kadar ve mik
tarına tabi olmak üzere bir hafta bekle
tilirler. Bundan sonra tuzu hafifçe silke
lenen mallar 10 arlık demetler halinde 
tekrar bağlanırlar. Bu suretle onlu de
metler 100 er tanelik olurlar. Orijinal ha
le getirilmiş bağırsaklar 10 derecenin al
tındaki soğuk depolarda muhafaza edil-
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mek üzere stoka alınırlar. Orijinal bağır
saklar en oçk 1-3 parçalı, ince ve kalın 
uçları üzerinde olan bağırsaklardır.

15 AĞ İRS AK MUHAFAZA ŞEKİLLERİ
SALAMURA YAPMAK :
Orijinal hale getirilmiş yada a sortisi 

tamamlanmış sığır yada koyun bağırsak
larının iyi kalitedeki tuza yatırmaktan 
ibarettir.

Salamuraya alınacak bağırsaklar için 
kullanılan tuzun kalitesi çok önemlidir. 
Bu bakımdan kullanılan tuzların iyi arı
tılmış, karışık olmıyan ve yabancı maden 
tuzlan ihtiva etmeyen tuzlar olmasına 
dikkat edilmelidir. Pratikte bu nedenle 
çoğunlukla «Çamaltı» tuzu tercih edilir.

iyi vasıfta olmıyan tuzların kullanıl
ması, bağırsaklarda «Tuz pası»mn meyda
na gelmesine neden olur. Tuz pasına, sala
mura bağırsak üzerinde yer yer beyaz 
renkte, tırnağa mukavemet eden billur
laşma yada kireç oturmasına benzeyen 
küçük küçük ocaklar halinde oldukça sık 
rastlanır. Genellikle yaygın yada tek tek 
halde bağırsağın dış yüzünde görülür.

Salamura maksadıyla yapılan tuzla
ma, elle bağırsağın tümü ve özellikle bağ 
yerleri tuzla iyice temas edecek şekilde 
yapılmalıdır. Tuzlama normal sıcaklıkta 
ve günlük üretilen bağırsakların istif edil
diği bir bölümde yapılır ve bu bölümde 
genellikle bir haftalık üretilen bağırsak
lar tuzlanarak biriktirilir. Hafta sonların
da bu bağırsaklar hafif tuzlan silkelene
rek +  10°C nin altındaki soğuk depolar
da istife alınırlar. Soğuk Depolarda ba
ğırsaklar, üzerine naylon örtüler serilmiş 
tahta ızgaralar üzerinde bağ yerleri içe 
gelmek ve her bir bağırsak paketinin bağ 
yeri, diğerinin uç kısmına gelecek şekilde 
istif edilirler.

Her bir istif en çok üç aylık üretilen 
bağırsaklara ait olmalı ve her üç ayda bir 
istif yapılmalıdır. Depolamada eski tarihli, 
istifleri kolayca tesbit edilmek bakımından 
istiflerin üzerine stok tarihleri yazılmalı- 
dır.

HAVA KURUSU (SIĞIR) YAPMAK
Genellikle sığır bağırsaklannın hava

ile şişirilmek suretiyle ceryanlı fakat ru
tubetsiz bir yerde kurutulmasıdır.

Bu maksatla işlenmiş bağırsaklar bir 
gece temiz bir suda bekletilir ve ertesi gün 
şişirilerek kurutulmağa sevk edilir.

Hava kurusu sığır ince bağırsağı üre
timinde, gerektiğinde ihtiyaca göre verilen 
Genel Müdürlük talimatlanna uyulmalıdır.

Sığır ince bağırsaklan iki şekilde ha
va kurusu yapılmaktadır.

1 — Bağırsaklar ağız ile şişirilir ve 
ipler üzerinde hevenkler halinde asılarak 
kurutulur.

2 — Bağırsaklar şişirilirken parmak 
ile mihveri etrafında çevrilerek halkalar 
teşkil edilir. Bu halkaların ortasından te
miz bir ip geçirilerek serilir ve kurutulur.

Birinci kurutma şekli fazla külfete 
katlanmadan yapılan bir ıısul olup, daha 
geniş bir yere ihtiyaç göstermesi, ipler 
üzerinde kendi ağırlıklan ile asılan bağır
sakların kınlma ve bükiilmeler yaparak 
kalıplama esnasında fena Katlanması gibi 
mahsurları vardır.

ikinci şekil ise, hem yer tsarrufu ba
kımından hem de kalıplamağa daha kolay 
geldiğinden daha uygun ve elverişlidir.

Hava kurusu sığır ince bağırsakları 
kuruduktan sonra havalan boşaltılarak 
meydana gelen intizamsız hali gidermek 
ve daha kolay paket yapılmasını temin 
bakımından ütülenir. Bu işlem bağırsak
ları ayar edilebilir ve bu iş için özel ya
pılmış iki merdane arasından geçirmek 
suretiyle yapılır.

Ütülemede bağırsak merdaneye, çöz 
yağma bağlı olan yani yağlı kısım aşağı
ya ve ortaya gelecek şekilde verilir ve bu 
şekilde ütülenir. Merdane arasından ütü
lenmiş olarak çıkan bağırsaklar meydane 
önündeki sandığa düzgün bir şekilde dol
durulur ve bu sandık üzerine konan ağır
lıklı bir kapak yardımıyla bağırsaklara 
baskı yapılır. Üç gün sonra paket yapıl
mak üzere metre yapılmağa başlanır. Ütü
lenmiş bağırsaklar çıkrıklarda istenilen 
uzunlukta demetler yapılarak paketlenir. 
Genellikle paketler 50 şer metrelik olarak 
yapılır. (Dolap bir seferinde 2 metre sarar.
25 seferde 50 metre tamamlanmış olur.)
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T A R İ H E  DÖNÜŞ :  
Et Dış Satımı

Başlangıç :

100 yıl önce, o günlerin güncel bir ola
yı sadece İngiltere’yi değil, tüm dünyayı 
ayağa kaldırmıştır.

Ana Vatan topraklarında, endüstrileş
me sürecini çoğu ülkelerden önce tamam- 
lıyan İngiltere, bu üstünlüğü ile sömürge, 
koloni ve dominyonlarının sayısını artırır
ken büyük gereksinimini oluşturan ve ha
len devam eden tarımsal ürünleri örneğin 
yakınındaki Osmanlı İmparatorluğu top
raklarından değil, Avustralya, Yeni Zelan
da ve hatta bugünlerin dahi büyük et dış 
satımcısı Arjantin’den karşılamayı acaba 
stratejisine amaç mı edinmişti... yoksa 
çaresiz mi idi... bunu gerçekte, daima ken
di meslek hayatımın içeriğinde düşünmü- 
şümüdür.

100 yıl önce büyük sansasyona neden 
olan ve Koloni’den 1880 yılında gelen don
muş et, bu etten almak ve tatmak bahti
yarlığına erişenlere, küçük bir ada ve fakat 
büyük olarak anılan İngiltere’de milli 
kahraman itibarının gösterilmesine ne
den olurken, günlerce, haftalarca, aylar
ca gazetelerde ve halk arasında konuşu
lur olmuştu.

Türk adımn, Türklük kavramının ya
zılması ve konuşulmasının yadırgandığı 
ve hatta buna teşebbüs edenlere iyi gözle 
bakılmadığı büyük ülkenin sahibi Osman
lI İmparatorluğu, o tarihlerde ülkeler ve 
toplumlar için gerçekte doğal sayılması 
gerekli yükseliş sonrasını örneğin Ingilte-

Yazan : Erstıral SUNER
Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlük 
Baş Müşaviri

re gibi getiremediği için depresyon (yok 
olma süreci) öncesi resesyon (gerileme) 
süreci içinde, bugün herbiri birer bağım
sız Devlet ve Ülke görünümünde olan, 
çeşitli iklim kuşaklarında yer alan top
raklarda, bir Amerika bir Rusya gibi aha
lisi ile bir türlü bütünleşemeyen durumu 
itibarıyla, İngiltere’nin kendine ve bütün
lüğüne yönelik, karanlık emellerinin ha
zırlamakta olduğu stratejiden bihaber, 
ticaret ile uğraşmayı, tüccar, esnaf ve 
sanatkar olmayı küçümser ve kötüler bir 
anlayış içeriğinde asker ve yönetici ola
rak klandan gelen yiğitliği ve cenga
verliği ile yönetmeyi, en önemlisi elde et
tiklerini saklı tutabileceğinin yanlış ve 
aldatıcı görünümleri üe dopdolu bulunu
yordu...

Beklenen felaket nihayet gelmişti... 
Koca Osmanlı İmparatorluğu toprak ve 
halk olarak bölünüyor... çöküyordu. Be
şinci kol olarak içimize girdiği ve İmpa
ratorlu topraklarına soktuğu ajanları üe 
uyandırdığı, çabalarla, ısrarlı ve kararlı 
girişimleri ile Arap Milliyetçiliğini üze
rimizde koz olarak kullanıyorlar, bizi bö
lerek kumandalarına alma gizli stratejisi 
içerisinde davranışlarını yoğunlaştırıyor
lardı. O... da olmuştu... bugünki Libya, 
bugünki Suriye, Mısır, Irak ve Arap Ya
rımadası, Balkanlardaki kayıplara ek... 
artık kaybedilmişti...

Ana Vatanın bütün olanaklarım son
radan kaybedilen topraklara harcıyan, 
kendi Anayurdunu dahi bu nedenle pek 
gözetememiş Osmanlı İdaresi Kudüs’te,
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Halep’te, Trablus’ta, İskenderiye’de, Ye- 
men’de, Mekke’de, Medine’de yoktur ar
tık... geride kızgın çöllerde ve sıcak sıpsı- 
cak iklimlerde şehit düşmüş, bıyığı yeni 
terlemiş, evlendiğinin ertesi günü göreve 
seve seve gitmiş Türk Askeri’nin kam 
kalmıştır. İsimsiz kahramanların bilinme
yen mezarları... yollan, köprüler, cami ve 
medreseler kalmıştır. Kızgın çöllerin se
rinlik çöken gecelerinde, parmaklarında 
bir çift zilin, şuh endamını ritmik hare
ketlere soktuğu, beyaz pembe tüllerin giz
lediği değil, kasıtlı olarak açtığı, dünya 
danslarının en uyuşturucusu, insan oğlu
na benliğini kaybettirici, kara kaşlı kara 
gözlü sürmeli dansözlere takılı kalan şeh
vet gecelerinden hatıralar kalmıştır. Bir 
Çalgının, bir ud’un, bir kanun’un insanı 
ürperten buram buram hasret kokan tel
lerine takılı kalmıştır herşey ve bir pamuk 
teline bağlı gibi dünyadan kolaylıkla kop
muş ve Koca İmparatorluk, Batımn hasta 
olarak tanımladığı ve teşhis ettiği şekilde 
ölmüştür, yoktur... artık.

Yeniden doğuş, kendine gelme ve bü
tünleşme ve kalkınma yolundadır Türki
ye... Ölen ananın doğum sonrası dünyaya 
getirdiği sıhhatli bir yavru gibidir... Tür
kiye. Bölünmezliği ve ayrılmazlığı ile 10 
milyondan 50 milyon olmuştur, bugün ar
tık ülke ve toplum. Büyük değişim ve 
yükselişler içindeki Türkiye kendi kendine 
yeter duruma getirme ve geliştirme çaba
sı içinde ekonomisini ve endüstrisini kur
ma yolundadır, artık... kendinden kopan
ların durumundan çok, çok daha iyidir 
Türkiye... örneğin etini kendi üretebil
mekte üretim araç ve gereçlerini milli en- 
düstrilizasyondaki başarısı sonucu kendi 
yapabilecek seviyededir.

Türkiye yılda 20 kg. et tüketimini bi
reyleri için gerçekleştirebildiğinde veya 
halen gerçekleştirebilmiş olduğu halde 
DIŞ Satım konusu olabilecek 150 bin ton 
et potansiyeline sahip bulunmaktadır.

Bugüne kadar tarihinde canlı hayvan 
dahil Et olarak (tümüne yakın kısmı et

için taze et olduğu halde) Dış Satım ko
nusu elde edebildiği yıllık max. değeri 25 
Bin Ton Et olduğu ve bunun bir türlü ar- 
tırılamadığı artık herkes tarafından bili
nen bir ulusal ekonomi sorunu geçerliğin- 
dedir.

Neden daha fazlasına Türkiye tari
hinde ulaşamamıştır. Bu önemli soru ve 
ilgili sorunu, genellik kazanan yanlış değer
lendirme ve yakıştırma ile çözümleme gibi 
kolay ve ülkeyi atalete sevkeden nedenler 
ve anlayıştan belirgin ve vazgeçilmez bir 
şekilde ayırmalıyız, Artık...

Şöyleki Türkiye’nin parodoks bir gö
rüş gibi gelirsede unutulmaması zorunlu- 
durki, benzeri dünya üzerinde de sayıca 
fazla ülkeler örneğinde olduğu ve izlendi
ği gibi, ( + )  Et Fazlası ve (— ) Et Açığı 
bulunmaktadır. Yılda 250 Bin Ton Et faz
lası ve buna karşın 60 Bin Ton Et Açığı 
bulunan Türkiye’nin, Et Üretim ve Tüke
tim Dengesini kurabilmesi daha açık bir 
deyimle Hayvancılık ve Et Endüstrisini 
balaııse edebilmesi veya bu endüstrinin 
Girdileri ve Hasılası (Et olarak) arasın
da açık vermeyecek bir program için yıl
da takriben 150 Bin Ton eti Dış Satım 
konusu yapması gerekmektedir. Yapabil
diğimiz yukarıda verildiğine göre, sizler 
şimdi haklı olarak, hayvan nerede, et ne
rede diye, yıllardır beni karşıladığınız gibi, 
gene bu karşılamaya devam edeceksiniz. 
Ama yılların sizleri bana karşıt görüşleri
nizde ısrar ettiğiniz halde geleceğe ait 
hiçbir tahmin ve hesabınızın çıkmadığı 
bugün dahi bir gerçek olduğu ortada iken 
artık kendinizi ve bildiklerinizi düzeltme
niz gereklidir. Dönelim hayvan nerede, et 
nerede söyleşi ve herhangibir hesaba da
yalı olmayan yanlış görüşlerinize... Biran 
için bende sizi fazla hesaba girmeden ce
vaplı yarak bir karşı soru ile müsade bu- 
yurulursa karşılıyayım. Dış Satımı ancak 
ve ancak yıllardır, 25 Bin Ton Et (Canlı 
Stok ve Et olarak) seviyesinde kalmış ol
masına rağmen gene yıllardır devam eden 
Hayvan Kaçakçılığı ve Kuzu kesimi, Ülke 
Hayvancılık ve Et Endüstrisinde olumsuz 
sonuçlarının sadece ilgili endüstrileri değil
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tüm ülke ekonomisini tahrip edecek özel
likte devam edişine ne buyurulur. Hayvan 
nerede, et nerede diye ilgili yatırımları 
özel Sektör ve Devlet kesiminde fazla gö
rüp kısmak ve yavaşlatmak son derecede 
yersiz ve anlamsızdır. Kaldıki bu yatırım
lar için dış yardım gereksinimi içerisin- 
dede bulunmamaktayız. Çünki kanıtlan
mış deliller ulusal endüstrilizasyonda ba
ğımsızlığı gerçekleştirmiş bulunduğumuzu 
ve Batı’dan daha mükemmel teknolojiler 
oluşturduğumuzu, Türkiye Hayvancılık ve 
Et Endüstrisinde artık hepiniz tarafın
dan kabul edilmelidir. Neden yatınm niçin 
hızlı yatınm diyoruz... şimdi bunun üze
rinde biraz duralım. Yukanda açıklanan 
ET BALANSI’nı kurabilmemiz için ger
çekte Türkiye’nin ( +  ) ve (— ), Et Potan
siyelinin dengelenmesi gereklidir. Bu ge
reğin gerçekleşmesi ULUSAL STOK kav
ramı ile ancak mümkündür. Türkiye’nin 
bugün takriben 30 Bin Ton Et Stok yete
neği mevcut olup bu balansın kurulması
na yeterli değildir. Bu balansın kurulabil
mesi ise 6 Ay süreli 130 Bin Ton Et’in 
stok edilebileceği bir yeterliliğe Ülke 
STOK KAPASÎTESÎ’nin yatmmlarla yük
seltilmesine doğrudan doğruya bağlıdır. 
Görülürki, bugünki’nin 6 misline yakın bir 
STOK SEVÎYESl’ne Ülke olarak ulaşıla
bilmesi gerekmektedir. Gene kolaylıkla gö
rülebileceği gibi bu durumu ile Türkiye 
Hayvancılık ve Et Endüstrisi, kurulmuş 
değil ancak ve ancak kuruluş halindedir. 
Bu husus çok önemlidir ve kimse trafın- 
dan unutulmamalıdır. Hele, hele... Efen
dim tamam işte yeterli Et Kombinası kur
duk ve çalıştıramıyoruz... dediğini son 
defa yapalım, eksik Stok KAPASlTECl’ni 
bu kurulu ve çalışır Et Kombinalarında 
gerçekleştireceğimiz ek kapasite yarata
lım ve yatırımlan ile tamamlıyalım, deme
melisiniz. Bu, bugüne kadar yapılmış ha
taların gelecek için daha büyüğü ve gele
cek nesillerin af etmeyeceği külfeti geçer- 
liğindedir. Çünki bilinmektedirki veya bi- 
linmelidirki, Ülke düzeyinde yaygın ve ör
gün bir biçimde ve belli sayının gerektir
diği her kunıluş yerinde, yeterli sayıda 
Et Kombinalarının dağıtımına bu ek stok

kapasitelerinin bağlantılı verilmesi, bu 
endüstrinin yatınm karekteri, işlev ve iş
leyişlerinin özelliğindedir.

Örneğin Norveç, Et Dış Satımcısı ve 
ayni zamanda Et Dış Alımcısıdır. Böylece 
Alt Yapı Yatınmlarım, belli bir limit değer
de tutmamn avantajlarını toplamıştır. Ak
si takdirde ikliminin doğal bir sonucu ola
rak kurulu ve çalışır Hayvancılık ve Et 
Endüstrisindeki Atıl Kapasite’ye yüksek 
değerlerinde ulaşılması zorunluluğunun 
olumsuz etkilerinden korunamıyacaktı. 
Böylece fazla yatınm gereksinimi duyul- 
maksızm, kârlılık ve verimlilik ilkesinden 
hareketle buna uyulmanın ülkeye özgü 
çözümünüde, bu yoldan gerçekleştirmiştir.

Ancak Türkiye, hayvancılık ve Et 
Endüstrisine etken ikliminin çok farklılı
ğı ile elbetteki bir Norveç değildir. Hiç 
bir ülkenin modelini kopya etmeksizin, 
esasen kendine özgü modeli bularak gerek 
genel gerek bu alanda kalkınması gereği 
ve gerekçesinin bilincine artık sahip ola
bilmelidir.

Dünya Hayvancılık ve Et Endüstri
sinde, 100 yıl önceki durum tespiti yazımı
zın başlangıcında verilmiştir. Dünün kolo
ni ve geri kalmış ülkeleri Avustralya'nın 
başlattığı ve bugün bunun yanısıra Bre
zilya ve Arjantin’in devam ettirdikleri 
Kıtalar arası Et Ticareti ve Dış Satımı, 
nereden nereye nasıl gelindiğini ve bizim 
konumumuzu belirlemekte ve vurgula
maktadır.

Yumurta Dış Satımcısı olduğu halde 
Et Dış Satımcısı olamamış Osmanlı İmpa
ratorluğumun çöküşünü hızlandıran ne
denlere belli bir oranda etki değeri olası
lığı hissedilen ülke Hayvancılık ve Et En
düstrisinin bir türlü başlangıçtan beri 
kurdurulamamış olmasında yabancı stra
tejiler varlığı olabileceği yargısı ister is
temez insanda şekillenmektedir. Çünki Sö
mürge, Dominyon ve Kolonüerde tedrici 
et tüketimi yükselişi veya bununla ilgili 
çabalann tedrici olarak yoğunluk kazan-
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ması düşündürücüdür. Osmanlı İmparator
luğuna et sattırmayan ve bununla ilgili 
endüstrileri kurdurmayan eller, yaban el
ler... gerçekte Osmanlı ülkesi yerine kı
talar aşırı bir Ülke olan Avustralya’yı be
nimsemiş ve geliştirmişlerdir.

Tarihimizin Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde et satamamış ülkemiz Cumhu
riyet döneminin, kuruluşundan çok sonra 
ilk et dış satımı için 44 yıl beklemiştir. İlk 
Dış Satımı, et olarak 1964 yılında İngiliz 
Mandası altında olan Kıbrısa yapılmış ve 
ancak bu et düzgün hazırlanmadığı gereu- 
çesi ile geri çevrilmişti. Bu başlangıçta 
tabi tutulduğumuz muamele’nin Uluslar 
Arası alanda hakkımızda olumsuz propa
gandası öylesine bilinmeyen ve saklı ağız
lar tarafından aleyhimizde yapılmıştıki 
yalnız bu alanda değil tüm kalkınma ham
lelerimiz içeriğinde ümitlerimizi yitirmiş 
ve sarsılmıştık. Bu başlangıcı yabancılar 
bize böyle bitirmişlerdi. Bu ilk Dış Sa
tım konusu et, ne kadardı biliyormusunuz. 
Yalnız ve yalnız 10 Ton gibi son derece 
mütevazi bir parti idi ve sonu gelmemişti. 
Daha doğrusu getirtmemişlerdi. Bugün 
epey deneyim sahibi olarak, 30 Bin Ton 
ölçüne ulaşmış olmakla beraber bunun t 
ke Hayvancılık ve Et Endüstrisini gelişti
recek bir ölçünün çok altında takriben 5 
misli daha az bulunduğu izlenebilmekte
dir.

Savaşı kazananlar ve işgal edenler ve
ya başkalarını istismar için güç kazanan
lar, kendilerinde (Tahıl: Et) Oranını azal
tırken başkalarını örneğin yıkmayı, sömür 
meyi ve güçsüz kılıp kolay yönetmeyi 
amaçladıkları ve hedeflediklerinde (Tahıl: 
Et) oranını yükseltirler. Osmanlı İmpa
ratorluğundan bugünlere tarihin köken
lerinde bu izlenim unutulmamalıdır. Mil
letlerin yaşama ve savaşma gücü, yapıcı 
ve yaratıcı potansiyelim geliştirici ve en
düstri ve ekonomi kurma yetenekleri an
cak et tüketim değerlerinin yükselişinde 
saklı olduğu bilindiğine göre, kuruluş ha
lindeki ülke Hayvancılık ve Et Endüstri
sinin, biran önce tamamlanması hususu 
Türkiye için bugün en az petrol kadar 
önemlidir. Et tüketiminde ulaşılan değer
ler, ülkelerin seviyelerinde kazandıkları 
uluslar arası aşamalardaki önemi göster
diği kadar, kalkınmışlık düzeylerinide be
lirlemektedir. Eğer Türkiye, bugüne ka
dar öncelikle Hayvancılık ve Et Endüstri
sini kurabilmiş olsa idi, Motor Endüstrisi 
dönemine bu tarihten çok önce girebilecek 
ve bugünki kalkınmışlık düzeyinde çok 
daha ileride bulunacaktı. Kaldıki Et Dış 
Satımı Türkiye için Döviz kazammından 
çok kendi et tüketim dengesini kurabilme
nin kendi et tüketimini artırabilmenin 
anahtarı niteliğinde ve geçerliliğindedir.

ET v e  B A L I K  K U R U M U

ET KOMBİNALARI ve SOĞUK DEPOLARI I 
İLE HALKIN HİZMETİNDEDİR
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KASAPLIK HAYVAN BESİCİLİĞİ ve HRYVÜN 
BESLENMESİNDE DEĞİŞİK BASTONLAR

Dr. Necati ÖLEZ 
Veteriner Hekim

Besicilik, bir kasaplık hayvandan ken
edi ırk vasıflarına göre piyasa isteklerine 
uygun azami miktarda et elde edilebilmesi 
için yapılan teknik ve ekonomik bir faali
yettir. Türkiye gibi doğal koşulları bakı
mından doğumlara ve mer’a mervsimine 
bağlı olarak pazara canlı hayvan arzının 
belli kısa süreler içinde cereyan ettiği bir 
ülkede besicilik, stoklama faaliyeti olarak 
ta önem kazanmaktadır. Keza besicilik 
başka hiçbir şekilde daha iyi değerlendir
me olanağı bulunmayan tarım ve tarımsal 
sanayi kalıntılarım en üstün insan yiyece
ği haline dönüştüren bir endüstri olarak 
nitelendirilebileceği gibi aynı zamanda is
tihdam gücü yaratmak suretiyle de eko
nomiye katkıda bulunan bir aktivitedir.

Eskiden Türkiye’de keşif yem sadece 
iş hayvanlarına yedirilirdi. Bu yüzden de 
kasaplar öküzü tercih ederlerdi- Çünkü 
bir iş hayvanı olan öküz, kullanıldığı sü
rece işletmenin diğer hayvanlarından ay
rı ve özel bir yemlemeye tabi tutulurdu. 
Dana, düve, tosun, boğa ve inek gibi di
ğer sığırlar mer’adan buldukları yiyecek
ler dışında ve özellikle kış aylarında yem 
olarak saman, çiğit kapçığı gibi besleyici 
değeri çok az olan kaba yemlerle besle
nirler ve bu yüzden kaliteli sığır etini pi
yasada bulmak zor olurdu.

Sığırlara nazaran mer’ayı daha iyi 
değerlendiren koyunlar daha besili olduk
ları için tüketici koyun etini talep eder 
ve koyun eti fiatı sığır etinden önemli öl
çülerde yüksek teşekkül ederdi. Bu yüz
den sığır etine uzun yıllar fakir eti gözü 
ile bakılmıştır. Ancak tüm ekonomik ve 
kültürel kalkınmaya paralel olarak sığır 
etinin insan beslenmesinde koyun etine 
tercih nedenlerinin anlaşılması, sığırların 
sadece mer’ada kasaplık olgunluğa eriş

memesi ve dolayısıyla bu hayvanlarda et 
verimi bakımından bir potansiyel bulun
ması, sığır besiciliğinde emniyetle değer
lendirilebilen sanayi kalıntılarının giderek 
çoğalması ve sorun olarak ortaya çıkma
sı, iç ve dış piyasanın kaliteli sığır etini 
tercih etmesi gibi nedenlerin etkisiyle 
Türkiye’de de kasaplık sığırların kapalı 
ahırlarda beslenmesine başlanmıştır.

Yakın bir geçmişte yurdumuzda be
sicilikle uğraşanlar, kârlılıklarım büyük 
ölçüde besiye alınan hayvanların alış ve 
satış fiyatları arasındaki önemli farklı
lıktan sağlamakta idiler. Bu aktivite de 
bilgi ve beceri fazla bir önem taşımamak
taydı. Onun için her kesimden insanın 
asıl işleri yanında ve fazla önem vermek
sizin besicilik yaptıkları sık sık rastlanan 
olaylardandı. Bu durumun oluşmasında 
tüketici talebinin payından söz etmek ye
rinde olacaktır. Çünkü eskiden karkastaki 
yağ/et oranı fazla bir önem taşımamak
taydı. Oysa günümüzde durum çeşitli 
yönleriyle oldukça değişmiştir. Besicüer, 
mesleklerinde Önemli ilerlemeler kaydet
mişler ve büyük tecrübeler edinmişlerdir. 
Çüııkü artık günümüz koşulları, yetersiz 
bilgi ve beceriye kazanç şansı tanımaz du
ruma yaklaşmıştır.

Besicilikte kârlı ve başarılı olabilmek 
için dikkat edilecek belli başlı hususlar 
şunlardır :

1 — Besiye alınacak hayvanların
iyi seçilmesi,

2 — Besi süresince hayvanlara ye- 
dirilecek yemlerin iyi hazırlanması,

3 — iyi ahır - iyi bakım,

4 — Besi mevsimi ve süresinin iyi 
ayarlanması.
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BESİYE ALINAN KASAPLIK 
HAYVANLARIN SEÇİMİ

Besiye alınacak kasaplık koyun ve 
keçilerle ilgili bilimsel araştırmalara oran
la sığır besiciliğine ilişkin araştırmalar 
daha ağırlıklıdır- Bu nedenle bu yazıda da 
sığır besiciliğine daha fazla ağırlık veri
lecektir. Esasen hayvan seçiminde genel 
prensipler pek farklı olmadığı için sığır
lar hakkında yazılanlar koyun ve keçilere 
de adapte edilebilir.

Besiye alınacak sığırların seçiminde 
önemlerine göre sıra ile şu ususlara dik
kat edilir :
1 a) İrk,

b) Yaş,
c) Komformasyon - kondüsyon,
d) Cinsiyet.
a) IRK : Besiye alınan sığırların

seçiminde ırk önemlidir. Çünkü etçi sığır 
ırkları, yedikleri yemleri daha ekonomik 
olarak ete çevirirler. Günlük canlı ağırlık 
artışları fazla, et kaliteleri yüksektir. Et
çi sığır ırklarından çoğunun vatanı İngil
tere’dir. Buradan diğer ülkelere ihraç 
edilmiş, oralarda ya saf yetiştirilmiş veya 
yerli ırklarla melezlenmiştir. İngiltere ori
jinli olan belli başlı etçi sığırlar, Shorton, 
North, Devon, Hereford, Aberdeen, An- 
gus, Galloway ve Sussex’dir. Son yıllar
da Fransa orijinli Charollaise ırkı pek çok 
ülkede önem kazanmaya başlamıştır. Etçi 
sığırlarda günlük canlı ağırlık artışının 
her 0,1 kilosuna karşılık beher 100 kg. 
vücut ağırlığı için 23 kg. total hazmolabi- 
lir besin maddeleri tasarrufu sağlanabil
mektedir. Keza bu sığırlarda karkastaki 
kemik payı da düşüktür.

' Ekonomileri gelişmiş olan ileri ülke
lerde halkın satın alma gücü yükselmiş 
olduğundan hayvansal ürünlere ve bu 
arada iyi kaliteli etlere karşı artan talep, 
etçi kültür ırkı sığırların yetiştirilmesini 
teşvik etmiştir. Etçi ırklarda Aberdeen 
Angus ve Herefordlann 1957 yılında Tür
kiye’ye ithal edilerek yerli ırkların melez- 
leme ve saf yetiştirilmesine başlanmıştır. 
Ancak, bu çalışmalara yetiştirici ve besi

ci ilgi göstermemiştir. Çünkü kasaplık sı
ğır ve et pazarlamasında bir gradıng (de
recelendirme) yapılmadığından yerli ırk 
sığırlarla, kültür ırkı ve melezleri arasın
da fiyat farkı yoktur.

Et kalitesi bakımından yerü sığırla
rımızdan Doğu Anadolu Kırmızısı (D-A.K.) 
ve yerli Kara ırklarının durumu öteki yer
li ırklardan daha iyidir. Bu sığırlar iyi 
beslendikleri takdirde etleri usareli ve yu
muşak olmaktadır.

Simental, Holstein ve Esmer gibi kom
bina ırkların et verimleri konusunda Av- 
rupada yapılan araştırmalar, Simentalle- 
rin en başarılı olduğunu, sonra sıra ile 
Esmer ve Holsteinların geldiğini ortaya 
koymuştur. Ancak orta Anadolu şartla
rında Holsteinlerin öteki ırklardan, özel
likle Simentallerden daha başarılı olacağı 
bildirilmektedir. ,

Karacabey harasında, İsviçre Esmer 
ırkının üç ayrı varyetesi olarak yetiştiri
len Karacabey Montafon, Montafon ve 
İsviçre Esmerlen arasında büyüme veri
mi yönünden önemli bir fark saptanama
mıştır. Beside kültür ırkı melezlerinin saf 
yerli ırklardan daha iyi sonuçlar verdiği 
tesbit edilmiştir. Boz ırk sığırların et ve
rimlerini optimum düzeye ulaştırmak üze
re hangi ileri melez kuşağa kadar gidil
mesinin yeterli olacağı konusunda yapı
lan Esmer x Boz melezleri ile yapılan be
si araştırmasında; G2 melezlerinin kendi 
aralarında birleştirilmesinden elde olunan 
materyal ile G3 melezleri arasında besi 
performansı bakımından fark bulunmadı
ğı ve dolayısıyla Esmer x Boz çevirme 
melezlemesinin G2 kuşağı düzeyinde bıra
kılabileceği sonucuna varılmıştır.

Tüketicinin pek arzu etmediği koyu 
kırmızı renkli et vermesine rağmen, besi 
ekonomisi ve kârlılık yönünden Esmer ve 
Simentallerden daha iyi durumda olan 
Holstein ırkı genotipinin Güney Anadolu 
Kırmızı (G.A.K.) ırkına katılması ile bu 
yerli ırkın beden yapısı, besi performansı 
ve et verimi özelliklerinde yükselmeler 
tesbit edilmiştir. Tüketicinin et fiyatına
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yağ satın almak istememesi, veya başka 
bir deyimle çok yağlı et veren sığır ırkla
rı da besi için tercih edilememektedir.

b) YAŞ : Genç sığırlarda canlı ağır
lık artışı daha az masrafla sağlanabilmek
tedir- Çünkü genç hayvanın canlı ağırlığı 
az olduğundan yaşama payı ihtiyacı da 
düşüktür. Bu nedenle yediği yemin önem
li bir bölümünü büyümeye sarfeder. Bü
yümelerine ve dolayısıyla canlı ağırlık 
kazancına daha uzun süre devam edebil
dikleri için özellikle pazarın uygun olma
dığı dönemlerde besi süresi uzatılsa dahi 
ekonomik verimlilik bozulmaz.

Sığırlarda canlı ağırlık artışı birinci 
yılda en fazla omakta, ondan sonraki 
yaşlarda devamlı bir azalma göstermek
tedir- İyi beslenmiş saf ırk sığırlarda, 
ikinci yıl birinci yıl ağırlık artışının yüz
de 70’i, üçüncü yıl ise ikinci yıl ağırlık ar
tışının yüzde 50 si kazanılmaktadır. Genç 
sığırlar yemleri seçerek nazlı yerler. Bu 
nedenle şayet beside kullanılacak yemler 
daha ziyade kaba yemlerden meydana ge
liyorsa, besiye alınacak sığırlar 2 ve daha 
yukarı yaşlılar arasından seçilmelidir.

Türkiye’nin yerli ve melez sığır ırkla
rı ile yapılan besi denemelerinde; gelişme 
çağmdakilerin yaşlılardan daha fazla to- 
tal ve günlük canlı ağırlık artışı göster
dikleri anlaşılmıştır.

Gelişmesini tamamlamış yaşlı hay
vanlarda besi ile elde edilen canlı ağırlık 
artışının 2/3 - 3/4’ü yağdan ibarettir. 
Vücutta sentezlenen bir miktar proteinin 
önemli bir bölümü, yeni yağ hücrelerinin 
yapımına ve epidermal dokunun büyüme
sine harcanmakta, bir kısmı da kaslarda 
ve iç organlarda birikmektedir.

Lalahan Zootekni Araştırma Enstitü
sünde yapılan sığır besi araştırmalarında;
D.A.K. ırkı 1,5 yaşlı erkek danaların 16 
haftalık besi sonunda 81,2 kg. toplam, 725 
gr. günlük; 2,5 yaşlı tosunların 78,3 kg. 
toplam, 699 gr- günlük; 3,5 yaşlı boğala
rın (açık besi yerinde) 74 kg. toplam, 661 
gr’da günlük ortalama canlı ağırlık artışı 
kaydettikleri tesbit olunmuştur. Kapalı

besi yerinde aym bakım ve besleme şart
larına tabi tutulan 1,5 ve 2,5 yaşlı D.A-K. 
ırkı 24 er baş sığırın besi sonunda kazan
dıkları ortalama toplam canlı ağırlık artı
şında 1,5 yaşlılar lehine beher sığır için 
2,9 kg. bir fark vardır. Bir kg. canlı ağır
lık artışının yem maliyeti 1,5 yaşlılarda
2,5 yaşlılara oranla daha düşüktür. Beside 
gençler lehine olan bu fark, açık besi ye
rinde yapılan denemede daha büyük bu
lunmuştur.

C) KOMFORMASYON - KONDÜS-
YON : Konformasyon, ırkın bazı belirgin 
özelliklerinin etkisinde kalarak şekillen
mekle beraber, genellikle sığırlarda etçilik 
yönünden uygun kabul edilen komformas- 
yon şöylece özetlenebilir :

Beside iyi sonuçlar verecek bir sığıra 
bakıldığında, baş küçük ve geniş, boynuz
lar kısa, ince veya hiç yok, boyun kısa ve 
kasları gelişmiş, omuzlar geniş ve uzun
dur. Göğüs geniş ve derin, karın silindir 
şeklindedir. Bedenin ön ve arka kısmı iyi 
gelişmiş, orta kısmı kısadır. Beden dol
gun, yuvarlak, şekil bakımından diktört- 
gene benzer. Bacakları yerden itibaren 
carpus ve tarsus eklemlerine kadar olan 
kısmı, kısa üst kısımları uzundur. Kabur
galar yuvarlak kavisli, ince ve aralıkları 
azdır. Deri yumuşak, deri altı bağ dokusu 
fazladır-

Etçi sığırların genişlik ve derinlik öl
çüleri, diğer verim yönlü sığırlardan ve 
kombine ırklarından fazladır. Genişlik ve 
derinlik ölçüleri fazla olan sığırlar, yemi 
daha iyi değerlendirmektedir.

Buzağılıklarında iyi beslenmemiş, di
ğer bir deyimle kavruk kalmış sığırlardan 
beside iyi sonuç alınmamaktadır. Zayıf 
ve değişik yaşlı sığırlar besiye alınırsa, 
yaşlı sığırların gençlerden daha çabuk ki
lo aldığı görülür- Zayıf kondüsyonlu sığır
ların besisinde günlük ortalama canlı ağır
lık artışı yaş ile doğru orantılıdır. Bu bul
gudaki yaş ya da yaşlılık 4-5 yaşa kadar 
olan dönemi kapsamaktadır.
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d) CİNSİYET : Düve ve inekler da
ha ziyade kısa süreli besilere uygundur. 
Aynı zamanda besiye alman düveler, to
sunlardan daha erken kesim olgunluğuna 
erişirler. Düve ve inekler için 90-100 gün
lük besi uygundur. Çünkü bu hayvanlar, 
besiye alındıklarında gebe iseler belirtilen 
sürenin sonunda bu durum daha belirgin 
hale gelir.

Aynı ırktan, aynı yaşta ve aynı bes
lenme şartları altında bulundurulan inek
ler, öküzlerden daha erken kesim çağma 
gelmektedir. Genç inek etleri daha lezzet
li, et suyu verimleri daha fazla, görünüm
leri öküz etlerine nazaran daha güzeldir. 
İneklerde beşinci ayma kadar, gebeliğin 
et rengine ve kalitesine bir etkisi yoktur.

Aynı bakım ve besleme şartlarında 
ve aynı zamanda besiye alınan birer yaşlı 
iki alman simentalinden kastre edilmiş 
olanı altı ay zarfında 402 Kg. canlı ağır
lığa, kastre edilmemiş olanı da 445 kg. 
canlı ağırlığa erişmiştir. Kesimde, kastre 
edilmiş, ötekine oranla daha yağlı et ver
miştir.

Ankara’da aynı zamanda besiye alı
nan, aynı yemlerle beslenen D.A.K. ırkı
2.5 yaşlı ve ortalama başlangıç ağırlıkları 
da aynı olan 48 tosun ile 12 öküzün 16 
haftalık besi sonunda ortalama toplam 
canlı ağırlık kazançları, tosunlarda 77,7 
kg., öküzlerde 59,0 kg., günlük ortalama 
canlı ağırlık artışları da tosunlarda 694 
gr., öküzlerde 528 gr. dır. Benzer deneme
3.5 yaşlılarda da yapılmış ve yaklaşık so
nuçlar alınmıştır. Bu durum kastrasyonun 
günlük ve toplam canlı ağırlık artışına 
olumsuz etki yaptığım göstermektedir.

Türkiye’de yapılan araştırmalarda 
aynı yaştaki boz ırk sığırların 90 günlük 
beside dişilerinin 909 gr, erkeklerinin ise 
1103 gr. günlük ortalama canlı ağırlık ar
tışı kaydettikleri, bu hayvanların kesim
leri sonucunda ise erkek ve dişilerin aynı 
randımanı sağladıkları tesbit olunmuştur. 
Keza yerli kara sığırlarda da beside aynı

yaştaki dişi ve erkek arasında, erkekler 
lehine sonuç alınmıştır.

Doğum dişi sığırların komformasyo- 
nuna tesir eder ve her doğum ineği ideal 
kasaplık tipten uzaklaştırır ve etinin ka
litesini de olumsuz yönde etkiler.

6. YEM-YEMLEME

Bilindiği gibi yemlerin içinde bulunan 
besin maddeleri altı grupta toplanmakta
dır. Bunlar; proteinler, karbonhidratlar, 
yağlar, sular, vitaminler ve minerallerdir- 
Bir hayvanın yaşamını düzgün bir biçimde 
sürdürebilmesi için bu altı grup b^şin mad 
delerini içeren yemlerden belirli miktar
larda yemesi gerekir.

Çiftlik hayvanlan aynı zamanda bi
rer ekonomik obje olduklarından ve azami 
verimleri içm beslendiklerinden bu amaca 
yönelik olarak yemlerine gelişmeyi hızlan
dırıcı, verimi artırıcı ve ürünlerinin görü
nüşleri ile yapılarım tüketici istemlerine 
yaklaştırıcı özellikteki bazı katkı madde
leri de katılır. Bunlar doğal olarak yem
lerde ya hiç bulunmayan ya da yeterli dü
zeyde bulunmayan bir takım kimyasal ya
pılı maddelerdir.

Besin maddelerinden herbirinin ayrı 
görevleri vardır. Bunlardan bir kısmı vü
cudun gelişmesini ve büyümesini sağlar
ken bir kısmı bazı hayati fonksiyonların 
yürümesi için gerekli enerjiyi sağlarlar- 
Keza bir kısmı enerjinin iyi kullanımına 
yarayan uygun ortamı hazırlarken, diğer
leri gelişmenin düzenli olmasını sağlar. 
Besicilikte besin maddeleri bakımından 
üzerinde daha fazla durulacak husus pro
tein ve enerji kaynaklarının dengede tu
tulmasıdır. Eğer hayvana yeterince enerji 
kaynağı verilmezse gerekli enerjinin eksik 
kalan bölümü proteinlerden karşılanır ki 
bu durum, Yurdumuzda esasen kıt olan 
protein kaynaklannın savurganlığı yanın
da pahalı yemden ucuza giderilebilecek bir 
ihtiyacın karşılanması gibi işletme ekono
misine de ters düşen verimsiz bir faaliyet 
olur.
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TABLO : I Besicilikte ençok kullanılan Yemlerin Besin

Toplam
Y E M L E R  Kuru ham protein

Madde (Nx6J25) 
 g______________ g

Arpa Kırması 900 100

Arpa Samanı 900 36

Ayçiçeği küspesi 930 410

Bira fabrikası artığı (yaş) 237 57

Buğiay kepeği 900 162

Buğday samanı 900 32

Çayır otu (yaş) (Çiçeklenmiş

biraz baklagil otu karışık ve iyi) 250 32

Çayır otyu silajı 276 32

Çayır otu (kuru) 900 141

Fiğ yulaf silajı 264 22

Fiğ (dane) 907 296

Silaj mısırı (sütlü durumda yaş) 200 16

Mısır silaj (iy i) 279 23

Silaj mısır samanı 900 53

Melas 750 65

Mercimek kırması 900 240

Pamuk küspesi 925 390

Pamuk kapçığı 900 39



değerleri (1 kg. mda)

Toplam
Sindirilebilir Ham Nişasta Sindirilebilir Sindirilebilir Metabolizmada 

protein sellüloz Birimi besin enerji kullanılabilir
(SP) (NB) maddeleri (SE) enerji >

g g g (TSBM) g

75 63 702 720 3.26 2.76

6 380 151 308 1.63 1.33

364 130 652 710 2.9 2.4

42 36 139 161 0.7 0.57

126 100 652 630 2.9 2.4

13.5 374 132 342 1.51 1.23

24 65 132
V

157 0.69 0.56

19 97 109 156 0.68 0.55

96 194 319 539 2i37 1.98

15 88 113 154 0.68 0.55

240 57 590 640 2.91 2.41

9 51 117 137 0.60 0.48

14 73 158 185 0.86 0.70

28 315 330 600 2.31 1.87

37 0 521 570 2.51 2.11

175 35 720 760 3.34 2.71

315 109 665 720 2.90 2.5

0 450 190 439 1.71 1.33
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Geviş getiren hayvanların beslenme
sinde yemlerin kuru madde içeriği ile ba
last madde ihtiyacı da önem taşımakta
dır. Sindirim kanalının yaklaşık dörtte 
üçü dolmamışsa hayvan mekanik doyuma 
ulaşmamıştır. Bu dolgu işini kuru mad
de sağlar- Hayvanın yaşama ve verim pay
larına ilişkin tüm ihtiyaçları giderilmiş 
yani fizyolojik doyum sağlanmış olmasına 
rağmen mekanik doyum gerçekleşmemiş
se beklenen verim elde edilemez. Rasyo- 
nun, sindirimi mümkün olmayan bölümü
ne Balast Madde adı verüir. Bu, mide ve 
barsakların düzgün çalışmasını ve yemle
rin belli bir süre sindirim kanalında kal
masını sağlar. Gelişmiş sığırlarda ortala
ma Balast Madde ihtiyacı yaklaşık 4 kg. 
dır.

Tablo : I ve H de sıra ile besicilikte 
en çok kullanılan yemlerin besin değerleri 
ile çeşitli canlı ağırlıktaki besi hayvanla
rının günlük besin maddeleri ihtiyaçları 
verilmiştir. Bu tablolarda verilen bilgiler
den yararlanılarak günlük rasyonlan ha
zırlamak mümkündür. Kârlılık ve verim
liliğin temel ilkelerinden biri de öncelikle 
işletmenin kendi ürettiği yemlerin ve ya
kın çevreden tedariki kolay olanlarının 
rasyona sokulmasıdır.

Rasyonda besin maddeleri oranı da
önem taşır. (B.M.O.)

Sindirilebilir Protein
BMO. =  ----------------------------------- —

Nitrojensiz Sindirilebilir Bes. Mad. 
N. siz S.B.M. =  Toplam Sindirilebilir Be
sin Maddeleri-Sindirilebilir Protein 
Yani N. siz SBM =  TSMB-SP Bunu bir ör
nekle açacak olursak, örneğin: Mısırın SP 
oranı yüzde 6,8 ve TSBM oranı da yüzde 
82 dir. Buna göre N. siz SBM oram =  82,0 
—6,8 =  yüzde 75,2 olur.

6,8 1
B.D.O. ise =  -------- = --------

75,2 11,1 dir.
yani mısırdaki 1  kg- sindirilebilir proteine 
(SP) e karşılık 11,1 kg. azotsuz sindirile
bilir besin maddeleri (N. siz SBM) var
dır.

1  1
B.M.O. : -------- ise Dar Oran,--------- ise

2-4 5-8
1

Orta oran,-------- ise Geniş oran denir.
9-12

Dar Oran : Gelişme çağındaki hay
vanlar,

Orta Oran : Süt inekleri,
Geniş Oran ise yağ besisi için tercih 

edilir.^

Genç sığırların mer’a -f ahır besisin
de, hayvanların günlük nişasta birimi ih
tiyacı şöyle pratik bir formülle hesaplana
bilir :

Canlı Ağırlıklar (gr cinsinden x % 1 
+  600 veya 800.

Örneğin, canlı ağırlığı 200 kg. olan 
bir sığırın günlük nişasta birimi ihtiyacım 
hesaplayahm : 200000 x °/o 1  -f 600 =  
2600 NB/Gün veya 2,6 ND/Gün.

Hayvanların günlük canlı ağırlık ka
zancı, mer’a ve pazarın durumları dikkate 
alınarak yukarıdaki formülde bulunan ni
şasta birimine ekleme veya çıkarma yapı
labilir. Intensif besideki tosunlar için (C. 
Ağ. x %  1 4- 1000) veya biraz fazla, dü
velere ise C- Ağ. x % 1 +  300) formülü 
uygulamr.

Günlük protein ihtiyacının dengeli bir 
biçimde karşılanması önem taşır. Rasyon- 
daki protein payı ne düşük ne de yüksek 
olmalıdır. Düşük protein özellikle kas ya
pının (et) gelişmesini yavaşlatmasına kar
şılık gereğinden fazla protein de yarar 
sağlamaz. Daha önce de değinüdiği gibi 
aksine işletmenin ekonomisini bozar.

Hayvanların su ihtiyacı mutlaka her 
öğün yemden belirli bir süre önce verile
rek giderilmelidir. Suyun temiz, serin ve 
berrak olması şarttır ve her hayvana içe
bildiği kadar verüir. Bunun için en iyisi 
otomatik suluk sistemidir. Günlük ras- 
yonun üçe bölünerek üç öğünde verilmesi 
daha iyi olmakla beraber bir kısım işlet
meler işçilikten tasarruf amacıyla iki 
öğün yem verirler.
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Günlük rasyonlarda hayvanların vi
tamin ve mineral madde ihtiyaçları da 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
Aksi halde beklenen verim sağlanamıya- 
cağı gibi bir takım zararlı sonuçlar ortaya 
çıkabilir. Mineral madde ihtiyacı için ya
lama taşları kullanılabileceği gibi toz ha
linde de yemlere karıştırılabilir. Başlan
gıçta günde hayvan başına 30 gr. mine
ral karışımı yeterli olabildiği halde besi
nin sonlarına doğru bu miktar giderek 
arttırılmak suretiyle 100-150 gr.’a çıka
rılır- Hem gelişmeyi hızlandırmak ve hem 
de koruyucu amaçlarla yemlere antibiotik 
katılabilir- Ancak belli bir düzeyin altın
daki antibiotik gelişme açısından hiçbir 
yarar sağlamaz. Bu amaçla hayvanlara 
hormon verilmesi diğer bir kısım ülkeler
de olduğu gibi yurdumuzda da yasaklan
mıştır. Vitaminler, metabolizmanın düz
gün çalışmasını sağladıktan başka, eksik
likleri durumunda ortaya çıkabilecek bazı 
hastalıkları da önlerler.

3. AHIR-BAKIM

Besi ahırlarının olabildiğince aydın
lık, serin ve havadar olması şarttır. An
cak yurdumuzda her nedense besi ahırla
rının sıcak, havasız ve rutubetli olmasma 
özen gösterilmektedir. Yemden tasarruf 
amacını güttüğü samlan bu alışkanlığın bir 
faydası yok, aksine sakıncaları vardır. 
Çünkü hayvan başlangıçta iyi seçilmişse 
ne kadar çok yem yerse o kadar çok canlı 
ağırlık artışı sağlayacağı için verimlilik 
yönünden istenilen bir durumdur. Lalahan 
Zootekni Araştırma Enstitüsünde yapılan 
açık besi yeri araştırmaları kapalı ahır
lardan genelde daha iyi sonuçlar alındığı
nı ortaya koymuştur. Özellikle A.B. Dev
letlerinde binlerce hayvanın açık besi yer
lerinde beslendiği işletmeler çoğunlukta
dır. Buralarda içleri devamlı yem dolu 
yemlikler, suluklar ile gerektiğinde kötü 
hava şartlarında hayvanların barınabile
ceği kuzeye kapalı sundurmalardan baş
ka bir donanım yoktur. îlk günlerde hay
vanların biribirlerine zarar vermemeleri 
için daha sık gözetim altında bulunduru

lurlarsa da padoklar içinde başıboş dola
şan hayvanlar zamanla alıştıklarından bu 
sakınca da ortadan kalkar.

Yurdumuzda besicilik işletmeleri ile 
besi h ayvam üreten bölgeler biribirinden 
oldukça uzaktır. Özellikle büyük besi iş
letmeleri tarıma ve dolayısıyla toprağa 
dayalı değildir- Hemen yemin tamamı sa
tın alınır ve hayvanlarca da çok değişik 
aile işletmelerinden toplamr. Öyle ki bir 
besi ahırında toplanan hayvanlar ilk kez 
bir araya getirilmişlerdir. Bu nedenle ilk 
günlerde geçimsizlik ve huzursuzluk gös
terebilirler, ancak kısa bağlandıkları için 
fazla zarar yapamazlar. Ekserisi geldikle
ri yerlerde hiç yemedikleri yemlerle bes
lenme durumundadır. Onun için besinin 
başlangıcında hayvanlara yabancı olan 
yemler bakımından bir geçiş dönemi uy
gulanmak suretiyle sindirim sistemi ra
hatsızlıklarına karşı gereken tedbir alın
malıdır. Yabancı yem, az’dan başlamak 
ve giderek artırılmak suretiyle (10 gün) 
rasyondaki normal düzeyine çıkarılmalı
dır.

Besideki hayvanların tımar edilmesi 
iştah, huzur ve sağlık açısından faydalı
dır. Ancak bu husus aile işletmeleri dışın
daki büyük işletmelerde giderek terkedil- 
mektedir. Hayvanların altlarının olabildi
ğince kuru bulundurulması çok faydalı
dır.

Besiye alman hayvanlar daha ilk 
gün, iç ve dış parazitler bakımından ilaç- 
lanmalı ve bir veteriner hekim tarafından 
sağlık kontrolundan geçirilmelidir. Keza 
besi dönemi boyunca hayvanların zaman 
zaman veteriner hekim gözetiminde bu
lundurulması başarının temel şartların
dan biridir. Yemler iyi muhafaza edilme
li, günlük rasyon hazırlanırken çeşitli yem
lerin iyice karıştırılmasına özen gösteril
melidir. Yemlerin acımasına, bozulmasına, 
böceklenmesine meydan verilmemelidir.

4. BESİ MEVSİMİ VE SÜRESİ :

Türkiye’de mevsim olarak besicilik, 
hayvanlara yedirilen yemler içinde mik
tar bakımından en büyük paya sahip pan-
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car posası ve bölgesine göre kapçık’ın pi
yasaya çıkması ile başlar- Bazı işletmeler
de de dönemler halinde bütün bir yıl bo
yu devam eder- Posa ve kapçıkların piya
saya bol miktarda sürüldüğü ay Eylül 
ayıdır. Eylül aynı zamanda besi için ma
teryal tedariki bakımından da en uygun 
olan bir mevsime raslamaktadır. Extan- 
sif hayvancılık yapılan bölgelerde mer’a- 
ların kurumasıyla birlikte damızlık kadro 
dışında bırakılan ve kısmen mer’a besisi 
görerek büyümüş genç hayvanlar bol mik
tarda satışa sunulur. Doğu ve Kuzeydoğu 
bölgesinde besi sığırlarının elverişli şart
larla tedariki ve seçim yapabilme olanak
ları Ekim ve bazan Kasım ayında da de
vam eder. Besiciliğin yapılabilmesi için ilk 
koşul materyalin ve yeterli yemin tedari
kidir. Ondan sonra barınak, işçilik ve di
ğerleri gelir. Bu bakımdan besi materya
linin ve yemin nereden ve ne zaman en 
elverişli şartlarla tedarik olunabileceği iyi 
bilinmelidir. Öteki bölgelerimizde yılın her 
mevsiminde besi materyali bulmak müm
kündür. Ancak seçme şansı daha az oldu
ğundan mübayaaya uzun zaman ayırmak 
gerekir. Hayvan yetiştiricileri ortaya çı
kabilecek ihtiyaçlarının giderilebilmesi 
için her mevsimde pazara hayvan getire
bilirler. Bu hayvanlar çoğunlukla kasap
lık olgunluğa erişmemiş ve zayıf kon- 
düsyonludur. Onun için belli bir süre ya
pılacak besi rantabl olabilir.

Besi süresini etkileyen fatörler şöyle 
özetlenebilir :

— işletme sermayesinin miktarı,

— Piyasanın sığır eti talep’i ve fiat 
konjonktürü,

— Ahır kapasitesi,

— Besideki hayvanların yaş, ırk, 
koııformasyon ve koııdüsyon durumu,

— İşletme sahibinin ikinci bir iş tu
tup tutmadığı ve ikinci işinin özelliği.

Türkiye’de sığır besisi enaz 60 gün
den fazla 180 güne kadar sürebilmekte

dir. Ortalama süre 90-120 gündür. Uzun 
süre beside tutulabilen, başka bir deyim
le uzun süre besiye tabi tutulduğu halde 
verimli olabilen hayvanlar sadece genç
lerdir. Yaşlı hayvanlar gereğinden fazla 
beside tutuldukları takdirde arzu edilme
yen yağ birikimleri nedeniyle rantabl ola
mazlar. E.B.K. alımlarıda besi mevsimi 
ve süresini geniş ölçüde etkilemektedir. 
Keza besi hayvanı tedariki için kullanılan 
süre ahır kapasitesi kullanımına ve yıllık 
değerlendirme katsayısına etki eder. Be
sicilerin çoğu, besi hayvanlarını bizzat 
satın alır ve bu nedenle de tedarik işine 
oldukça uzun zaman ayırmak zorunda ka
lırlar. Özellikle büyük besiciler yılın yak
laşık 2-3 ayını besi sığırı tedarikinde kul
lanırlar. Ahır kapasitesi derece derece de
ğerlenen bu tür işletmelerde, kapasitenin 
yıllık değerlendirme katsayısı yaklaşık 2,2 
dir. Küçük işletmeler genellikle tarıma 
dayalı olup yılda sadece iki dönem besi 
yapabilmektedir. Birinci dönemde tamamı 
kullanılan ahır kapasitesinin, ikinci dö
nemde tamamı kullanılamamaktadır. Yaz 
aylarında tamamen boş kalan hır, uygun 
fiat bulunduğu takdirde gündüzleri mer’a 
ve anızda büyütülmek amacıyla satın alı
nan genç sığırların geceleri barındırılma
sı için kullanılır.

Bir yandan halkımızın daha dengeli 
beslenebilmesi, bir yandan da özellikle 
petrol zengini olan komşu ülkelere daha 
fazla et satarak ihraç gelirlerimizi artıra
bilmemiz için hertürlü kasaplık hayvan 
besiciliğini daha yaygınlaştırmak zorun
dayız. 1979 yılı programında 700 bin baş 
sığırın ve 1  milyon baş koyunun besiye ta
bi tutulması öngörülmektedir. Bu miktar
lar sığır kasaplık gücünün yüzde 25’ini, 
koyun kasaplık gücünün de ancak yüzde 
6-7 sini ifade etmektedir. Bu bakımdan 
sektörde harekete geçirilecek ve değerlen
dirilecek potansiyelimiz büyüktür. Yakın 
bir geçmişte et üretiminde koyun etinin 
payı sığır etinden daha büyük iken günü
müzde sığır eti ilk sırayı almıştır- Besici
lik sayesinde ortalama sığır karkas ağır
lığı büyük bir artış göstermiştir.
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DEĞİŞİK RASYON ÖRNEKLERİ

Daha öncede değinildiği gibi Tablo : 
I ve II de verilen değerlerden yararlanıl

mak suretiyle duruma göre çok değişik 
rasyonlar düzenlenebilir. Sadece örnek ol
ması bakımından değişik bazı rasyonlar 
verilmiştir.

Besi sığırları için

Canlı Ağırlık 150 Kg. Canlı Ağırlık 200 Kg.
Kuru ot 2,5 Kg. Kuru ot 3,0 Kg.
Saman 2,0 » Saman 2,5 »
Kepek 0,75 » Mısır 1,0 »
Çiğit küspesi 0,5 « Çiğit küspesi 0,6 »
Pancar posası 10,0 » Pancar posası 15,0 »

Canlı Ağırlık 250 Kg. Canlı Ağırlık 300 Kg.
Kuruot 4,0 Kg. Kuruot 5,0 Kg.
Saman 3,0 » Saman 3,0 »
Kepek 1,0 » Kepek 1,0 »
Melas 0,5 » Arpa 1,5 »
Çiğit küspesi 0,4 » Çiğit küspesi 0,5 »
Hayvan pancarı 10,0 »

Bu rasyonlarda çiğit küspeleri yerine Şimdi bir de beklenen günlük ca
Ayçiçek tohumu küspeleri ikame olunabi ağırlık artışlarına göre birer rasyon <
lir ve rasyonlara ayrıca mineral karışımı neği verelim :
eklenmelidir.

Başlangıç ağırlığı 180 Kg. Başlangıç ağırlığı 194 Kg.
Beklenen artış/gün 700 gr- Beklenen artış/gün 550 gr.

Yaş-ırk 2 yaşlı D.A.K. Yaş-ırk 2,5 yaşlı D.A.K.
Arpa 1,25 Kg. Arpa 1 Kg.
Çiğit küspesi 1,0 » Besi yemi (karmayem) 1  »
Buğday kepeği 1,0 » Buğday kepeği 1  »
Pancar posası 10,0 » Pancar posası 10,0 »
Saman 1,0 » Saman 2,0 »
Besi süresi 100 gün olarak Melas 0,4 >
öngörülmüştür. Besi 159 gün sürmüştür. 203 baş

sığırın ortalamasıdır.

1 Yaşlı Karaman ırkı Toklu için rasyon :

Başlangıç ağırlığı 35 Kg. Arpa 0,4 Kg.
Beklenen artış/gün 200 gr. Buğday kepeği 0,4 »
Besi süresi 90 gün Çiğit küspesi 0,3 »

Pancar posası 2,0 »
Saman 0,3 »

Not : Bu rasyonlann tümüne kemikunu- 
mermer tozu ve tuz karışımından 
ibaret mineral karmasından uygun 
miktarlarda eklenmelidir.
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Çeviren : Doç. Dr. Niyazi ÖZDEMÎR Yazan : F. Bregnballe, 1963,
F. Ü- en Fakültesi Öğretim Üyesi Danish Trout Research

1962 de Danimarka’mn havuzla
rında üreterek ihraç ettiği alabalık mik
tarı 7.670-000 kg. dır. Bunun 1.000.000 Kg. 
veya % 13’ü ABD’ne ihraç edildi. Havuz
da alabalık yetiştirilmesinde Danimarka 
dünyanın en büyük üreticüerinden olup, 
alabalık kültüründe bütün ülkelerle re
kabet edebilir durumdadır.

Danimarka alabalık yetiştiricileri ve 
alabalık kültüründe bütün ülkelerle reka
bet edebilir durumdadır-

Danimarka alabalık yetiştiricileri ve 
alabalık ihracatçıları Hükümetten hiçbir 
yardım almazlar. Aksine, balık yetiştirici
leri nehir kenarındaki arazi sahiplerine 
sık sık tazminat ödemek zorundadır. Ve 
böylece çiftliklerin sebep olabileceği ya - 
bani balık stoklarındaki herhangi bir azal 
mayı telafi etmelidirler.

Danimarka alabalık çiftliklerinin ilki 
1890 yıllarında Avrupa kıtasına bağlı Da
nimarka’nın batı kısmı olan Jutland’da 
kuruldu. 1961’de sadece 6 sı Jutland dı
şında bulunan, tahminen 500-525 alaba
lık çiftliği vardı. Alabalık üretiminin he
men hemen tamamı canlı, taze veya don
durulmuş olarak ihraç edüdiği gibi, Fry, 
fingerling veya göz safhasında yumurta 
olarak da ihraç edilir. 1961 de Danimar
ka’da iç pazarlarda yalnızca 75.000 Kg. 
alabalık tüketildi. Takriben 41.000 Kg. 
alabalık da konserve edildi.

Danimarka’da tipik bir alabalık çift
liği şöyle inşa edilir. Bir nehir veya dere
nin suyu bir bentle şişirilerek; iki giriş 
kanalı vasıtasıyla iki sıra halinde para
lel olarak dizilmiş olan dikdörtgen şek
lindeki havuzlara su verilir. Havuzlara gi
ren su, çıkış kanalından tekrar nehire ge 
ri verilir. Çıkış kanalında bir ızgara bu
lunur ve bu kanal aym zamanda alabalık 
istihsali için de kullanılır- Su, birincisi 
havuzlarda İkincisi çıkış kanalında olmak 
üzere iki defa kullanılır. Böylece her ha
vuzun nisbi olarak az su almasına karşın, 
bütün havuzlardan gelen su kanalda top
lanır.

Bütün havuzlar ve kanal topraktır. 
Daha pahalı Deton havuzlar ve kanallara 
ihtiyaç olmaması önemli bir noktadır. Çün 
kü ABD’nin birçok yerlerinde suyu top
rak havuzda tutabilmek olanaksızdır. Nor 
mal bir alabalık havuzu 30X12 m. ebadın- 
dadır. Giriş ve çıkış boruları ağaçtan ya
pılır. Danimarka’da orta büyüklükte bir 
alabalık çiftliğinde 35-60 havuz vardır. Bu 
işletmelerde gökkuşağı alabalığı ile az 
miktarda kahverengi alabalık Brown traut 
yetiştirilir.

Danimarka’da beton tanklarda kulla
nılır. Fakat bu tip tanklar daha çok özel 
gayeler için inşa edilir. Dönme hastalığı 
birçok kuluçka evlerinde (Hatchery) ciddi 
bir problemdir. Fakat bu sorun fry ’ları
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5 cm uzunluğa erişinceye kadar beton 
tanklarda tutmakla çözümlenir. Bundan 
sonra fingerling’ler parazitlerden bir za
rar görmeksizin toprak havuzlarda tırtn- 

, labilir.

1961 de takriben 140 alabalık çiftli- 
ğinin havuzlar kadar iyi kuluçka evleri 
vardı. Bu çiftliklerde gerek kendj^htiyaç- 
ları için ve gerekse kuluçka evlen bulun
mayan diğer çiftlikler için ve iriraç gaye
siyle yumurta, fry ve fingerlirfg üretir-

- lerdi.

Kuluçka evlerinin çoğunda, gökkuşağı
• alabalığının yumurtalan Şubat ve Mart’ta 

alınır. Sağımdan evvel balık anesteziye 
tabi tutulur ve kuru metodla döllenir. Yu
murtalar dikdörtgen şeklindeki tablalara 
konarak inkübatörlere yerleştirilir. Yu - 
murta tablasının çatısı ağaçtan yapılır, ta
bam ise ızgara şeklinde delikle aliminyum 
tellerle kaplıdır. Yumurtadan yavrular çı 
kıp keseli devre sona erdikten sonra fry ’ 
lar toprak havuzlara konur veya lentospo- 
ra’ya karşı korumak için beton tanklara 
yerleştirilir. Normal olarak fry’lar beton 
tanklarda 8 haftadan fazla tutulmaz. Çün
kü daha uzun zaman kaldığında özellikle 
yüzgeç çürüklüğü gibi hastalıklara yaka
lanmaya uygun duruma gelebilirler.

Havuzlarda fry kıyılmış balıkla bes
lenir fakat tanklarda yalnızca palet yem
lerle beslenir. Bazan fry ’lar için Danimar
ka’ya ABD’den pelet yem ithal edilir. Böy 
lece Danimarka’ya gönderilen kuru yem 
alabalığa dönüşerek kısmen ABD’ne gön
derilir. 1963 ün ortasında Danimarka’da 
alabalık için yerli kaynaklı pelet yem ya
pımına geçilecektir. Bir grup DanimarkalI 
alabalık yetiştiricisi, ABD formülüne gö
re pelet yem yapan fabrikayı yapma hak
kını elde etti ve Jutland’da bir fabrika 
kurma teşebbüsleri vardır.

Danimarkadaki yetiştiriciler, alabalık 
beslenmesinde diğer ülkelerin çoğundaki 
rakiplerinden daha avantajlıdırlar. Sahile 
yakın yerlerde avlanma sahaları ve balık 
unu istihsali ile. alabalık yemlenmesinde 
kullanılan büyük balık stoklan vardır 
Avcı botları sabah erken saatlerde ava 
çıkarlar ve öğleden sonra dönerler. Aynı 
gece taze balıklar kamyonla bütün ülke
deki alabalık çiftliklerine gönderilir. Me
safeler nisbeten kısa ve yollar çok iyidir.

Kuzey Amerika’da alabalık yetiştiri
cileri, yem hazırlama odalannın her sabah 
taze balık ile dolu olacağını düşünemez - 
ken, bu Danimarka çiftçileri için olağan
dır. Onlar her zaman alabalık yemlemeye 
hazır deniz balığı bulabilirler. Danimarka’ 
da alabalık üreticisi için yem hazırlamak 
ve depo etmek bir sorun değildir. Ringa 
balığı, B, vitamini (thiaminhyrochloride) 
bozan, parçalayan bir enzim (thiaminase) 
taşıdığı için, uzun müddet alabalık bes
lenmesinde kullanıldığında yeme B! vita
mini ilâve edilir.

Deniz balığı ile alabalık beslemek 
ucuz değildir. Bir kilosu takriben 60 kr’a 
gelir. Buna rağmen halen deniz balığı kul
lanmak fabrika yemi yapımında kullanı
lan balık unu, yağı alınmış süt tozu ve ci
ğer unu gibi maddelerden daha ucuza ge
lir. Ayrıca taze balığı; parçalamak, öğüt
mek ve havuza atmak kolaydır. Ve ala
balık su sıcaklığı 20°C nin üstüne çıktığı 
durumlar hariç her zaman bu yemle bes
lenebilir. Genellikle 5-7 Kg. balıkla 1 kg. 
alabalık elde edilir. 1962 de alabalık beslen
mesinde takriben 48.000 ton taze balık 
kullanıldı. Yem olarak kullanılan balığın 
büyük bir çoğunluğunu ringa teşkil edi
yordu. Ayrıca kum yılan balığı ile az mik
tarda whiting, sperling ve diğer deniz 
balıkları kullanıldı.

Kasım ayında fry’lar 8—15 cm. boya 
ulaşırlar. Başarılı bir üretim de hızlı
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büyüyen alabalık Mayıs veya Haziranda 
pazarlama ağırlığına ulaşır. Bununla be
raber çoğunlukla alabalık 1,5 yaşından 
evvel pazarlama ağırlığına erişmez, ve hat
ta bazıları 2 yaşında ulaşabilirler. Ge
nellikle alabalık 160-250 ’ gr. ağırlıkta 
pazarlanır. Fakat bu ölçü çeşitli ülkeler
deki tüketicilerin istemine göre değişir. 
Deniz aşırı ülkelere alabalık dondurul
muş olarak gönderilir. Fakat Avrupa için, 
buzlanmış olarak pazarlanır veya canlı 
olarak tanklar içinde tren, veya kamyonla 
sevkedilir. Kaide olarak; küçük boy alaba
lık canlı, orta boy alabalık dondurulmuş, 
büyük boy alabalık ise buzlanmış olarak 
satılır. İsveç’e 450 gr. ağırlığında alabalığı 
buzlanmış olarak sevkedilir.

Genellikle Denimarka’da alabalık 
üreticisinin havuzunda populasyon yoğun
dur. Havuz ve işçi başına mümkün olan 
en büyük verimi alabilmek için alabalığa 
mümkün olduğu kadar fazla yem yedir
meye çalışır. Ufak kuluçka evlerinden 
fingerling satın alarak yalnızca pazarlana- 
bilir alabalık üreten bir çiftlikte; nor
mal olarak 3 işçi bir yılda takriben 45 ton 
alabalık üretir. Bu üretimin her bir iş
çi için oldukça yüksek olduğu düşünülebi
lir. Yüksek üretimin sebepleri; fevkalade 
iyi yemleme ve oldukça büyük havuz kul
lanılmasına karşın yoğunluğun asla beton 
tanklardaki kadar yüksek olmaması ge
rekir.

Bütün dünyada alabalık üreticileri 
için parazitler ve hastalıklar önemli bir 
sorun teşkil eder. Danimarka’da alabalık 
üreticileri alabalık konusunda araştırma 
y a p m a k  i ç i n  b i r  o r t a k 
lık kurdular. Bir alabalık çiftliği ve la- 
boratuvarı kurarak bir biyolog ile anlaş
tılar. Başlangıçta bütün masraflar üreti
ciler tarafından karşılandı. Fakat daha 
sonraları hükümet bu personelin ücretini 
ödemeyi kabul etti. Bugün Danimarka’da 
alabalık üreticilerinin çoğu bu ortaklığa 
katılmışlardır. 79 Havuz, beton tanklar,

akvaryumlar ve laboratuvarlar^n mey
dana gelen araştırma istasyonunda iki bi
yolog çalışmaktadır.

Alabalık üreticilerinin araştırma.- 
istasyonu kurarlarken paralarını akıl
lıca harcadıklarını kabul etmek yerin
de olur. Zira, a l a b a l ı k  hastalık-. 
larını teşhis ve kontrol etmekle onlar pa
ralarını geri almışlardır. Şimdi ortaklığın 
üyesi bir alabalık üreticisi her zaman 
araştırma istasyonuna başvurulabilir ve 
birkaç saat sonra biyolog onun alabalık 
havuzlarına gelerek sorunun ne olduğunu 
ve hastalığın nasıl kontrol edilebileceğini 
üreticiye söyleyebilir.

1962 yılında biyologların saptadıkları 

hastalıkların listesi aşağıya çıkarılmıştır:

Hastalık adı ......... Görülen İşlet-
me sayısı

— Gyrodactylus 2
— Eye Fluke (Diplostomum) 1
— Costia 6
— Chiloden 1
— Lentospora cerebralis 1
— Octomitus 24
— Frunculosis 15
— Yüzgeç çürüklüğü 5 ;
— Solungaç hastalığı 2
— 23
— Mantari hastalık (Saprolegnia)

.*\lj 
1  - i

— Vitamin B, eksikliği 1 ' AK
— Su kalitesinin kötülüğü 1 1  *
— Ölüm sebebi belirsiz 5

Gyrodactylus : Danimarka’da alabalık çift- - 
liklerinde çok sık görülrr f̂e. 
Kahverengi alabalıkta (Br- 
wn traut) iki olaya rastlan
mıştır.
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GIDA ZEHİRLENMELERİ VE BUNLARA KARŞI 

ALINACAK TEDBİRLER 
II

/I Hüsnü Yıısuf GÖK ALP, Ph. D.

2. STAPHYLOENTEROTOXICOSIS 
(STAFİLOKOK ZEHİRLENMESİ)

Stafilokok zehirlenmesine memleketi
mizde oldukça sık rastlanır ve yurdumuz
daki toplam gıda zehirlenmelerinin % 90 
kadarı bu tip zehirlenmedir (3). Stafilokok 
zehirlenmesine yol açan bakteri entero- 
toxin salgılayan Staphylococcus aureus 
mikroorganizmasıdır. S.aureus gram posi- 
tive, sporsuz, hareketsiz ve üzüm salkımı 
şeklinde umumiyetle sarı veya renksiz ko
loniler meydana getiren 0.8— 1.0 pm ça
pındaki kürecikler şeklindeki bakteriler
dir. Değişik serotiplerinde enteretoxin 
salgılarlar, A, B, C, D, E ve F. S.aureus’un 
diğer bazı vasıfları Tablo 2 de özetlen
miştir.

Stafilokok zehirlenme belirtileri gı
dalar yendikten 1 ila 7 saat umumiyetle 
2-4 saat sonra başlar. Bu tür gıda zehir
lenmesinin belirtileri ansızın bulantı ve 
öğürme ile başlar, bunu ağzın fazlaca tü- 
kürüklenmesi ve kusma takip eder. Karın 
bölgesinde kramp, terlemek, vücudun su
suz kalması (dehyrnation), halsizlik ve 
kuvvetsizlik ve en sonunda, umumiyetle 
yüzüstü yatıp uzanmalardır. Bu zehir
lenmede salmonella zehirlenmesinin aksi
ne çoğu zaman ateşlenme ve hararet yok
tur.

Staphylococcus mikroorganizmaları
nın saklandığı ve kaynak yerleri, insan
ların sümük ve balgamları, el ve deri üze

rindeki infekte olmuş kesik, çatlak, yara, 
çizik ve yanıklar, sivilce ve çıbanlardır. 
Bilhassa insanın burun deliklerinin arka 
kısımları bu mikrobun saklandığı başlıca 
yerdir. İnek ve koyunların mastitis me
meleri de bu staphylecoccus mikroorga
nizmasını fazlaca taşır. Kanatlıların in
cinmiş, ezilmiş ve iltihaplaşmış dokuları 
da bu mikrobun saklandığı ve çoğalması
nı sürdürdüğü yerlerdendir.

Staphylococcus mikroplarının sık sık 
bulaştığı ve zehirlenmelere yol açtığı gı
da maddelerinin başlıcaları Tablo 2 de 
verilmiştir.

Stafilokok zehirlenmesine karşı ko
runma yolları; pişirildikten sonra hemen 
yenmiyecek yiyecekler az miktarlarda ve 
hızlıca soğutulmalı, çalışanların sıhhatine 
ve temizliğine dikkat edilmeli, hastalar ve 
arazlılar (ishalliler, iltihablanmış yara, 
çizik ve sivilceliler) işletmeden ayrı tutul
malıdır. Makina ve teçhizatlar uygun şe
kilce temizlenmeli ve dezenfekte edilm»-.-
ii, gıdalar tam pişirilmeli ve artık ye
mekler uzun müddet kaynatıldıktan son
ra servis edilmelidir. Pastörizasyon ve kı
sa süreli ısıtmalar Staphylococcus mik
roplarını öldürür fakat bunların salgıla
dığı zehirleri denatüre (protein yapısının 
bozulması) ederek etkisiz hale getiremez
ler. Yiyecekler günlük ihtiyaca yetecek 
kadar hazırlanmalı ve artıklardan sakı- 
nılmalıdır.
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Tablo 2 : Staphylococcus aureus’un bazı özellikleri

Açıklama

Çok sık raslanan ve Stafilokok zehirlen-Strain 196E— Enterotoxins A ve B
meşine yol açan tipler Strain S—6—Enterotoxins A ve B

Strain 243—Enterotoxins B

Çoğalma ve toxin salgılanması için pH
sınırları 5.5 _  8.0

Optimum pH 7.4

Optimum ısı sınırları 21.1°C — 36.1°C

Çoğalma ve toxin salgılanması için İSİ

sınırları 4.4°C — 45.4°C

Hücreler için ısı ile ölüm zamanı
(Thermal death time) 65.55°C da 12 dak.

Toxin’in ısıya karşı mukavemeti 30 dak. kaynama karşı dayanıklı
(Isıya karşı çok dayanıklı)

NaCi tesiri Ortamdaki %  9 luk tuza kadar dayanıklı

Çoğalma için essential amino asitler Cystine, Proline, Valine, Arginine,
Glycine, Aspartic asit.

Glucose olan toleransı 1—50 gr/litre yapma mediumda

Media (Ortam) Staphylococcus Medium No. 110,
Tellurite-Polymyxin-Egg Yolk Agar.

Toxin tayini Serological metodlar

Staphylococcus’un en fazla görüldüğü yi-Et ve süt mamülleri, balık, şeker ve yu-
yecekler murta ihtiva eden pasta, krema ve bunla

rın dolgu maddeleri, patates, yüksek pro
teinli artık yemekler.

Hastalık için Dosage 600—1000 milyon organizm her bir gram
yiyecekde ve bu tip yiyeceğin yaklaşık
50 gr tüketildiği zaman.

Çoğalması için su aktivitesi (aw) 0.86 — 0.99

Toxin salgılanması için (aw) 0.97

Oksijen ihtiyacı Aerobic, facultatively anaerobic

Kanlı Ağarda (i (beta) hemoliz

Mannitol Fermente eder asit ve gaz yapar.
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Stafilokok zehirlenmesi hafif seyre
derse herhangi bir tedaviye ihtiyaç yok
tur. Ağır hallerde semtomatik tedavi 
tatbik edilir. Mide hemen yıkanarak daha 
fazla zehirin kana geçmesi Önlenir. Has
tadan çok fazla su kaybı olduğu için has
taya serum verilmesi uygundur. Lüzum 
hissedilirse kalbi takviye edici ilaçlar veri
lir (7). Stafilokok zehirlenmesinde ölüm 
oram pek fazla değildir, yaklaşık olarak 
% 0.5-1 kadardır. Ölüm daha ziyade ço
cuklarda, bünyece zayıf kişilerde, yaşlılar
da ve hastalarda görülür. Stafilokok ze
hirlenmesinden sonra buna karşı immüni- 
te hasıl olmaz.

3. BOTULİSM (BOTULİZM VEYA 
DİĞER BİR DEYİMLE SUCUK ZEHİR
LENMESİ)

Botulizm zehirlenmesine Clostridium 
botulinum ismi verilen ve 7 ayn serolo- 
jikal tipi olan mikroorganizm sebeb olur. 
C.botulinum'uıı çok yaygın olan 7 seroti- 
pi proteolytic (proteinleri parçalayan) 
olup olmayışlarına ve zehirlenme meydana 
getirdikleri canlılara göre sınıflandırılır
lar. Genel olarak type A, C, D, G strain- 
leri proteolytik; B, E ve F ise proteolytik 
değildirler.

C.botulinum A, B, D ve F ’nin prote
olytik strainlerin 0.8-1. 3um genişliğinde 
ve 4.4-8.6 um uzunluğunda, baş kısmı ha
fifçe bükülmüş çubuklar şeklindedirler. 
Karın bölgesindeki kıl şeklindeki çok sayı
daki flagellalar ile hareket ederler. Bu 
mikroorganizmalar gram pozitiftirler ve 
oval (elips şeklinde) sporlar verirler. Ana- 
erobic (O2 olmıyan) ortamda çoğalırlar. 
C.botulinum’un E ve B ile F nin prote
olytik strainleri 0.3-0.7 um genişliğinde 
3.4-7.5 um uzunluğundaki çubuklar şek
lindedirler. Bunlarda gram pozitiftirler 
fakat kültür yaşlandıkça gram negatife 
dönüşürler. Bunlarda karın bölgelerindeki 
kıl benzeri flagellaları ile hareket ederler 
ve spor verirler. Type E nin kendine özgü 
bir uzantısı vardır ve sporu ekzospordur 
(exospor). Type F de exospor verir fakat 
E ye benzer uzantası yoktur. C ve D nin

proteolitik olmıyan strainleri 0.5-0.7 um 
genişliğinde 3.4-7.9 um uzunluğundaki düz
gün çubuklar şeklindedirler. Hareketleri 
yine kann bölgesindeki flageller iledir. 
Elipse şeklinde ve subterminal sporlar 
verirler ve gram positiftirler. C. botulinum 
G tipi 1.3-1.9um genişliğinde 1.6-9.4 um 
uzunluğundaki çubuklar şeklindedirler. 
Elips şeklinde subterminal endosporlar 
meydana getirirler ve hareketleri yine 
kann bölgesindeki saç benzer iflageller 
üe temin edilir.

C. botulinum’un bütün tipleri anaoro- 
bik (o2 olmıyan) ortamda yetişir ve ço
ğalırlar. C. botulinum A, B, E ve F insan
lara karşı C, D ve G tipleride hayvanlara 
karşı toksik tesire sahiptirler. Sporları ısı
ya en dayanıklı sporlar arasındadırlar. 
C. botuliııum’un salgıladığı toksin neuro- 
toksin’dir ve daha ziyade peripheral si
nir sisteminin (baş, omurilik ve sempatik 
sinir sistemi) peripheral uçlarında acet- 
hylcholine etki ederek sinirsel bozukluk
lara, kramplara ve felçlere sebebiyet ve
rir. Tablo 3 de insanların zehirlenmesine 
yol açan C. botulinum A, B, D, E ve F 
serotiplerinin özellikleri verilmiştir.

Tablo 3 den de görüldüğü gibi C. 
botulinum sporları ısıya karşı çok daya
nıklı sporların belli başlılarındandır. Fa
kat C. botulinum toksini ısıya karşı labile 
(ısıyla tesirsiz hale gelen) bir toksindir.

Botulizm zehirlenmesi belirtileri bu 
mikroorganizmayı veya toksini ihtiva 
eden gıdalar alındıktan 2 saat ila 6 güne 
kadar değişen bir zaman içerisinde, umu
miyetle ise 12-36 saat sonra gözükmeye 
başlar. Bu zehirlenmenin semptomları; 
bulantı, kusma, karın bölgesinde ağrılar 
ve ishal ile başlar. Bunları baş ağrısı ve 
dönmesi, sersemlik, yokgunluk ve derman
sızlık, çift görme, ışığa karşı refleksin 
kaybı, konuşmada ve yutmada zorluk, vü
cutta intizamsızlık (vücudun dökülmesi), 
ağızda kuruma, halsizlik, peklik, solunum
da zorluk ve solunum sisteminde felçler 
takip eder. Vücutta kısmı felçler 6-8 ay 
müddetle devam edebilir. Sensler ve duyu
lar umumiyetle normaldir.
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Tablo 3. Clostridum botulinum A.B.D.E. ve F tiplerinin bazı özellikleri.

Açıklama

Gıda zehirlenmesi tipleri A, B, E, F (D çok az)

Çoğalması ve toxin salgılanması A. B, D, : 10-48°C

için ısı sınırı E : 5-45°C

Optimum ısı A. B. D : 34-35°C
E : 25-28°C

Çoğalması için pH sımrı A, B : 4.8-8.3
E : 5.0-8.3

Optimum pH A, B, D, E : 7.4-7.6

Tuza (NaCI) karşı toleransı A, B, : % 8.5 -10.5 naCl, sporlar ve
vegatative hücreler.

E : % 5 Naci (spor vermeye baş
lar)

E : % 5.8 (vegetative hücre çoğa
lır)

Sucrose toleransı A, B, : % 30 (spor ve vegetative hüc
reler)

E : °/o 38.5 (spor vermeye başlar)

Su akticitesi (aw) (minimum) A, : 0.96 vegetative hücre
B, : 0.96 ve pH 7 ise çoğalır.
E : 0.98, 30°C de ve NaCl çözelti

sinde

Isıya karşı direnç (pH 7 de) Spor A, B, : D250° =  0.20 dak.
E : D212°F =  0.003 - 0.007 dak. 

D176°F =  0.6-3.3 dok.
Toxin A : 80CC, 5-6 dak. 

B 90°C, 15 dak.
Radiation resistansı A : D =  0.251-0.309 Mrad 

B : D =  0.172-0.283 Mrad 
E : D == 0.125-0.138 Mrad

Toxin Molekül ağırlığı A. B, D : 900.000 
E : 18.600

Tayini Esas kabul edilen : Gıdamn eksraktı veya 
kültürün filtrasyonu fareye intraperito- 
neal (periton zarım geçerek karın boşlu
ğuna) olarak injekte edilir; farenin 72 
saatte ölüp ölmediği müşahade edilir. Ze-
hirin Confirmatory testi (doğrulanması, 
teşiti) : Spesifik antitoxin ile pasive ola
rak immünize edilmiş fareye toxin’i ihtiva 
eden material injekte edilir ve 72 saat 
sonra ölümü müşahade edilir.
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Spesifik toxisity
LD50 unit/mg N

A, B : 2A-2.6 x  108
E : 7.7 x 10' (trypsin ile aktive edil

miş)

Gıdalarda teşhis ve tesbiti içm vasat

(Miller ve Litsky, 1976) (8).

C. botulinum mikroorganizmalarının 
en çok raslandığı ve saklandığı yerler; top
rak, çamur, su ve hayvanların barsak- 
larıdır.

C. botulinum mikrobunun sık sık gö
rülüp ürediği ve zehirlenmelere sebebiyet 
verdiği gıdaların başında asitliği düşük 
olan yeşil fasülye, mısır, bezelye, pancar, 
kuşkonmaz, acı biber, mantar, ıspanak, 
zeytin ve balık konserveleri gelir. Aynı 
zamanda tüssülendirilmiş balık ve fermen
te yiyeceklerde bu mikroorganizmanın 
çoğalması için iyi birer ortamdırlar. Yağ 
içerisinde ve vacuum atmosfer (havası 
boşaltılmış ortam) altında saklanan gıda
lar üzerinde de C. botulinum ürer ve ço
ğalır. Yeterli miktarda nitrat veya nitrit 
ilave edilemeyen sucuk, pastırma, sosis 
ve salamlar C.botulinum’un yetişmesi ve 
zehirini salgılaması için uygun olan yiye
ceklerdendirler. C. botulinum üremiş kon
serve kutuları iki başından dışarıya doğ
ru bonbe yaparlar. Bu kutular açıldığı za
man gazın dışarı fışkırmasından dolayı 
ses çıkarırlar ve çoğu zaman bütirik asit, 
kokusunda bir koku hissedilir ama bu ko
ku her zaman olmayabilir (3). Düşük asit
li ve yüksek proteinli yiyeceklerde C. 
botulinum’un tesiri ile kokuşmalar şek
linde olan bozulmalar, düşük proteinli ve 
nisbeten çok asitli yiyeceklerde görülmez. 
Gaz oluşumu da her zaman görülmeyebi
lir. Bu hususlar nazarı dikkate alınarak 
bozulma belirtileri gösteren veya şüphe-

Enrichment (takviye ederek çoğalmayı 
sağlamak) : sıvı thioglycellate; pişmiş et 
+  °/o 0.2 çözülmüş nişasta; trypticase- 
peptone glucose-yeast extract (maya eks- 
raktı) - trypsin. Plating (petri kutuların
da üretilmesi) (anaerobic ortamda, nitro
jen veya hidrojen atmosferi altında) : 
Kanlı agar, beyin kalp agar.

lenilen gıdaların muhakkak laboratuvar 
kontrolleri yapılmah ve şüpheli hallerde 
gıdaların tümünü imha etmek gereklidir 
(10).

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve mem 
leketimizde botulizm zehirlenmesi ev kon
serveciliğinin yaygın hale gelmesine pa
ralel olarak artmaktadır. Evlerde usulü
ne uygun olmıyan ve bilgisiz şekilde yapı
lan konserveler bu mikroorganizmanın ve 
dolayısiyle bu tür zehirlenmenin ana nok
tasını teşkil e derler. Bu zehirlenmenin 
memleketimizde A.B.D. ve Avrupa ülke
lerine nazaran, daha az yaygın olmasının 
sebebinin başında bizde konserve ve ye
meye hazır yiyeceklerin azlığı ve Türk 
mutfağının iyi pişmiş yemeklere dayan
masıdır.

Botulizm zehirlenmesine karşı alına
cak tedbirlerin başında, konserve yapı - 
mında konserve kutularının yüksek sıcak 
lıkda ve basınç altında uzun müddet pi
şirilmesi gelir. Evlerde ki konserve yapı
mında kutuların en az 15 dakika kayna
tılması gereklidir. Eğer mümkünse gıda
ların asitliği yüksek (düşük pH) tutul
malı ve soğuk yerlerde depo edilmelidir. 
Konservelerin salamuralarında tuz ora
nını yüksek tutmak gereklidir. Sucuk ve 
pastırma yapımında 200 ppm nisbetinde 
nitrat veya nitrit ilavesi C. botulinum üre
mesini durdurur. C. botulinum’un çeşitli 
gıdalarda kontrolüne ait bazı bilgiler Tab
lo 4 de verilmiştir.
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Tablo 4. Çeşitli gıdalarda C. botulinum’un kontrol altına alınması metodları.

Metod Ürün Kontrol metodlan

Otoklav Botulinum pişirilmesi uy
gulanan düşük asitli (pH 
^ 4.5) konserve yiyecek
ler

F0 ^ 2.8, kutulann kaynaklan sağlam ol
malı dışarı üe temas olmamalı, soğutma 
suyu temiz olmalıdır.

Otoklav Asitliği düşük yemeye 
hazır konserve etler

F0 ^ 0.2f salamurada tuz 
^ % 3, nitrite
^ 200 ppm, ham maddenin mamüle bu
laşmasının önlenmesi

Işltnmiş ve buz 
dolabında mu
hafaza edilecek 
ürünler

Vakum paketlenen etler, 
sucuk, sosis, salam, pas
tırma, tüssüienmiş balık, 
süt mamülleri

Salamurada tuz konsantrasyonu 
^ % 2-15, depolama ısısı 
<  3°C, pH 4.8-6.8, nitrite 
^ 200 ppm. Isı tatbik ediliyorsa 70°C nin 
üstünde ısı muamelesi.

Asitlendirme Türşular, mayonez, tene- 
kelenmiş meyve ve ürün
leri

pH <  4.5

Buzdolabında
muhafaza

Taze et, balık, kümes, hay
vanları etlen, süt

Depolama ısısı <  3°C,
C.botıılinum tehlikesi hemen hemen hiç 
yoktur.

Düşük ısı Et, balık, sebzeler alimin- 
yum kaplar içerisinde sak
lanan ısıtılıp yemeye ha - 
zır sebze ve et yemekleri

Dondurarak muhafaza

Kurutma Sebzeler, süt, hububat, ye
meğe hazır kuru yiyecek
ler

Su aktivitesi (aw) 0.93 den aşağı olmalı
dır.

pH sı 4.5 den aşağı olan 
meyve ürünleri, meşrubat, 
bira v.s.

Hiç bir kontrol metoduna gerek yoktur.

(Rieman, 1973. 
Technol 6 : 111)

Can. Inst. Food Sci. 
(9).
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C.botulinum’un toksininin çok az mik
tarı dahi ölüme neden olabilen ve kristal
leştirilip saflaştınlabilen bir proteindir. Sı 
vı şeklinin 1/500.000.000 cm ü bir koba
yı, kuru kristalize şeklinin 2 Kg. ı ise bü
tün dünya insanlığını yok etmeye kâfi ge
lebilir. (10). Botulizm zehirlenmesinde 
ölüm oranı % 50-65 arasındadır ve ölüm 
zehirlenmenin şiddetine göre 3—10 gün 
içerisinde vuku bulur.

Botulizm zehirlenmesinin bilinen tek 
tedavisi bakterinin toksinine karşı hazır
lanmış antitoksinlerdir. Hastaya hemen 
polyvalent (polivalan) serumlarından 
(A-B-E-F veya A-B-E) biri verüir. Eğer 
toksinin tipini tayin mümkünse o zaman 
bu toksine karşı olan spesifik monovalent 
serumlarından (A, B, E, F) uygun olan 
hastaya injekte edilir.

4. CLOSTRIDIUM PERFRINGES

(WELCHII) ZEHİRLENMESİ

C.perfringes mikroorganizmasının ne
den olduğu gıda zehirlenmelorine memle
ketimizde pek sık raslaıımaz. Bu zehir
lenme daha ziyade Avrupa ve A.B.D. yay
gındır. (7) C.perfringes 0.9—1.3 um ge
nişliğinde ve 3.0—9.0 um uzunluğunda 
düzgün çubuklar şeklindedir.'er. Bu mik
roorganizma gram pozitif ve hareketsiz
dir. Elips şeklinde subtermal sporlar ve
rirler. Anaerobik ortamda yaşar ve çoğa
lırlar, verdikleri sporlar iki tipdir, bir kıs

mı ısıya dayanıklı diğer bir kısmı ise ısı
ya karşı hassastırlar. Isıya dayanıklı olan

sporlar 1 —5 saat sürelik kaynamada dahi 

ölmezler ve hayatiyetlerini devam ettirir

ler. Isı şoku sporlarm vegatative hücre 

durumuna geçmesine zemin hazırlar 

C.perfringes’in 90 ayrı serotıpinin olduğu 

bilinmektedir. Fakat günümüze kadar or

ganizmanın 5 avn tip toksininin A, B, C, 

D ve E insan ve hayvanlara karşı zehir

leyici oldukları belirlenmiştir. C.perfringes 

zehirlenmesinin olması için çok sayıdaki 

vegetatif C.perfringes hücresinin gıdalarla 

insan vücuduna alınması gereklidir. Vücu

da alman vegetatif hücreler mide ve bar- 

saklarda sindirilir ve böylece toksin açığa 

çıkarak vücut tarafından absorbe olur ve 

zehirlenme vuku bulur. Tablo 5 de 

C.perfringes’in diğer bazı özellikleri veril

miştir.

C.j>ertnnges zehirlenmesi belirtileri 

(kuluçka müddeti), gıdalar tüketildikten 

8—24 saat sonra, umumiyetle 12 saat 

sonra kendisini gösterir. Bu tür zehirlen

me çok şiddetli ve ani karın ağrısı ve isal 

ile başlar. Bunları pek sık raslanmasa bile 

dihaydrasyon, dermansızlık ve yere yatıp 

uzanmalar takip eder. Bulantj, kusma, a- 

teş ve titreme çok nadir görülür. Zehir

lenmenin süresi umumiyetle 1  gün veya 

daha kısadır.
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Tablo 5. İnsanlarda gıda zehirlenmesine sebeBiyet veren Clostridium perfringes’in 
bazı özellikleri.

Açıklama

Gıda zehirlenmesine yol açan tipler A, nadiren D ve F

Isı sınır ı 15—55°C

Optimum ısı 43—47°C -

pH sınırı 4.9—8.3

Optimum pH 7.0—7.2

Tuza (NaCl) karşı tolerans % 5 NaCl çoğalır,
°/o 22 NaCl yaşıyabilir.

Su aktivetesi (aw) pH sı 6.5, ısısı 37°C lik glucose çözeltisin
de 0.960

Isıya karşı dayanıklılık D90°C =  0.015—8.71 dak.
Sporlar 60°C de 10 dak. tesirsiz hale gelir.
Toksin

A tipinin enterotoksini
Molekül ağırlığı 36,000 — 40,000
Isoelectrik noktası pH 4.3
Spesifik toksititi (fare)
LD50 unit/mg N 2000

Tayini Tavşan ve guinea domuzlarının derilerine
toksin tatbik edildiğinde deride nekroz
(çürüme, kangıran) olmadan kızarma
meydana gelir.

Gıdalarda C.perfringes mikroorganizmala-Enrichment (takviyeli) ortam: Sıvı
rının tayin ve tesbiti thioglycollate pişmiş et-de>ctrose bratı.

petri kutularında yetiştirme Mclung-To-
abe yumurta sarısı agar, sulfit-polymyxin
-sulfadiazine agar.

(Miller ve Litsky, 1976) (8>.
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C.perfringes mikroorganizmaları bu 
mikroorganizma ile önceden infekte ol
muş insan ve hayvan dışkılarında saklanır 
ve ürerler. Toz, toprak ve kanalizasyon 
şebekeside bu mikroorganizmaların bu
lunduğu ortamlardandır. Çiğ ve pişmiş yi
yecek maddeleride sık sık bu mikrobu ta
şıyabilir.

C.perfringes mikroorganizmasının en 
çok bulaştığı ve insanlara tehlikeli olabi
lecek yiyeceklerin başında piştikten son
ra oda sıcaklığında saatlerce bekletilen ve
ya yavaş yavaş soğutulan kırmızı et ve 
kümes hayvanları etleri gelir. Yemek sos
ları, sebzeli ve sulu et yemekleri, köfteler 
ve etli böreklerde mikroorganizmanın sık 
raslandığı yemeklerdendir.

C.perfringes zehirlenmesine karşı ko
runma yollarının başında piştikten sonra 
bekletilecek yiyeceklerin az miktarlarda 
ve hızlı olarak soğutulması gelir. Gıda iş
lenme ve servis yerlerinde personel sağ
lığına ve hijyenine azami derecede dikkat 
sarf edilmeli, etler uygun şekilde hazırlan
malı ve muhafaza edilmeli, lağımlar ve 
kanalizasyon şebekesi sıhhi standartlara 
uygun olmalıdır. Gıdalarm tam olarah pi
şirilmesi vegetatif hücreleri Öldürerek te
sirsiz hale getirir fakat ısıya karşı daya
nıklı sporlara tesir etmez. Ar'ık yemekle
rin tüketilmeden önce en az 74°C ye ka
dar ısıtılması gereklidir.

C.perfringes C tipinin salgıladığı 
[3 (beta) toksinin Enteritis Necroticans 
(Pig-Bel) ismi verilen ve Avusturalya’nın 
kuzeyindeki New Guinea adalarının yerli 
halkında «Domuz Festivali» sırasında yay
gın olan zehirlenmeye sebeb olduğu bu
lunmuştur (11). Almanya’ma kuzey kesi
minde İkinci Cihan Harb:nden sonra 
«Darmbrand» ismi verilen epidemik bir 
hastalık görülmüştür. O zamanlar bu has
talığın C.perfringes tip F tarafından ya
pıldığı düşünülmüştür (12, 13). Fakat 
New Guinea’de ki Pig-Bel zehirlenmelerin
den izole edilen C.perfringes C tipinin ken
disi ve toksini üzerindeki çalışmalar

«Darmbrand» hastalığının amilininde
C.perfringes C olduğunu göstermiştir. 
(14)

Pig-Bel zehirlenmesini yapan C.perf
ringes C ileride de belirtildiği gibi, gram 
pozitif, hareketsiz, anaerobik ortamda ye
tişen ve spor veren çubuklar şeklindedir
ler. Hastalığın kuluçka peryodu 6 saat ile
6 gün arasında değişir, umumiyetle 24 sa
attir. Yukandada işaret edildiği gibi, bu 
zehirlenme New Guinea yerlilerinin bil
hassa çocuklarında «Domuz Festivali» sı
rasında görülür. İptidaî şekilde yapılan 
domuz kesimi, etin hazırlanması, etlerin 
toz ve toprakla teması, iyi pişmemesi bu 
zehirlenmenin meydana çıkmasına olanak 
sağlarlar. Son senelerde memleketimizin 
batı bölgelerinde yaban domuzlarının av
lanması ve bunların açıkda yüzülmesi, et
lerinin açıkda toprak üzerinde parçalan
ması ve etlerin usulüne uygun olmıyan 
nakli bu zehirlenmenin de memleketimiz
de meydana gelmesine ve epidemik olarak 
seyr etmesine çok iyi bir ortam hazırla
maktadır.

Pig-Bl zehirlenmesi üzerinde yapılan 
yoğun çalışmalar ve zehirlenmenin erken 
teşhisi halinde ölüm oranı % 50 den % 18 
e kadar düşürülmüştür. Tedavisinde pe
nicilin ve tetracyline ilaçlarından faydala
nılacağı gibi eğer C.perfringes C nin anti
toksini mevcut ise bu hastaya injjekte 
edilir.

5. BONGKREK ZEIllR I ENMESİ

Bu gıda zehirlenmesi şimdiye kadar 
yalnız Endonezya’nın orta bölgelerinde 
görülmüştür ve Pseudomonas cocovene- 
nans mikroorganizması tarafından mey
dana getirildiği tesbit edilmiştir. P.coco- 
veııenans gram negative çubuklar şeklin
dedir. Kültürün yetiştiği ortama bağlı ola
rak değişik hücre ve koloni formlarında 
ve koloni renklerinde çoğalır. Bu mikroor- 
ganizm ısıya dayanıkh «BONGKREK» adı 
verilen doymamış yağ asidi meydana ge- 
tirirki bu asit karbonhidrat metabolizma
sına etki ederek aksaklıklara sebebiyet 
verir.
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Bongkrek zehirlenmesinin en belirgin 
semptomu hypoglycemia’dır (kan şeke
rinin düşüklüğü). Bu zehirlenmede aynı 
zamanda çok şiddetli spasmlar ve bun
ları takip eden ve çoğu kez ölümle neti
celenen bayılmalarda görülür.

İyi fermente edilmiş Bongkrek ürü
nünde bu zehirlenmeye hiç raslanmamış- 
tır. Böylece bu zehirlenmeye karşı en et
kin korunma yolu yöre halkının tam fer
mantasyona tabii tutulmamış Bongkreki 
yememelerine karşı uyarmaktır.

6. GIDA ZEHİRLENMELERİNE 
SEBEBİYET VEREN DİĞER 
BAZI MİKROORGANİZMALAR 
VE ZEHİRLENMELER

Aşağıda sıralayacağımız bazı mikro
organizmalarının gerçek manada bir gr 
da zehirlenmesine sebebiyet verdikleri 
münakaşa konusudur. Bunlar gıda zehir
lenmelerinden ziyade gıda enfeksiyonla
rına sebeb olurlar ve böyle vasıflandırıl- 
maları bizce daha uygundur. Bunların 
önemlilerini kısaca açıklıyalım.

A. Vibrio Parahaemolyticus

Enfeksiyonu

Bu hastalığın amili Vibrio parahae
molyticus adı verilen gram negative, düz 
veya kıvrık, hareketli çubuklar şeklinde
ki mikroorganizmadır. Aerobik veya fa- 
kultatifly an aerobik ortamda yetişebilir 
ve ortamda %  1-3 tuz (NaCl) olursa da
ha iyi ürer. Ortamdaki °/o 7 tuza karşı da
yanıklıdır fakat % 10 tuzda yaşıyamaz- 
lar. Bu hastalığın belirtileri bakteriyi ih 
tiva eden gıdalar alındıktan 2— 48 saat 
umumiyetle ise 12 saat sonra başlar. 
Semptomları, karın bölgesinde ağrı, ishal 
(çok sulu ve kan ve mukoz ihtiva eder), 
umumiyetle bulantı, tiksinti, kusma, ha
fif ateş, titreme, baş ağrısı ve dermansız
lıktır. Hastalık 2—5 gün kadar devam 
eder. V .parahaemolyticus deniz suyu ve 
canlılarında saklanır ve çoğalır. Bu zehir
lenmeye bilhassa sıcak aylarda JaponyaV 
da sık sık raslanmaktadır. Çok az da olsa
A.B.D. de de görülmüştür. Bu bakterinin

en fazla bulaştığı ve insan zehirlenmeleri
ne yol açtığı gıdalar; çiğ deniz hayvanlan 
etleri, balık ve balık ürünleri, salatalık ve 
tuzlu yiyeceklerdir. Korunma yollarının 
başında gıdaların iyi pişirilmesi, hızlı so
ğutulması, tuzlu su balıklarından olacak 
bulaşmalardan yiyeceklerin korunması ve 
alet ve ekipmanın senite edilmesi gelir.

B. Beta Hemolytic Streptococcal

-Enfeksiyonlar

Bu tür enfeksiyonları çoğunlukla 
Streptococcus pyogens bakterileri yapar
lar. Bunlar gram-pozitif, hareketsiz, mik- 
roaerophilik küreciklerdir ve zincir şek
linde koloniler yaparlar. S.pyogens kanlı 
ağarda (beta) hemolysis meydana geti
rir. Bu enfeksiyonda boğaz bölgesinde ağ
rı ve şişkinlikler, kızarmalar, yutkunma 
sırasında ağn ve sızılar, bademciklerin 
şişmesi, ateş, başağrısı, bulantı ve kusma 
görülür. S.pyogeııs bakterilerine bu mik
ropla önceden infekte olmuş insanların bu 
run ve boğaz bölgelerinde, yaıa ve sivilce 
ve çıban akıntılarında raslamr. Mikrobun 
transmisyonu hava ile olur. S.pyogens 
mikroorganizmalan süt, dondurma, yu
murta, buharlandırılmış midye, patates 
salatası, yumurta salatası, etli yemek sos
ları ve kremalarda sık görülür ve bunlar 
dan insanlara bulaşır.

İnsanlara karşı patojenik olan strep- 
tecoccus türlerinin büyük bir kısmı bu
S. pyogens grubuna girerler S.pyogens 
mikroorganizmalann yaptığı enfeksiyon
lara karşı alınacak tedbirler; gıdaların az 
miktarlarda ve hızlı olarak soğutulması, 
personel hijyenine büyük önem verilmesi, 
yiyeceklerin iyi pişirilmesi, yumurta ve 
sütün pastörize edilmesi, solunum rahat
sızlıkları veya derilerinde kabarma, sivil
ce ve çıban olan işçilerin gıda ile direkt 
temasının kesilmesi gelir.

Seyrek olarak insan, memeliler ve 
kuşların bağırsaklarından izole edilen 
Streptococcus faecalis’in zehirlenme etki
sine sahip olup olmadığı bugün tartışma 
konusudur.
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C. Bacillus cereus Gastroenteritis

Bu gıda zehirlenmesi Bacillus careus 
ismi verilen exo-enterotoksiıı salgılıyan 
gram pozitif, spor verebilen ve çoğu za
man zincir tipi koloniler veren çubuk şek
linde ki bir bakteri tarafından meydana 
getirilir. Zehirlenme gıdalar alındıktan 
8 ila 16 saat sonra görülür. Zehirlenmenin 
belirtileri; bulantı, karın bölgesinde ağrı 
ve kramplar, sulu ishal, ve bazan kusma 
lardır. Zehirlenmenin süresi 1 gün kadar
dır. B.cereus mikroorganizmaları toprak 
ve tozda saklanırlar. En fazla nişastalı y i
yecekler, kremalar, yemek sosları, köfte 
ve etli börekler B.cereus’a bulaşma ve 
üreme şansı tanıyarak zehirlenmelere se
bebiyet verirler. Bu zehirlenmeye karşı 
korunma yollan; yiyecekler az miktar
larda ve hızlıca soğutulmak, personel te
mizliğine ve hijyenine dikkat edilmeli, gı
daların hazırlanması ve işlenmesi hijyenik 
şartlarda yapılmalıdır. Artıl: yemekler
servis edilmeden önce 75°C ye kadar ısı
tılmalıdır.

D. Enteropathojenik Escherichia coli 
Enfeksiyonu

E.coü gram negative ve spor vermi- 
yen çubuklar şeklindedirler. Bu mikroor 
ganizma aerobik ve fakültatifly anaerobik 
ortamda yaşar ve çoğalır. Bakterinin aşa
ğıda belirtilen gruplannın enterotoksije- 
nik ve bazı bulaşıcı strainleri gıdalarla in 
sanlara geçerek hastalık ve zehirlenmelere 
yol açarlar. Bu grupların başlıcaları şun
lardır; 26:60 (B6), 28:73 (B18), 55:59 
(B5), 86a:61 (B7), 111:58 (B4), 119:69 
(B14), 124:72 (B17), 125:70 (B15), 126:71 
(B16), 127:63 (B8), 128:67 (B12). Bu tür 
zehirlenmeler gıdalar alındıktan 5— 48 sa
at fakat genellikle 10—12  saat sonra ken
dilerini göstermeye başlarlar. Zehirlenme
nin semptomları başağrısı, a+eş, titreme, 
ishal, kusma ve karın bölgesinde ağnlar- 
dır. Hasta birkaç gün içerisinde iyileşebi
lir. Bu bakteriler daha önceden bu orga
nizma ile bulaşmış insan dışkılannda bu
lunur. Mikroorganizmanın esas transmis
yonu fertten ferdedir. Hava ve su ile de

fertlere geçebilir. Bu zehirlenmeye karşı 
en çok yeni doğmuş bebekler hassastırlar. 
Bu bakteri insanlara en fazla son seneler
de geliştirilen ve kahve yerine ikame edi
len ve içerisinde çoğu zaman konsantre 
süt mamülleri ihtiva eden ürünler, pey
nir ve salmon ile geçer ve zehirlenmelere 
yol açar. E.coli zehirlenmesine karşı ko
runma; gıdaların iyi pişirilmesi, az mik 
tarlarda ve hızlı bir şekilde soğutulması, 
personel hijyenine dikkat edilmesi, gıda- 
lann su ve kanalizasyon şebekelerinden 
uzak ve emin olarak muhafazası, fabrika 
artıklanmn sanitary bir şekilde uzaklaştı- 
nlması ile olur.

E. Shigellosis (Bacıllary Dysentery)

Bu çeşit gıda zehirlenmesini ShigeUa 
sonnei, S.flexneri, S.dysunterias, S.boydii 
gibi bakteriler meydana getirir. Bu bak 
teriler gram negatif, aerobik ve fakulta- 
tifly anaerobik ve hareketsiz çubuklar şek
linde olup 30 kadar serotipınin olduğu bi 
linmektedir. Zehirlenmenin semptomları 
çok şiddetli olarak seyr etliği gibi bazı 
hallerde hafifde seyr edebilir. Zehirlenme
nin belirtileri gıdalar alındıktan 7—48 sa
at, umumiyetle ise 24— 48 r.aat sonra gö
rülmeye başlar. Başlıca semptomları, ka
rın bölgesinde kramplar, ateş, titreme, is
imi, sulu ishâl (umumiyetle kan ve mukoz 
ihtiva eder), fazlaca idrar etme isteği vt 
idrar torbası ve kanallannda ağn ve sızı
lar, başağrısı, yorgunluk, dermansızlık ve 
yatıp uzanmalar, bulantı ve tiksinti ve vü
cudun susuz kalmasıdır. Bu nr'kroorgan’z- 
malar önceden bakteriyi alaiıB olan insan 
dışkılarında bulunurlar ve esas kontamı- 
nasyon fertten ferde olarak direkt olduğu 
gibi su ile de bulaşabilir. Shigellosis bak
terileri en fazla sulu ve kanşık gıdalar ile 
insanlara geçer. Bunlann başlıcalan süt, 
piyazlar (soğuk fasülye sabtalan), pata- 
tesden yapılmış çeşitli salatalar, balık sa- 
latalan( makarna salataları ve elma ez
meleridir (apple cider). Zehir'enmeye kar
şı alınacak tedbirler şöyle sıralanabilir, 
personel hijyenine dikkat etmek, yiyecek
lerin az miktarlarda ve hızlıca soğutulma
sı, yiyeceklerin iyi pişirilmesi, gıdaların
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su ve kanalizasyon şebekelerinden uzakdu 
tutulup muhafaza edilmesi, sinek ve ha- 
şare kontrolünün iyi yapılmasıdır.

Yukarıda belirtilen mikroorganizma
ların dışında proteus türlerinden Proteııs 
vıılgaris ve Proteus mirabilis’inde gıda ze 
hirlenmelerine neden oldukları bazı litera
türlerde bildirilmektedir (8). Bir Bacillus 
türü olan Bacillus subtilis de özellikle ni
şastalı gıdalarda iyi gelişerek toksin sal
gılayıp gıda zehirlenmelerine sebebiyet 
verebilir.

Gıda zehirlenmeleri toplum sağlığı ✓e 
ekonomik nedenlerden dol iyi üzerinde 
hassaten durulması gereken önemli bir ko
nudur. Gelişmiş ülkelerde gıda zehirlen
mesi mevzuuna gereken önem verilmiş va

zifesi bu iş olan resmi kuruluşların yetki
si ve çalışma alanları iyi belirlenmiştir 
Bu saha ile ilgili ilmi araşi ’rmalar t esini 
ve özel müesseseler tarafından finanse 
edilmekte, kalite kontrol çakışmaları dü
zenli olarak yürütülmektedir. Ülkemizde 
ise, çok önemli olan bu sa-ıa ihma! edil
mektedir. Bu konu ile ilgili olan Sağlık 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı ve Sanayii ve Teknoloji Bakanlık
ları ve bunlara bağlı olan kuruluşlar görev 
ve sorumluluklarım yerlerine getireme
mekte ve konu ile ilgili çalışmalar yapma
maktadırlar. Kanunlarımızda gıda madde
lerinin kalitesi, standardizasyonu ve sağ
lığa uygun olup olmayışı yönünden sayıla- 
mıyacak derecede noksanlıklar vardır.
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Dondurulmuş Gıda Maddelerinini

Hazırlanmasında ve Dağıtımında Uyulması 
Gereken Kurallar

«I

Şerafettin YAVUZ

DONDURULMUŞ GIDA MADDELERİ
3.1.2.2. BUZ KRİSTALLERİNİN

BOYUTLARI (BUUTLARI)

Buz oluşmağa başladıktan sonra, bi
çimlenme hızı, solüsyonların veya jelatinli 
maddelerin suyunun buz kristallerinin yü
zeyine doğru hareketi nedeniyle oluşan ısı 
kaybının hızına bağlı olarak seyreder. So
ğutma hızı zayıfsa kristalleşme odakları 
(merkezleri) az sayıda olup buz kristalleri, 
nisbeten büyük boyutlar kazanacak biçim
de gelişirler. Hücrelerin suyıı, hücre cidar
larından dışarı çıktıkça hücrelerde de çö
küntüler (büzülme) oluşmaya başlar. Şa
yet buz kristalleri az sayıda kalır ve çok 
irileşirse, uygun aralıklarla birbirlerinden 
ayrı bulunan hücrelerde fiziksel olarak is- 
tenmiyen çatlaklar meydana geldiğinden 
bu durum gıda maddesi için mekanik bir 
zarara yol açar. Dondurma hızı artırılırsa, 
buz kristalleri sayısal olarak artar ve bo
yutları da küçülür.

Dondurulmuş gıda maddelerinin kali
tesi üzerine buz kristallerinin boyutlarının 
(irilikleri) ve pozisyonlarının etkisine dair 
çok araştırmalar yapılmış ve ciddi ticarî 
uygulamalarda gıda maddelerinin çoğun
da, buz kristallerinin irilik veya ufaklık
larıyla., sayılarının organoleptik olarak ka
lite üzerinde çok az etkisi olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Bununla beraber çok derin 
dondurmanın istenmiyen etkileri olduğu 
ve örneğin don çözümünde eksüdat oluş
turduğu halde çok hızlı bir dondurmanın 
bazı ürünlerin yapısını (tekstür) iyileşti
rici, düzeltici etkileri vardır.

3.1.2.3. Boyutsal Değişiklikler

Saf suyun buza dönüşümüyle hacmin
deki artış aşağı yukarı % 9’dur. Gıda 
maddelerindeki hacim artışı ise daha az
dır. — °/o 6 kadar — çünkü içerdiği su
yun ancak bir kısmı donmakta ve bazı 
ürünlerde de hava kanalları (boşlukları) 
bulunmaktadır. Bu hacim artışının, mu
hafaza kaplarının ve ekipmanlarının seçi
minde dikkate alınması gerekir. Çok hızlı 
dondurmada (örneğin oldukça hacimli gı
da maddelerinin sıvı azota daldırılması ha
linde) hacim, artışı, ürünün merkezinde 
aşırı baskı yaptığından yarık ve çatlaklar 
oluşturur.

3.1.2.4. Isı İletimi

Bir gıda maddesinin ısı iletimi don
durma sırasında belirli bir ölçüde değiş
mektedir; zira, buzun ısı iletimi suyunki- 
nin dört katıdır. Dondurma hızı, geniş 
çapta ısı iletimine bağlıdır; sonki, gıda 
maddelerine ve sıcaklık derecesine göre 
çok değişir ve de doku yapısının durumu
na bağlıdır. Isı iletimine dair tipik değer
ler, sıcaklık dereceleri üzerinden Tablo 2 
de gösterilmiştir.

3.1.2.5. Donma sırasında yayılan ısı 
miktarı

Donma sırasında yayılan ısı miktarı, 
gıda maddelerinin donabilir su miktanyle 
geniş çapta orantılıdır. Belli bir gıda mad
desinin, yine belli bir sıcaklık derecesin
den bir başka dereceye düşürerek soğu-
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tulması amacıyle atılması gerekli toplam 
ısı miktan, diğer bir deyimle entalpi de
ğişikliği belli başlı üç hususla belirlenir; 
başlangıç sıcaklık derecesi ve donma dere
cesi arasındaki duyulur ısı, buz oluşumun
daki gizli ısı ve nihayet nihai sıcaklık de
recesine kadar buzun ve donmayan suyun 
soğutulmasına eşdeğer duyulur ısı. Soğut
ma sırasında şayet diğer hal değişiklikle
ri sözkonusu ise (örneğin; yağın kristal
leşmesi) buradaki ısının da dikkate alın
ması gerekir; ne var ki bu kabil ısı neşri 
oldukça azdır. Entalpi değişikliklerine iliş
kin tipik değerler çeşitli ürünler üzerin
den 3 ve 4 no.lu tablolar ile 1 ııo.lu figürde 
verilmiş bulunmaktadır. Entalpinin tüm 
değişimi, dondurma ve don çözdürme ekip
manlarının hesabını belirleyen bir eleman 
durumundadır. ;■

İ ' •. ' v .
3.1.2.6. Dondurma süresi

Dondurma işleminin süresi, kısmen 
dondurulacak ürüne, kısmen de kullanılan 
ekipmana üişkin çeşitli parametrelere ba:,- 
h bulunmaktadır. En önemlileri şunlardır:

(a) Ürünün boyutları ve biçimi özel
likle kalınlığı

(b) Entalpinin farklılığı
(c) Ürünün ısı iletimi
(d) Başlangıç ve sonuç sıcaklık de

receleri
(e) Ürünün ısı geçirgenliğine 

yüzeysel emsal
dair

(f) Soğutucu ortamın sıcaklık de-
recesi

Belli bir ürünün dondurulma süresi, 
ürünün sıcaklık derecelerini izliyerek de
neysel olarak belirlenebilir (Bölüm 2 . 5 e  
bak). Dondurma süresinin hesabı, gerekli 
parametrelerin sayısı ve farklılığı nedê  
niyle zordur. Elektronik beyin artık bu
gün dondurmanın biçimini daha kesinlikle 
hesaplıyabilmektedir. Aşağıda verilen 
plank formülü, dondurmanın süresini yak
laşık olarak belirlemede geniş çapta kul
lanılmaktadır; bu formül, değişkenlerde 
değişiklik olduğu durumlardaki deneyse]

sonuçların hesaplanmasında kullanılabilir. 
Ancak dondurma ekipmanları hesabında 
kullanılamaz :

AH D D 1
t =  -----  t  -----  (--------1--------)

A0  N 4\ a
Bu formüldeki işaretlerin anlamlan : 
t = dondurma süresi 
AH — donma noktası başlangıcı ile varı

lan sıcaklık derecesi arasmda atı
lan ısı

A0  =  Ürünün donma noktası ile soğutu
cu ortamın sıcaklık derecesi ara
sındaki fark.

D = Kalınlık (Isı geçişi yönüne para
lel ölçüye göre) 

y =  Donmuş durumdaki ürünün özgül 
ağırlığı

N = Biçime (şekle) ilişkin parametre 
(düz için 2, silindir için 4, küre 
için 6)

A =  Donmuş ürünün ısı iletimi 
a =  Soğutucu ortamın sıcaklık derece

si ile gıda maddesi (ambalaj da
hil) arasındaki yüzeysel ısı taşı
ma katsayısı

3.1.2.7. Dondurma (donma) hızı

2.6 Bölümünde tarif edilmiş olup bu 
özelliğin anlamı donmanın bir uçtan baş- 
lıyarak ilerlemesine ait ortalama hızdır. 
Bu hız yüzeye yakın yerlerde büyük, iç 
kısımlarda ise zayıftır; bu nedenle, don
ma hızlarının karşılaştırılmasında bunun 
bilinmesi gerekir.
Figür 1 — ENTALPİ/YAĞSIZ SIĞIR 
ETİNDEKİ SU ORANI DİYAGRAMI 

L. RIEDEL’e göre (Költetechnik, 9, 
1957, No. 2, sahife 38).
Diyagramın kullanılışı :
Bu diyagram yağsız dana, tavuk, av 

etleri ve % 4’ten daha az yağ maddesi içe
ren diğer etler için de geçerlidir.

H =  Yağsız sığır etinin entalpisi — 
kj/kg olarak (0° ilâ — 40°C)

Donmuş su buzunun toplam su içeri
ğine oranı (Kg buz/100 Kg su)

a =  0 eğrisi donmanın başladığı sı
caklık derecelerini verir.
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Yağlı etlerin AHm, entalpi farkını he
saplamak için aşağıdaki denklem kulla
nılabilir: AH<n> =  
f AHf +  (1 — f)
AH

Bu denklemdeki işaretlerin anlamı : 
f  =  Etin yağ maddesi oram (kg yağ/ 

kg et)

âH< =  Belli bir sıcaklık derecesi far
kı için etin yağlı kısmının entalpi farkı 

AH =  Su içeriği x olan etin yağsız 
kısmının entalpi farkı

x =  xr»/ ( 1—f) veya 
yağlı etin

su miktarının, toplam numune (yağlı ve 
yağsız kısımların tümü) nin su miktarına 
oranı anlamım taşır.
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TABLO : 2 — BAZI GIDA MADDELERİNİN ISI İLETİMİ (W/°C.m)

Sıcaklık Derecesi Domuz Yağı Sığır Yağı Bezelye Çilek Sığır Eti Sığır Eti

0 0,21 0,29 0,29 0,67 0,50 0,50

—10 0,21 0,29 0,46 1,09 1,07 1,36

—20 0,21 0,29 0.55 1,14 1,17 1,44

Suoram (°/o) 6 9 Kesine yakın 
70 ilâ 80

Kesine yakın 
85 ilâ 90

74 75

Yağ mad. oram ( 8/o) 93 89 — — 3,4 0,9

Not Kabuk yağı Meme Yağı iç ve Temiz- 
hacmen ağırlığı 
lenmiş olarak 

700 Kg/m3

Değişik irilik
te tıkız amba- 
lâjlanmış olaral 
hacmen ağırlığı 

800 Kğ/m3

Isı Akımı 
(Et parçacık
larına dik 
olarak)

Isı Akımı 
(Et parçacık
larına paralel)

Devamı var



Dergimize Yazı Göndermek İsteyen Sayın Yazarlarla Abone 

01 mali İsteyenlerin Dikkatlerine

Et ve Balık Endüstrisi Dergisinde ya
yınlanması arzu edilen yazılar Et ve 
Balık Kurumunun iştigal ettiği işlerle 
ilgili olacak ve iyi bir üslûpta yazılarak 
kültürlü bir topluma hitap edecek nite
likte olacaktır.
Gönderilecek veya elden verilecek yazı
lar, kâğıdın tek yüzüne daktilo üe sey
rek satırla yazılması ve şekillerin beyaz 
kâğıda siyah çini mürekkeple çizilmiş 
olması lâzımdır.
Yazılarda belirtilen fikirler ve tercüme 
yazıların her türlü sorumluluğu yazar
lara ait olup, Genel Müdürlüğümüz so
rumluluk altında bırakılamaz.
Yazılar yayın kurulunca incelendikten 
sonra dergide yayınlanması uygun gö
rülenler sıraya konularak yayınlanır. 
Yayın kurulunca yayınlanmasına karar 
verilen yazılar üzerinde gerekli görülen 
redaksiyon ve kısaltmalar yapılabilir. 
Yayınlanmayan yazılar iade olunmaz. 
Dergide yayınlanan yazılar kaynak gös
terilmek şartı ile, gazete ve diğer dergi
lerde yayınlanabilir.

Yazının Yayın Kurulunda 
Bulundurulacağı Tarih 
Her Yılın :

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, 
Kasım aylarının 10’uncu günü.

• Yıllık abone bedeli 90.— TL. olup abo
ne olmak isteyen sayın okuyucularımı
zın aşağıdaki banka hesabına yıllık abo
ne bedelini ödeyip durumun Genel Mü-

Et ve Balık Endüstrisi Dergisi’nin beher 
matbaa sahifesi için telif yazılara 80.— 
TL. tercüme yazılara ise 70.— TL. ücret 
ödenir.
Topoğraf ve yazı özetlerine ücret öden
mez.
Makalelerle yakın ilişkisi bulunmayan 
resim, plân, kroki, şema ve istatistik 
tabloları basılmayacağı gibi bunlar için 
herhangi bir ücret de ödenmez. Maka
lelerle üişkisi görülen ve basılması za
ruri olan (yazar tarafından orjinal ola
rak yapılan) resim, plân, kroki, şema 
ve istatistik tablolarına ücret ödenir, 
ancak bunlar için ödenecek ücret iki 
matbaa sahifesi bedelini aşamaz. 
Yazılara ait ücretler yayını müteakip 
istihkak sahiplerine bizzat veya adres
lerine gönderilmek üzere Genel Müdür
lüğümüz merkez muhasebesince ödenir. 
Gönderilecek yazıların Yayın Kurulun
da bulundurulacağı tarihle, derginin ya
yınlanacağı tarihler aşağıda gösteril
miştir.

Derginin Yayın Tarihi 
Her Yılın :

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, 
Aralık aylarının ilk haftası.

dürlüğümüze bildirilmesi üe kayıt işlem
leri yapılarak dergiler adreslerine mun
tazaman gönderilir. Geçmiş sayılar için 
fiyat farkı alınmaz.

Adres : T.C. Zirat Bankası Merkez Md.lüğü Hs. No. 641/9751, ANKARA
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