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ESKİŞEHİR ET KOMBİNAMIZ 
HİZMETE GİRDİ

Açılışı Başbakanımız Sayın Turgut OZflL yaptı.

Sayın Başbakan Turgut Özal açılış tö ren inde kurdeleyi keserken

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ESKİŞEHİR ET KOMBİNASINI AÇIŞ KONUŞMASI

Eskişehir'liler bu önemli eserin sözlerimin başında memleketimize, milleti
mize ve Eskişehir’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kombinalar 
hayvansal ürünleri değerlendiren ve deminde Genel Müdürümüzün anlattığı gibi 
hayvanın her türlü tarafından istifade eden dışarıyada kirletici madde bırak
mayan modern tesislerdir. Bunların sayısının çoğalması bir tarafıan hayvan 
varlığımızın daha iyi değerlenmesine köylümüzün eline daha fazla para geçme
sine ve genelde bu piyasanın daha stabil olmasına yardımcı olacaktır. Eskişehir 
bu bakımdan taiihii bir yer hemen hemen ilk Şeker Fabrikası burada kurulmuş. 
Besicilik faaliyeti geniş bir şekilde var ve nihayet geç kalmakla beraber bu 
Kombinada burda kuruluyor demekki çiftçimiz yan ürün olarak destekleyici 
ürün olarak hayvancılığı kolaylıkla yapabilir. Hem pancar mülavebesinde yem 
ebadları hemde pancar küsbesinden istifade eder. Bunun yanında bu bölge za
ten arpa, buğday yani hububat bölgesidir. Ordanda istifade eder. Hayvanmda 
burada değerlendirilmesi bu suretle mümkün olur. Sayın TarımOrman Köyişleri 
Bakanımızın da açık bir süretle gösterdiği gibi memleketimizin hayvan potan
siyeli büyüktür, bu konuda çok ciddi çalışmalar ve gayretlerde yapılmaktadır.



Sayın Başbakanımız Turgu t Ö ZAL Törendeki konuşmasını yaparken.

İhracatımız önümüzdeki 4-5 sene içersinde bu gayretlere devam edersek herhalde 
bugünkü değerlerin çok üstüne çıkacak belkide 8 Milyon, 1 Milyar dolar gibi 
seviyelere yükselebilecektir. Komşu ülkelerimizde bu potansiyel mevcut deyild’r. 
Çalışkan insanlarımız var. Eğer Tarımda gereken tedbirleri almaya düşündüğü
müz programı uygulamaya devam edersek hayvan potansiyelinde de ciddi geliş
meler olacak bu aynı zamanda çiftçimize ilave bir ek gelir sağlayacak hayvan 
ürünlerinden deri özellikle deri sanayinin gelişmesi bundan muhtelif deri eşyanın 
yapılması daha ileri kademede katkılar meydana getirilmesi yine ilave ihraç po- 
tansiyeli temin edilmesi bütün sistem içerisinde Entegre olarak düşünülmek 
tedlr. Bu tesisin sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi tekrar Memleketimize, 
milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Özellikle burda çalışan 
işçilerimize memurlarımıza gayretli çalışmalar yapmalarını ve bu tesisi karlı hale 
getirmelerini temenni ediyorum.



Açılış Töreninde Sayın Bakanımız Törene kakılanlara hitaben 

bir konuşma yaptı.

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN’IN 
ESKİŞEHİR KONUŞMASI

Sayın Bakan arkadaşlarım, değerli misafirler, sevgili Eskişehirli vatan- 
daşîarım, muhterem basın mensupları.

Bugün burada Et ve Balık Kurumunun 21 ncl Kombinasını açacağız bu 
Kombina ile birlikte Et ve Balık Kurumumuzun et üretim kapasitesi takriben 
230 bin tona yükselecek böylece, Et ve Balık Kurumunun toplam et üretim 
kapasitesi içerisindeki yeri önemli bir noktaya gelmiş olacaktır.

Halen tarım sektörü içerisindeki hayvancılığımızın payı % 35 civarında sey
retmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki tarımda çok gelişmiştir. Tarım geliştikçe iler
ledikçe toplam tarım hasılası içersindeki hayvan ürünlerinin hayvancılık gelir
lerinin nisbetide yükselmektedir. Biraz evvel belirttiğim bu % 35 nisbeti geliş
miş tarım ülkelerinde % 60 lar 70 ler mesafesidir. Bu bakımdan önümüzdeki 
zaman zarfında tarımımızda inşallah önemli merhaleler önemli kar etliğimiz 
takdirde ki hayvancılıkta en önemli meselemiz pazarlama dışında yem üretimi 
ve ırk ıslahıdır. Bunlarda büyük hamleler yaptığımız takdirde bu % 35 nisbellde 
hayvancılığın tarım sektörü İçersindeki nisbeti de büyük ölçüde artmış olacaktır.

Hayvancılık sektörü geçen yıl 500 000 000 Milyon dolarlık bir ihracat sevi
yesine erişmiştir. Önümüzdeki yıllar zannediyorum bu gelişmenin daha İleriye 
gitmesi ile hayvancılığımızın gerek tarımsal ihracatımız içerisindeki yeri gerekse 
mutlak olarak dolar olarak değeri de inşallah yukarı seviyelere gelecektir.

Ben bu tesisin açılmasında hizmete girmesinde emeği geçen bütün yöne
tici, mühendis, işçi, müteahhit herkese teşekkürlerimi sunuyorum bu tesisin 
Eskişehirlilere ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.



21. Kombinamızın (ESKİŞEHİR) açılışında 
Genel Müdür Vekili Sayın Rafet Yavuz 
törene katılan misafirlere 
Kombina hakkında bilgi verdi.

Sayın Başbakanım, Bakanlarım,

Milletvekilleri, TRT’nin ve Basının de
ğerli temsilcileri. Sayın misafirler, sa
yın Eskişehirliler. Eskişehir Kombina
sının açılışını yapmak için toplanmış 
bulunuyoruz. Bu toplantıyı şereflendir 
diğiniz için teşekkürlerimi ve saygıla
rımı arzediyorum. Sizlere hoş geldiniz 
diyorum. Sayın Başbakan’m Eskişehir 
Et Kombinamız Kombinalar zincirinin 
21 nci halkası olarak bugünden itiba
ren hizmet kervanına katılmakta ve 
Kurumumuzun et kesim kapasitesine 
10800 tonluk bir ilave yapmaktadır. 
Böylece Kurumumuzun et kesim kapa
sitesi 228.480 tona çıkmıştır. Türkiye’
nin mezbahalarında yıllık toplam ke
sim 220 ile 260 bin arasında değişmek
tedir. Buna görede bizim bu Kombina
mızın devreye girmesiyle nerdeyse 
mezbaha kesim kapasitesine ulaşılmış 
bulunmaktadır. Fakat bunun yanında
6 Et Kombinamızmda çalışmaları ve 
inşaatları hızla sürdürülmektedir. Bun
lardan iki tanesinin çok yakın bir za
manda bu ayın sonunda Eylül ayı or
talarında açmış olacağız. 4 tanesinide 
1985 yılının ortalarında açmak üzere 
planlamış bulunuyoruz.

Sayın Başbakanım Et Kombinaları 
mezbahalardan farklı olarak uyguladı
ğı en modem ve ileri teknoloji uzman 
kadroları ile sadece et üreten et işle
yen, Deri, Bağırsak, Sakadat ve artık 
maddeler gibi, her türlü yan ürünleri 
en yüksek değere ulaştıran et sanayi 
tesisleridir. Kombinalarda etler yere 
değmeden hiçbir kirlenmeye, bulaş
maya maruz kalmadan elde edilmekde 
ve hemen soğutmaya alınarak sağlıklı 
durumu muhafaza edilmektedir. Bu

özellikleri mezbahalardaki kesimlerden 
farklı özelliklerdir ve burda üretilen 
etin değeri sağlık açısından kıymetini 
ifade etmektedir. Keza yan ürünlerden 
en önemlileri olan deri ve bağırsak yi
ne makinalarda işlenerek teknik usul
lerle korunup saklanarak yine değeri 
yükseltilmekte böylece deri sanayii en 
değerli ve kaliteli sağlam deriler Et ve 
Balık Kurumu tarafından arzedilmek- 
tedir. Bağırsakların durumu aynıdır. 
Bunun yanında mezbahalarda hiç de
ğerlendirilmeyen hatta çevre sağlığı 
bakımından sakınca teşkil eden insan 
sağlığı bakımından zarar temin edilen 
bir takım artık maddeler, artık mad
deler bir taraftan işlenerek zararsız 
hale getirilmekte ve bir taraftan da iş
leme sonucu bunlardan çok değerli 
maddeler elde edilmektedir. Başlıcala- 
rını saymak lâzım gelirse mesela, et 
kemik unu yapılması yem sanayii ö- 
nemli katkısı olarak Yem Sanayiine 
arzedilmektedir. Keza çeşitli yağlar iş
lenerek sabun sanayi ve diğer yağla 
ilgili sanayilerin yağ ihtiyaçlarını kar
şılamaktadır. Bunun yanında konsant
re safra tırnak, boynuz gibi unlar üre
tilmektedir ki bunlarda çeşitli sanayi
de önemli girdileri teşkil etmektedir.

Sayın Başbakanım Et Kombinala
rımızda üç çeşit kesim yapılmaktadır. 
Birincisi Kurumumuzun kendi adına 
yaptığı kesimlerdir. Bu kesimlerden 
elde edilen her türlü et, sakadat, yan 
ürün herneyse hepsi kurum adına sa 
tılarak değerlendirlmektedir. Fakat 
kurumun işi yalnız bundan ibaret de
ğildir. Bu geniş kapasitesini özel sektö
rün şehir halkımızın ihtiyacı içinde 
tahsis etmiştir. Onun için ikinci grup 
kesimleri şehir ihtiyacı için kesilen
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mezbaha kesimleri teşkil etmektedir. 
Bununda miktan bizim Et Balık Kuru
mu adına yapılan kesimler kadardır. 
Bir üçüncü kesim şeklide ihracaatcı 
adına yapılan kesimlerdir. 1983 yılında 
Kombinalarımızda 2.513.000 küçükbaş 
386.500 büyükbaş hayvan kesilmiştir.
1.250.000 adetini yalnız ihracaatcı ke
simler teşkil etmektedir. Ve buda Tür
kiye’de ihraç edilen etlerin % 60’ı ka
dardır. Bu miktar 1983 rakamlarıdır. 
Ve 1982 ye göre % 91 artış ifade et
mektedir. Bizde 1984 yılındada yine bu 
ihracaatcı kesimleri bütün hızıyla o- 
lumlu bir şekilde devam etmektedir. 
İhracaatcı kesimleri Kombinalarda ya
pılmasının çok önemli faydalı tarafları 
var. Biraz evvel arz etmeye çalıştığım 
gibi et asılarak kesildiği için yani yere 
değmediği için herhangi bir bulaşma
ya maruz kalmadığı için keza hemen 
soğutulduğu için kanıda asılı vaziyette 
iken daha iyi akıttığı için böyle üreti
len et çok sağlam olmakta ve dayanık
lılığı da uzun süre devam etmektedir. 
Bunun içinde uzak mesafelere ve uzak 
ülkelerede sevk edildiği halde herhangi 
bir bozulma herhangi bir müşterinin 
beğenisini kaybetme gibi durumla kar
şılaşmamaktadır. Biz ihracaatcıya, ke
simlerin dahada geliştirilerek devamı 
yolunda telkinlerde bulunuyoruz onla
ra kolaylıklar gösteriyoruz bu Kombi
namızda bu amaca hizmet edecektir. 
Ve değerli iş sahiplerimizi de önemle 
beklemektedir. Bunu önemle vurgula
mak isterim.

Devlet İstatistik Enstitüsünün tes- 
bitierine göre Eskişehirde 1.290.000 kü
çükbaş 160.000 büyükbaş hayvan var
dır. Burdan aldığımız bilgilere göre 
yılda 20-25 bin büyükbaş hayvan besi
ye alınmaktadır. Bu hayvanlardan
10.000 kadan başka şehirlere Bursa’ya 
Adapazarı ve İstanbul’a sevk edilmek
tedir. 59.000 kadarda koyun sevk edil
miştir. 100.000 tavuk gönderilmiştir. 
Eskişehir Kombinamızın açılması ile 
öyle zannediyorum ki bu şeyler fazla
lıklar dışarıya giden bu şeyler burada 
değerlendirilecek belkide et olarak di
ğer şehirlere veya ihracata verilebile

cektir. Eskişehir Kombinamız Orta A- 
nadolunun çok önemli bir yerinde hay
vancılık potansiyelinin çok elverişli bir 
yerinde kurulmuştur. 10.800 ton et üre
tecektir. Bu etin parasal dğeri 6 milyar 
civarındadır. Bugünkü fiyatlarla fakat 
yalnız bununlada kalmayacak tabi di
ğer harcamalarla birlikte 8-10 m ilyar
lık bir alışveriş bir ciroya bir para akı
mını sağlamış olacaktır. Bunun yanın
da 250 kadar işçiye doğrudan iş sağla
yacaktır. Kombinanın teknik özellikle
rine gelince; Sayın Başbakanım Kom
bina 8 saatte 300 büyükbaş 2200 küçük
baş kasaplık hayvan kesmektedir. Bu
nun yanında yıllık et kemik unu üre
timi 590 ton yem sanayiinin önemli bir 
katkı maddesidir. Kan unu üretimi 
94.000, yağ üretimi 402 ton olacaktır. 
Kombinanın kesim salonundan başka 
en önemli endüstriyel ünitesi olarak 
soğuk depolan saymak lazımdır. So
ğuk depolardan 400 m2 lik şok don
durma tüneli vardır. Ve donmuş mu
hafaza olarak 1500 ton kapasiteli 2248 
m2 lik donmuş muhafaza odalan var
dır. 10 tane bunun yanında çift mak
satlı kullanılan yani hem taze et soğu
tulmasında hemde donmuş et muhafa
zasında kullanıan 900 m2 kadar ge
nişliğinde soğuk depolarımız vardır.

Kombinamız 326.645.000 inşaat
267.897.000 tesisat, olmak üzere toplam
584.542.000 TL. sına mal olmuştur. Yal
nız bu bugünkü değeri değildir. Bugün
kü değerini hesaplarsak 2-2,5 milyar 
civarında olduğunu biliyoruz.

Kombinamız 147.000 m2 alan üze
rinde kurulmuştur. Bu 15.000 m2 likte 
kapalı sahası vardır. Tesisimizde ileri- 
ki ihtiyaçlar dikkate alınarak bazı ila
ve alanlar tesis edilmiştir. Bu alanlar
da öyle zannediyorum ki ilerde ekono
mik potansiyele göre muhtemelen ta 
vuk kombinası olabilir. Yine muhte
melen bir parçalama, paketleme, şar
küteri ünitesi olabilir. Bunlarıda im
kan verecek sahalarımız vardır. Kom
binamızın memleketimize, milletimize 
ve burda olduğu içinde Eskişehir hal
kına havırlı olmasını dilerim.



W ;m
/•£

c ^\juy

î - - ~ 4 m

" f i
°Â .â

I 3
t - a N f t î ^ i

. . .  . . , ..1 —̂v c. & ı r? /V \  * •.••••.•

•fi'

*■* ^  * +  , * x
i i f )  4 2 «  ^  t â 3

El ve BALIK KURUMU



ET ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN SIĞIR SELEKSİYONUNDA 

ÜZERİNDE DURULMASI GEREKLİ EKONOMİK KARAKTERLER

Dr. Naci TÜZÜMEN

Çizelge 3. Çeşitli Devrelerde Tip veya Konformasyon Pua
nının Kalıtım Dereceleri (14, 16, 17).

Karakter Kalıtım Derecesi (%)

Sütten Kesimde 26 — 53
Bir Yaşında 17 — 40
18 Aylık’ken 0 — 13
Besi Sonu Ağırlığında 39 — 45
Olgun İnekte 42

KARKAS KARAKTERLERİ
Karkas karakterleri ile ilgili tah

minler oldukça değişiktir. Başlıca se
bebi, karkas değerlendirmesinin objek
tiften çok subektif karakterde olması
dır. Bir et sığırı gövdesinde en yüksek 
fiyatlı kısımlar; bel; sırt ve sağrıdır. 
Bel gözü alanı karkasta mevcut et ve
ya yağsız etin tayininde kullanılan en 
iyi ölçüdür. Ayrıca bel gözü alanının 
kalıtım derecesi, şimdiye kadar bahse
dilen diğer ekonomik özelliklerin hep
sinden daha yüksektir. Bu bakımdan

kesim denemeleri sanunda en büyük 
bel gözü alanı ile en ağır ve en büyük 
arka dörtte bir gövde kısmını temin e- 
den hayvanların ebeveynlerini seçmek
le sürüde büyük oranda ilerleme sağ
lanabilir (2, 4, 5, 15, 16, 19).
Gevreklik, sığır etlerinde aranan ve en 
başta gelen kalite kriterlerinden biridir. 
Bu özellik etin kıymetini tayin etmede 
büyük rol oynar (16). Karkas derecesi, 
gevreklik ve yağ kalınlığının kalıtım 
derecesi orta değerde olup, büyük var
yasyon göstermektedir (Çizelge 4).

Çizelge 4. Karkas Karakterlerinin Kalıtım Dereceleri (8, 14, 
15, 16, 17, 18).

Karakter Kalıtım Derecesi (%)

Karkas Derecesi 33 — 49
Bel Gözü Alanı 68 — 73
Gevreklik 40 — 70
Yağ Kalınlığı 25 — 45
Mozaikleşme 5 — 31
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EKONOMİK KARAKTERLER A R A 
SINDAKİ KORELASYONLAR
Seleksiyon programlarında ekono

mik karakterler arasındaki korelasyon
ların bilinmesi gerekir. Eğer karakter
ler arasında pozitif bir genetik korelas
yon varsa bir karakter üzerinde yapı
lan seleksiyon ile. diğer karakterlerde 
de indirekt bir ilerleme meydana gel
mektedir. Bunun tersi durumda, yani 
karakterler arasında negatif bir genetik 
korelasyon bulunuyorsa o zaman her 
bir karakterde ayrı ayrı seleksiyon ya
pılmalıdır (9, 10, 13, 14, 16).

Doğum ağırlığı ile sütten kesim ön
cesi büyüme arasındaki; genetik, feno-

tipik ve çevre korelasyonları pozitif’dir 
Genetik korelasyon diğerlerinden yük
sek olup 0.30—0.55 arasında değişmek
tedir (16). Sütten kesim ağırlığı ile di
ğer bazı özellikler arasındaki korelas
yonlar çizelge 5’de verilmiştir. Bu çi
zelgede çok önemli olan bir nokta süt
ten kesim ağırlığı ile besi sonu ağırlığı 
arasındaki pozitif ve yüksek korelasyon 
olup, böyle bir münasebet daha çok ileri 
sütten kesim yaşı (6 ay ve daha fazla) 
ve besi sonu ağırlığı arasındadır (16). 
Aynı çizelgede görülebileceği gibi süt
ten kesim ağırlığı ile diğer özellikler a- 
rasında yüksek pozitif korelasyonlar 
vardır.

Çizelge 5. Sütten Kesim Ağırlığ ı ile Diğer Bazı Özellikler 
Arasındaki Genetik, Çevre ve Fenotipik Kore-
lasyonlar (16).

Özellikler Genetik Çevre Fenotipik

Doğum Ağırlığı 0.42—0.84 0.42 0.30—0.42

Sütten Kesim öncesi
Ağırlık  Artışı 0.80—0.99 0.82 0.92—0.97

Besi Sonu Ağırlığı 0.48—0.86 0.59—0.81 0.51—0.73

Yem Tüketimi 0.64 0.30 0.48

Çizelge 6 incelendiğinde besideki a- 
ğırlık artışı ile doğum ağırlığı arasın
daki ilişkinin çok zayıf olduğu ve süt
ten kesim öncesi ağırlık artışı ile de

negatif bir ilişkinin bulunduğu görül
mektedir. Ayrıca besideki ağırlık artışı 
ile besi sonu ağırlığı arasında yüksek 
pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Çizelge 6. Besideki Ağırlık  Artışı İle Diğer Bazı Özellikler 
Arasındaki Korelasyonlar (16).

Özellikler Genetik Çevre Fenotipik

Doğum Ağırlığ ı 0.07—0.29 0.14 0.11—0.30
Sütten Kesim Öncesi
Ağırlık Artışı (— ) 0.08— (— ) 0.50 0.32 0.14—0.20
Sütten Kesim Ağ. 0.28—0.77 0.39 0.18—0.24
Besi Sonu Ağırlığ ı 0.76—0.97 0.76 0.77—0.86

Çizelge 7’den anlaşılacağı gibi, be
sideki ağırlık artışı ile yemden yarar
lanma arasında negatif bir korelasyon 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki özel

lik için ayrı ayrı seleksiyon yapılması 
gerekir. Canlı değerlendirme ile diğer ö- 
zellikler arasındaki korelasyonlar çizel
ge 8’de verilmiştir. Bu çizelgede görüle-
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ceği üzere verilen özellikler arasında sığırlarında puanlama tek başına ve de-
geııel olarak düşük ve negatif korelas- vamlı kullanıldığında ekonomikliğe uy-
yonlar bulunmaktadır. Dolayısıyla et gun olmamaktadır.

Çizelge 7. Beside Yemden Yararlanma İle Diğer Bazı Özel
likler Arasındaki Korelasyonlar (16).

Özellikler Genetik Çevre Fenotipik

Sütten Kesim Ağ. 0.43 — 0.26
Beside Ağırlık  Art. (-—) 0.69 — (— )0.50

Çizelge 8. Canlı Derecelendirme veya Puanlama İle Diğer
Bazı Özellikler Arasındaki Korelasyonlar (16).

Özellikler Genetik Çevre Fenotipik

Sütten Kesim Puanı /
1 — Doğum Ağ. (— ) 032 0.20 0.14

2 — Sütten Ke. Ağ. (— ) 0.28 0.52 0.45

3 — Beside Ağ. Art. (— ) 0.06 0.16 0.07

Besi Sonu Puanı /
1 — Sütten Kes.Ağ. (— ) 0.51 — 0.20
2 — Beside Ağ. Art. 0.16 — 0.28
3 — Besi Sonu Ağ. 0.13 — 0.29

Çizelge 9’da genellikle karkas dere- karkas derecesi ve yağ kalınlığı arasın-
cesi ile verilen diğer özellikler arasın- da ise yüksek negatif korelasyonların
daki korelasyonların yüksek olduğu gö- bulunduğu çizelğe 10’dan anlaşılmakta-
rülmektdir. Birinci kalite et % si ile dır.

Çizelge 9. Karkas Karakterleri İle Diğer Bazı Özellikler 
Arasmdaki Korelasyonlar (6, 16, 19).

Özellikler Genetik Çevre Fenotipik

Sütten Kesim Ağırlığı /
1 — Karkas Derecesi 0.84 — 0.23
2 —  Bel Gözü Alanı! — — (— ) 0.05
3 —  Yağ Kalınlığı — — (— ) 0.26

Beside Ağırlık Artışı /
1 — Karkas Derecesi 0.85 — 0.31
2 — Yağ Kalınlığı 0.30 — 0.14

Besi Sonu Ağırlığı /
1 — Karkas Derecesi 0.88 — 0.36
2 — Yağ Kalınlığı 0.31 — 0.29

Karkas Ağırlığı /
1 — Karkas Derecesi 0.47 — 0.16
2 — Yağ Kalınlığı 0.15 0.43 0.31
3 — Bel Gözü Al. (—-) 0.02 0.58

0300OT
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Yapılan araştırmalara göre, belli 
yaştaki ağırlık için yapılacak seleksi
yon yağlılıkta azalmaya sebeb olacak 
(Yenebilecek et miktarında artışlara) 
veya hiçbir değişiklik olmayacaktır. 
Yemden yararlanma için yapılan selek
siyon ise mutlaka yağsız ve yenebilir et 
miktan yüksek karkasların elde edilme

sini sağlar (16). Sığırların et üretimin
de dikkate alınması gereken ekonomik 
karakterler ve aralarındaki korelasyon
ların ışığı altında yapılacak seleksiyon 
programları ile et üretiminin artırılma
sına yönelik çalışmalar daha da ileri 
götürülebilecektir.

Çizelge 10. Bazı Karkas Karakterleri Arasındaki Korelas
yonlar (6, 16, 19).

Özellikler Genetik Çevre Fenotipik

Birinci Kalite Et (%) /
1 —  Karkas De. (— ) 0.85
2 — Yağ Kalınlığı (— ) 0.95
3 — Bel Gözü Alanı 0.28ı O V. •; •;.

Yağ Kalınlığı /

1 —  Karkas Derecesi 0.23
2 —  Bel Gözü Alanı 0.05

-) 0.29 
-) 0.74

0.94

(— ) 0.44 
(— ) 0.83 

0.52

0.44
0.30

----------
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HAMURPERT GÖLÜNDE YAŞAYAN Capoeta Gapoeta umbla (Hec, 1843)’NIN BOY - AĞIRLIK İLİŞKİSİ, 

KONDİSYON FAKTÜRO ÖZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Niyazi ÖZDEMİR (x)

ÖZET

Mayıs/1983 tarihinde Muş ilinin 
Varto ilçesine bağlı Hamurpert gölle
rinde yaptığımız incelemede göllerde 
yaşayan balıkların Capoeta Capoeta 
umbla (Hec, 1843) alt türü oldukları 
saptanmıştır. Gölün balık potansiyeli 
yönünden zengin olduğu, gölde avcılık 
yapılmamasının zamanla göldeki be
sin potansiyelinin tükenmesine neden 
olacağı, hem de gölde balık hastalık
larının çıkmasını kolaylaştıracağı ka- 
naatma varılmıştır. Ayrıca bu önemli 
besin maddesi halk tarafından tüketil
mediğinden büyük bir kayıp söz konu
sudur.

Dursun ŞEN (xx)

EİNE UNTERSUCHUNG ÜBER DÎE 
BEZİEHUNG LÂNGE-GEWİCHT UND 
KONDİTİON FAKTÖR İM HAM UR
PERT SEE LEBENDE Capoeta capoeta 
umbla (HEC, 1843)

ZUSAMMENFASSUNG

Waehrend einer Forschungreise 
im Mai 1983 zur Hamurpert see in der 
Grenze von Varto haben wir festges- 
tellt, dass die in den beiden seen le- 
benden Fischarten Capoeta capoeta 
umbla (Hec, 1843) sind. İm Hinblick 
auf das Fischpotantial İst der gross see 
ziemlich reich. Es İst Möglich, in der 
Zukunft im see einige Fischkank- 
heiten aufzuweisen( wenn es nicht ge- 
fischt werden. Nach unserer Meinung 
ist auch ein Verlust vorhanden, weil 
die Fische nicht zur verfügung der an 
dem see lebenden Bewohner stehen.

GİRİŞ

Muş ilinin Varto ilçesine bağlı 
Ünaldı köyü sının içerisinde Hamur
pert adiyle bilinen iki göl bulunmakta
dır. Yaklaşık 700 kmrlik bir alana ve 13 
m. derinliği olan büyük gölün Ünaldı 
köyü için büyük bir önemi vardır. An 
cak, bugüne kadar gölde limnolojik 
bir etüd yapılmamış, gölün balık po
tansiyelinin yanında diğer özellikleri 
hakkında da herhangi bir bilgiye rast
lanmamıştır. Gölün Muş’a uzaklığı tak
riben 80 km. kadardır. Varto ilçesine ise 
uzaklığı 30 km dir. Varto’dan sonra

Ünaldı köyüne kadar muntazam bir 
yol olmadığından, özellikle yaz mevsi
minin dışında köyün ulaşımı oldukça 
zorlaşmaktadır. 1983 yılının Mayıs ayın
da yaptığımız gezide, Varto ilçesinden 
sonra yaklaşık 30 km lik mesafeyi 1,5 
saat içinde, arazili Landrower bir ara
ba ile güçlükle gidebildik.

Ünaldı köyü 80 hanelik bir köy 
olup, bu gölden halkın hiç bir şekilde 
yararlanmadığı saptanmıştır. Köyde 
konakladığımız iki gün içinde göle ait 
bazı biyolojik değerleri saptamak üze
re çalışmalar yaptık. Köy halkının ça
lışmalarımıza çok ilgisiz kalmalarına

(x ) F.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü — ELAZIĞ 
(xx) F.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü — ELAZIĞ

15



rağmen, gölün köy için önemini, bilhas
sa balıkçılık açısından izah etmeye ça
lıştık. Halkın geçimi sadece nayvan- 
cılığa bağlı olan bu köyde özellikle ko
yun sürülerinin fazlalığı dikkatimizi 
çekti. Mayıs ayında yeni eriyen kp~ 
araziyi su altında bırakmış ve mer’f» 
henüz hayvan otlatılacak bir seviyede 
o] mamasına rağmen kesif bir otlat
ma ve çiğnenme sonucunda otların 
nerdeyse çıkmamış olduklarına hükmet
mek mümkündü. M er’a dejenerasyonu
nun tipik örneğinin görüldüğü bu yöre
de Doğu Anadolunun yayla karakteri
nin önemli ölçüde yok olduğu ilk ba
kışta görülmekteydi.

Ünaldı köyü sınırlarına bitişik ikin 
bir bir göl daha mevcuttur Çok küçük 
olan bu gölde de bazı incelemeler yap
mak üzere Ünaldı köyünden 1,5 saat 
yaya yürümek zorunda kaldık. Köy
lülerce alabalık olduğu söylenen bu 
gölde mevcut balıkların Capoeto cmpo- 
eta türünün bir alt türü olan Capoeta 
capoeta umbla’nın (Hec, 1843) olduğu
nu saptadık. Büyük gölde de aynı alt 
tür yaşamaktadır. Küçük göl, köylüle
rin ifadesine göre 48. m. derinlikte ve
2 km2lik büyüklükte tarihi bir özelli
ğe sahiptir. Her iki gölde de zaman za
man bazı yabancı su altı araştırıcıları
nın ve Arkeologların gelerek araştırma 
yaptıklarını öğrendik. Anca,k, dip yapı
ları ve tarihi özellikleri konusunda gü
venilir kaynaklardan bilgi edinemedik.

Yarenin tarihi yapılarını ve göl
lerin durumlarını slaytlarla tesbıt et
tik. Gölden yanımızda götürdüğümüz 
ağlarla avladığımız balıkların önce 
tesbitini yaptık. Bulgularımıza, göre, 
gölde sadece Capoeta capoeta umbla 
(Hec, 1843) alt türünün göl formunun 
yaşadığını saptadık. Bu alt tür Elazığ’
da Hazar gölünde de yaşamaktadır. El
de ettiğimiz örneklerin boy-ağırlık iliş
kilerini boy gruplarına göre inceledik 
ve kondisyon faktörünü hesapladık. 
Aynca gölde balık populasyonu hak- 
kınde genel bir hüküm sağlamaya ça
lıştık.

MATERYAL VE METOD

Araştırmamızın materyalini muh
telif uzunlukta ve ağırlıkta toplam 135 
balık oluşturmuştur. Balıkların avlan
masında 100’er m. uzunlukta 28 ve 44 
mm. göz açıklıklarında iki ağ kullanıl
dı. Bizimle birlikte göle gelen Keban 
Balıkçılık Kooperatifi Başkanınm yar- 
dımıyle bir sal yaparak, göle ağları at
tık. Ağlar gölde 15- 20  dk. kaldıktan 
sonra çektiğimizde bol bir avla karşı
laştık. Elde ettiğimiz örneklerden tesa
düfen aldıklarımızın boylarını ölçme 
tahtasında ölçerek 4 cm. lik boy grup
larına göre ayırdık. Her boy grubun
daki balıkların ağırlıklarını saptıyarak 
kaydettik. Elde edilen değerler tablo 1 
ve 2’de gösterilmiştir. Balıkların cin
siyetleri gonadlarından saptanmıştır 
(2).

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Cinsiyet

İncelenen 135 bireyin 33 tanesi 
erkek, 102 tanesi ise dişidir. Balıkların 
boy gruplarına göre ağırlıkları incelen
diğinde 21.0—24.9 cm.lik gruptaki av
lanan balıkların tümünün erkek oldu
ğu görülmektedir. 25.0— 28.9 cm lik 
grupta avlanan 30 balıktan 20 tanesi 
erkek, 10 tanesi ise dişidir. Diğer boy 
gruplarında erkek balıkların daha az, 
fakat dişilerin daha çok sayıda olduk 
lan dikkati çekmektedir. (Tablo 1,2). 
37.0—40.9 cm.lik grupta sadece 4 adet 
dişi balık yakalanmıştır.

Uzunluk-Ağırlık İlişkisi

4. cm lik boy gruplanna göre sıra
lanan balıklardan aynı boy grupların
daki erkek ve dişiler arasında boy u- 
zunluğu ve ağırlık yönünden istastis- 
tiki bir farklılık bulunmamıştır (P >
0,05).
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Tablo— 1 : Capoeta capoeta umbla (Hec, 1843) nın total boy grupları ve eşey
lere göre xninimum( maximum ve ortalama boy uzunlukları

Boy gruplan Cinsiyet Balık sayısı Boylar (cm)
(cm) Min. Max X

21.0 — 24.9 S 5 21.1 24.9 23.0
25.0 — 28.9 6 20 25.3 , 28.9 27.1

9 10 25.2 28.8. 27.0

29.0 — 32.9 9 75 29.0 32.8 30.9
33.0 —  36.9 6 8 33.0 36.8 34.9

9 13 33.1 36.9 35.0
37.0 — 40.9 9 4 37.0 40.8 38.9

Tablo— 2 : Capoeta capoeta umbla (Hec, 1843)'nın total boy gruplan ve eşey
lere göre minimum, maximum ve ortalama ağırlıklan.

Boy gruplan 
(cm)

Cinsiyet Balık sayısı Ağırlıklar
Min. Max X

21.0 — 24.9 â 5 130 180 155
25.0 — 28.9 6 20 150 200 175

9 10 150 180 165
29.0 — 32.9 9 75 200 300 250
33.0 — 36.9 6 8 380 400 390

9 13 300 400 350
37.0 — 40.9 9 4 450 500 475

Tablo—3 : Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’mn total boy gruplanna ve 
eşeylere göre minimum, maximum ve ortalama kondisyon fak
törü

Boy gruplan 
(cm)

Cinsiyet Balık sayısı Kondisyon faktörü 
Min. Max X

21.0 - -  24.9 â 5 1.085 1.403 1.244
25.0 - -  28.9 6 20 0.820 0.960 0.890

9 10 0.810 0.960 0.885
29.0 - -  32.9 9 75 0.762 0.820 0.791
33.0 - -  36.9 â 8 0850 0.858 0.854

9 13 0.973 1.017 0.995
37.0 - -  40.9 9 4 0.781 0.888 0.834

Kondisyon
örneklerin kondisyon faktörü (K 

değeri) 4’er cm.lik boy gruplanna gö
re hesaplanmıştır. (Tablo 3). Erkek ve 
dişilerin olduğu boy gruplannda he
saplanan K değeri, erkek ve dişiler a- 
rasmda önemsizdir (P>0.05).

TARTIŞMA
Gölde inceleme yaptığımızda üre

me mevsimi olduğundan, balıklann sü
rü halinde kıyıya gelerek yumurtala- 
nnı bırakmak üzere göle akan küçük 
bir dereye doğru tırmandıklan izlen
miştir. Yumurtalı balıkları yakala
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mak üzere köylülerin katliam denile
bilecek şekilde balıkların yolunu kese
rek sopalarla öldürdükleri görülmüş 
ve yapılan işlerin doğru olmadığı an
latılmaya çalışılmıştır. Göl suyu 15°C 
olmasına rağmen balıkların üremeye 
başlaması, böyle dağ göllerinde yaşa
yan balıklara has bir özellik olarak 
kabul etmek gerekir. Gerçekten, daha 
ılıman bir iklimde bulunan Elazığ-Ha- 
zar gölünde bulunan Capoeta capoeta 
umbla’nm göl formu, su ısısı 18°C ol
madan üremeye başlamamaktadır. (1). 
Kulandığımız ağlar balıkla dolu idi. 
Ölçme yaptığımız balıklar tesadüfen 
alınmış, büyük bir kısmı köylülere ve
rilmiştir. Ağların çok dolu olması, göl
deki bahk populasyonunun büyüklü
ğü hakkında genel bir hüküm vermek
tedir Bugüne kadar avlanmayan balık
ların gölde devamlı bir üreme sonu
cunda büyük artış gösterdikleri dikka
ti çekmektedir. Şayet göle avcılık yo
luyla müdahale edilmezse yakın bir 
gelecekte gölde balık populasyonunun 
çok artacağı kaçınılmazdır. Bu durum

da çeşitli balık hastalıklarının da mey
dana gelebileceklerini söyleyebiliriz. A y 
rıca, bu önemli besin kaynağından ya
rarlanmak yerine, tabii haline terket- 
mek uygun bir davranış değildir. îlgili 
kuruluşların duruma müdahale etme
leri gerekir.

İncelenen örnekleri boy ve ağırlık 
bakımından Hazar gölünde yaşayanlar
la karşılaştırdığımızda, Hamurpert gö
lündeki örneklerin aynı uzunluk grup
larında daha ağır oldukları görülmek
tedir. Nitekim 22.26 cm. ortalama uzun
lukta olan 60 örnek Hazar gölünde or
talama 101.58. gr.; 33.25 cm. lik 38 ör
nek 346.68 gr. ağırlık kazanabildiği hal
de (1), Hamurpert gölünde yaklaşık 
aynı uzunluk gruplarındaki değerler 
155 gr. ve 390 gr. olarak saptanmıştır. 
Bu durum Hamurpert gölünün besin 
potansiyelinin ilk bakışta Hazar gö
lünden uygun olduğu kanaatini ver
mektedir. Her iki göldeki suyun fiziki 
görünümü ile bitkisel varlığı da bu ka
naatimizi kuvvetlendirmektedir.
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Yenilebilir Pişmemiş Etlerde 
Sulfonamid Kalıntıları ve Kontrolü

Sezai Kaya

Summary : Sulfonamide residues 
in uncooked edible meats and control:
Sulfonamides have been widely used in 
post and present times for therapeutic 
and prophylactic purposes in meat 
Producing animals due to their low 
cost and general effectiveness. How- 
ever, if not used according to label re- 
commendations, drug residues will oc- 
cur in edible tissues of treated animals 
at the time of slaughter, in addition to 
causing technologic problems in the 
fermentation, in addition to causing 
technologic problems in the fermanta- 
tion process in sausage production and 
developmsent of single and multiple 
drug resistant and R-factor bearing 
bacteria.

In this review, Sulfonamide resi
dues in uncooked edible meat and so- 
me foodstuffs which produced by ani
mals with significance of these residu
es were discussed and it was given so- 
me recommendations for controlling 
and preventing of the occurance of 
sulfonamide residues.

Özet : Sulfonamidler ucuz olmala
rı ve genel etkinliklerinden dolayı et 
üretiminde kullanılan hayvanlarda te- 
davisel ve koruyucu amaçlarla geniş 
şekilde kullanılırlar. Ancak, öngörü
len şekillerde kullanılmadıklarında, i- 
laç uygulanan hayvanların yenilebi
lir dokularında ilaç kalıntılarına rast
lanır. Diğer yandan, bu tür hatalı uy
gulamalar et teknolojisinde bazı prob
lemlere ve ilaçlara dirençli bakterile
rin ortaya çıkışma sebep olacaktır.

Bu revüde, pişmemiş yenilebilir et
lerde ve bazı hayvansal ürünlerdeki 
sulfonamid kalıntıları ile bunların ö- 
nemleri belirtildi. Kalıntıların önlen
mesine ve kontroluna yönelik bazı ö- 
nerilerde bulunuldu.

G İ R İ Ş :

Günümüzde halkın sağlığını önem
li bir şekilde etkileyen sebeplerden bi
rinin besin maddelerinin kirlenmesi 
olduğu, hiç kuşkusuz en sade vatan
daş tarafından dahi bilinmektedir. En
düstriyel gelişme toplumun yaşam 
standardını yükseltirken, beraberinde 
bazısorunlan da getirmiştir. Bir yan
dan, besin maddeleri endüstriyel artık 
ve atık maddelerle çevre kirlenmesinin 
bir yansıması olarak insan sağlığmı 
tehlikeli biçimde etkileyecek şekilde 
kirlenirken, öte yandan, özellikle hay
vansal kaynaklı besin maddelerinin 
kirlenmesinde bu besin maddelerinin 
elde edildiği hayvanlarda sağıtıcı, ko
ruyucu ve verim artırıcı amaçlarla kul
lanılan çeşitli kimyasal maddelerden 
ileri gelen kalıntılar azımsanmayacak 
öneme sahiptirler. Büyüme hızım, yem
den yararlanmayı, yem tüketimini art
tırmak ve ölümleri azaltarak verimi ar
tırmak amacıyla kullanılan bu mad
delerden özellikle sayılmaya değer 
olanlar arasında antibiyotik ve sulfo
namidler, antelmentikler, arsanilik asit 
ve diğer bazı gelişmeyi hızlandırıcılar 
bulunur.

Bu revüde, yenilebilir pişmemiş et 
ve diğer bazı hayvansal kaynaklı be
sin maddelerinde sulfonamid kalıntı-

Dr. Med. Vet. : A.Ü. Vet. Fak. Farmakoloji-Toksikoloji Bilim Dalı. Ankara - Türkey
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lan ve bu kalıntıların doğuracağı sağ 
lık sakıncaları hakkında bilgi verilecek. 
Kalıntıların oluşumunun önlenmesi ve 
kontroluna yönelik bazı önerilerde bu
lunulacaktır.

Besin üretiminde kullanılan hay
vanlara sulfonamidlerin uygulanma
sı ve kalıntılarının yarattığı sağlık 
sakıncaları :

Sulfonamidler öncelikle ucuz ve 
geniş bir etki alanına sahip olmaları 
sebebiyle besin üretiminde kullanılan 
hayvanlan hastalıklardan koruyucu ve 
tedavi edici olarak geçmişte ve günü
müzde yaygın bir şekilde kullanılmak 
tadırlar. Hayvanlara yem yada sulan- 
na kanştmlarak yada parenteral yol
larla tedavi edici veya daha az mik
tarlarda verilen sulfonamidler, öngö
rülen şekillerde kullanılmadıklannda, 
ilaç uygulanan hayvanlann yenilebi
lir dokularında ve bunlardan sağlanan 
çeşitli ürünlerde ilaç kalıntılanna rast
lanır. Bu durumdaki besin maddeleri
nin insan tüketimi için uygun olma
dığı bilinmektedir (2, 7, 8, 9). Zira, et 
ve çeşitli hayvansal ürünlerde buluna
bilecek çok az miktardaki sulfonamid 
kalıntısı insanlarda allerjik etkilere, 
et ve süt teknolojisinde fermantasyon 
işleminde teknolojik problemlere ve da
ha da önemlisi ilaçlara dirençli bakte
rilerin ortaya çıkmasına sebep olacak
tır (1, 8, 14). Aşırı duyarlı bireylerde, 
allerjik cevaba sebep olduğu en iyi bi
linen ilaçlardan birisi penisilindir. Öy- 
leki, besin maddelerinde bulunabile
cek 1 mikrogram kadar küçük miktar
daki penisilin, duyarlı kişilerde karak
teristik anafilaktik reaksiyonlara sebep 
olacaktır (6).

Besin üretiminde kullanılan hay
vanlarda verim artırıcı amaçla kullanı
lan ilaçlar hususunda en önemli konu 
şüphesiz ilaçlara dirençli bakterilerin 
gelişmesi olgusudur. Antibiyotik ve 
sulfonamidlerin bilhassa gelişmenin 
hızlandırılmasında ve bunun için de 
tedavi edici miktarlarının altında kul

lanılmaları tek yada birçok ilaca di
rençli ve R-faktörü taşıyan bakterile
rin gelişmesine önder olmaktadır (12). 
Çoğul nitelikli ilaç dirençliliğinin bak
teriden bakteriye, hatta türden türe 
temas yada birleşmeyle geçilebileceği
nin anlaşılması konunun diğer önemli 
bir yönüdür. Bu direnç kazanmış bak
terilerin sağıtıma cevap vermeleri şüp
hesiz beklenemez. Bu sebepten, çoğul 
dirençli bakterilerin hayvanlardan in
sana, özellikle hayvan bakıcısı ve ve
terinerlere, geçme olasılığı bu konuda 
insan sağlık so-ununu doğurmuştur. 
(11,13). Bugün hayvanlarda R-faktörü 
taşıyan patojenik bakterilerin ortaya 
çıkma sıklığı artış göstermektedir. A y 
nı durum insanlar için de sözkonusu- 
dur (4). Bütün bunların doğal bir so
nucu olarak günümüzde bazı hastalık
lar artık kolaylıkla sağıtıma cevap ver
memektedir. Ayrıca bu tür dirençli 
bakterilere çeşitli et ve süt ürünlerin
de de rastlanmıştır (3,5).

Birleşik Amerika’da besin üretimin
de kullanılan hayvanlann % 70-80 ka~ 
dannın yaşamlannda belli bir süre 
yemleriyle bir yada bir kaç ilaç aldık
ları hesaplanmıştır. Aynı ülkede, buza
ğı yemlerinin % 82’sinin, kanatlı ve 
domuz yemlerinin % 90 kadarının ilaç 
ihtiva ettiği belirtilmiştir. Normal ola
rak, böyle yemleri yiyen hayvanların 
dokulanndaki ilaç kalıntıları, kesime 
gönderilmeden belli süre önce hayvan
lara ilaç verilmesinin kesilmesiyle ve 
bu süre sonunda kesime sevkedilmele- 
riyle kontrol edilebilir (6, 8, 10, 13).

Bugün bazı ülkelerde etlerdeki sul
fonamid kalıntıları sıkı bir şekilde de
netlenmektedir. Örneğin, A.B.D.’de, bir 
yetiştiricinin domuzlannda 0.1 p.p.m’-
den fazla sulfonamid yoğunluğu belir
lendiğinde, ticari ruhsatı geçici olarak 
elinden alınmaktadır. Kasaplık test 
grubu olarak seçilen beş hayvandan 
alman dokulardaki sulfonamid kalın
tıları 0.1 p.p.m.’den aşağı düştüğünde, 
ruhsatı tekrar geri verilmektedir. Vü
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cudun ilaçtan bu arındırılma süresi u- 
zatılabilmekte, fakat böyle bir uygula
ma da kesim ağırlığına ulaşmış hay
vanların çiftlikte bekletilmesi sonucu 
yetiştirici için ekonomik kayba sebep 
olmaktadır (2).

A.B.D.’de F.D.A. örgütü çeşitli ka
saplık hayvan türlerinde güvenli şe

kilde uygulanabilen sulfonamidlerin 
kullanımı, kesim öncesi ilaç kesilme 
süreleri ve kullanılan bu sulfonamidle
rin etlerde bulunmasına izin verilen 
miktarlarına ilişkin bir liste yayımlan
mıştır. Yararlı olduğunu sandığımız 
bu liste kısaltılarak Tablo l ’de sunul
muştur.

Tablo 1 : Kasaplık hayvanlarda kullanılması resmi olarak uygun 
görülen sulfonamidler, kesim öncesi ilaç kesilme zamanı 
ve ette bulunmasına izin verilen miktarları :

Hayvan
Türü Sulfonamid, dozu, verilme şekli ve yolu

Kesim öncesi 
Haç kesilme 
zamanı, gün.

Pişmemiş yenile
bilir dokularda 

İzin ver. miktarı. 
p.p.m.

Sığır ve Buzağı Sulfamethazin :

Yem : 28 gün süreyle, günde, hayvan başına
sulfamethazin ve kloram fenikol’den 350 
şer mg.

Oral ; 3 gün süreyle, 2.5 g. sulfamethazin ve 125

7 0.1

mg. kloram fenikol içeren tabletten 45 
kg. canlı ağırlık  için l  tablet.

5 0.1

90 kg. canlı ağırlık için 22.5 g.’lılc bir bol 

Sulfaethoksipridazin :

7 0.1

Yem : 4 gün süreyle, günde 55 mg/kg can. ağ. 16 0.1
i.v. : 4 gün süreyle, günde 55 mg/kg can. ağ. 16 0.1
İçme suyu : 4 gün süreyle, günde 55 mg/kg 

can. ağ.
16 0.1

Tablet : 4 gün süreyle, günde 55 mg/kg can. ağ. 16 0.1
Kontrollü ilaç bırakan tablet : 220 mg/kg can. 

ağ.

Sulfadimetoksin :

16 0.1

i.v. : 55 mg/kg’lık başlangıç dozunu takiben 
günde 27.5 mg/kg can. ağ.

Oral : 55 mg/kg. lık başlangıç dozunu takiben

5 0.1

4-5 gün süreyle, günde 27.5 mg/kg. 
can. ağ.

7 0.1

Piliç Sulfadimetoksin :

İçme suyu : 6 gün süreyle 1.875 g/4.5 L.
Yem : 113.5 g. sulfadimetoksin ve 68.1 g. orme-

5 0.1

topr im/Ton.
113.8 g. sulfadimetoksin, 68.1 g. ormetop-

2 0.1

rim ve 22.7 g. 3-nitro-4-hidroksi fenilar- 
sonik asit/Ton.

Sosyum sulfakloropirasin monohidrat :

5 0.1

İçme suyu : 3 gün süreyle % 0.03 

Sulfanitram :

Yem ı D iğer ilaçlarla kombinasyon halinde 262-

4 0

481.6 g./Ton 5 0
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Hayvan
Türü Sulfonamid, dozu, verilme şekli ve yolu

Pişmemiş yenile- 
Kesim öncesi bilir dokularda 
ilaç kesilme izin ver. miktarı, 

zamanı, gün. p.p.m.

Piliç
tçme suyu : İlk 2 gün 747 gm sulfanitram ve

Hindi

le 374 m g sulfanitram ve 477 mg okla- 
mid/45.5 L.

5 0

Sulfadimetoksin :

tçme suyu ı 6 gün süreyle 938 mg./4.5 L. 5 0.1

Yem  : 56.75 g. sulfadimetoksin ve 34,05 g. or- 
metoprim/Ton. 2 0.1

56.75 g. sulfadimetoksin, 34.05 g. orme- 
toprim ve 56.75 g. ipronidazol/Ton. 4 0.1

I Besin üretiminde kulanılan çeşit
li hayvan türlerinde yapıan kontrollü 
denemelerde, ilaç uygulaması kesildik
ten sonraki çeşitli kesim zamanlarında 
bazı dokularda ve yumurtada bulunan 
sulfonamid kalıntılarına ilişkin bazı 
rakamsal verilir Tablo 2’de özetlenmiş
tir.

Tablo 2 incelendiğinde anlaşılacağı 
üzere, çeşitli hayvan türlerinde ilaç 
verilmesi kesildikten genellikle 10 gün 
sonra dokulardaki ilaç kalıntıları bu 
tür besin maddelerinde bulunmasına 
izin verilen 0.1 p.p.m.’lik tolerans dü
zeyi altına düşmektedir. Başka bir 
anlatımla, belirtilen sürelerden önce

Tablo 2 : Bazı hayvan türlerinde değişik kesim zamanlarında bazı 
dokularda ve yumurtada bulunan sulfonamid miktarı 
(P.P.m.)

İlaç Böbrek Kas K.ciğer
Hayvan Kesm.
Türü Son

günler

Koyun i.v. 150 mg/kg SMZ’le birlikte oral, 3 gün 2 19.88 16.90 16.50
süreyle 100 mg S A 5 0.65 0.40 0.175

8 0.12 0.08 0.05
Oral yolla 35 mg/kg başlangıç dozunu ta - 2 4.66 1.23 2.45
kiben 3 gün süreyle 25 mg/kg SMP 5 0.25 0.06 0.15

8 0.11 0.04 0.05

Buzağı 4 gün süreyle oral yolla 99 mg/kg SMZ 0 43.20 30.40 54.90
8 0.02 0.01 0.03

11 0.00 0.00 0.00

6 gün küreyle yemle %0.4 SMZ 0 103.0 74.50 78.00
3 2.8 0.77 2.6

10 0.19 0.04 0.47

6 gün süreyle su ilo %0.1 SMZ 0 10.70 5.70 18.70
3 0.83 0.15 0.81

10 0.01 0.03 0.13

(San)
Lit.
No.

14
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Piliç 5 gün süreyle yemle %0.2 SFX 0 53.75 10.77 13.49
3 0.1 0.1 0.1

5 gün süreyle yemle %0.4 SFX 0 132.6 37.3 41.1
3 0.14 0.1 0.1

5 gün süreyle i.m. 100 mg/kg SFX 0 172.0 50.0 37.2
3 0.11 0.1 0.1

5 gün süreyle yemle %0.2 SFX 0 1.88
4 1.52

10 0.1
5 gün süreyle yemle %0.4 SFX 0 3.58

4 2.55
10 0.1

5 gün süreyle i.m. 100 mg/kg SFX 0 8.84
4 5.66

10 0.1

SMZ : Sulfamethazin, SA  : Sulfonilamid,
SFX : Sulfamethoksazol,
SMP : Sulfametoksipiridazin.

kesime sevkedilen hayvan etlerinde 
sakıncalı olabilecek düzeylerde sulfo
namid kalıntısına rastlanacağı açıklık
la görülmektedir. Burada göze çarpan 
diğer bir sonuçta yumurta tavukların
da yumurtlama devresindeki ilaç kul
lanımıdır.

Kalıntı bulgularının önemi ve koat- 
rolu :

Besin hayvanı etlerinde yapılan 
tarama nitelikli çalışmalar (8, 14) bu 
hayvan endüstrisinde ilaç kalıntılarının 
sık karşılaşılan bir sorun olduğunu gös
termektedir. Sulfonamidlerin gerek 
koruyucu ve gerekse sağıtıcı olarak 
uygun şekilde kullanılmaları ve ilaç 
kesilme zamanının dikkatle belirlen
mesi ile (Tablo 1), bu sorun önemli öl
çüde çözümlsnecektir. Bu son iki uy
gulama öncelikle hayvan yetiştiricile
rinin sorumluluk taşıdığı bir konudur. 
Hayvan yetiştiricileri, özellikle kendi 
hatalı uygulamaları sonucu doğabile
cek kalıntı sorununu önleyecek her tür
lü önlemi bilmeleri ve uygulamaları 
gerekir. Bazı ülkelerdeki hayvan ye
tiştiricileri bu konuda epey deneyim sa
hibidirler ve kesim öncesi ilaç kesil
mesi zamanına önem verdikleri belir
tilmektedir (2).

Besin üretimi için kullanılan hay
vanlardan elde edilen etlerde suifona-

midlerden ileri gelen bir kalıntı soru
nunun ortaya çıkışında aşağıda sırala
nan hatalı uygulamalardan biri yada 
birkaçı etkili olabilmektedir (2, 8).

1. Kesim öncesi ilaç kesilmesi za
manına dikkat etmemek.

2. îlacı önerilen miktarlardan fazla 
vermek.

3. Birlikte verilmemeleri gerektiren, 
ilaçlı yem ve suyu aynı zamanda ver
mek.

4. Yem depolama tanklarının iyi 
temizlenmemesi, ilaçsız yeme ilaçlı o- 
lanm karışması.

5. Uygun olmayan depolama.

Bu konuda ilaç endüstrisi, yem ü- 
reticileri, veteriner hekimler ve kont
rol etme durumundaki kurumların da 
kalıntı önleme programında önemli 
katkıları olması gerekecektir. İlaç en
düstrisi sulfonamidlerin uygun şekilde 
kullanılmaları hususunda yetiştiricilere 
bilgi vermek ve kesim öncesi ilaç ke
silme zamanının saptanmasına ilişkin 
araştırmalara katkıda bulunması gere
kir. Yem üreticileri ilaçlı yemlerin ha
zırlanma, dağıtım ve tanınmalarına 
çok önem vermelidirler. Bunlar mo
dem üretim teknikleriyle birlikte yürü
tülen bir kalite kontrol programı uy
gulamaları konusunda yönlendirilmeli-
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1.0

dir. Veterinerler uygun ilacı seçerek van yetiştiricilerine kalıntı sorunu ya-
reçetesine yazmalı ve hayvan sahibi- ratan diğer ilaçlar da dahil olmak üze
ne kullandığı ilaç hakkmdaki sınırla- re sulfonamidlerin kullanımı ve yapı-
malan belirtmelidir. Kontrol yetkisine lacak uygulama hatalarından doğacak
haiz kurumlar kalıntı sorunu yaratan sağlık sakıncaları konusundaki bilgi-
sulfonamidler için gerekli önerileri be- 1er, yayınlanacak broşür v.s. ile veril-
lirleyerek yayımlamalıdır. Aynca hay- melidir.
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GIDA ENDÜSTRİSİNDE ne ZİRAATTA 

BİYOTEKNOLOJİ

★  Hüsnü Yusuf GÖKALP, M.S., Ph. D.

1. G İ R İ Ş

Tükettiğim iz gıdalar; bitkisel, hayvansal 
ve m ikrobiyolojik kaynaklı gıdalar ve labora- 
tuvarlardan elde edilen yapay gıdalar oli'.'ak 
sınıflandırılabilir. Bu dört sınıfta da protein, 
yağ, karbonhidrat ve vitamin gibi mak-m'Çe
küllerin sentezinin esası genetik koda daya 
nır (5).

Dünya nüfusu, bugün için ortalama % 1 7 
artış göstermekte ve bugün toplam 4,5 m ilyar 
iken 2000 yılında 6-7 m ilyara ulaşacağı tahmjn 
edilmektedir. Bugünkü hayat standartlan öl
çüsünde 2000 yılındaki nüfusun beslenebilmesi 
için bugünkünün 17 katı daha fazla besine 
ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir (3,7). Dün
yada alışılagelmiş gıda üretimi ve belirli kay
nakların tüketimi ile belirtilen nüfusun bes
lenme ihtiyacını karşılamak mümkün olma
yacağına göre, teknolojinin tüm olanaklarını 
kullanarak yeni gıda kaynaklarının bulunması 
gerekmektedir. Yüzyılım ızda, bu amaçla ta
rımsal biyoteknoloji alanında tüm dünyada a- 
raştırma ve çalışmalar yapılmakta, bazıları mıı 
sonuçları da pratiğe aktarılmış bulunmak,.a 
dır. Bu çalışmalardan bahsetmeden önce biyo
teknoloji ve alt dalı olan tarımsal biyotekno
loji kısaca tanımlanmalıdır.

2. B İYOTEKNOLOJİ

Biyolojinin çeşitli sahalarındaki bilimsel 
ve teknolojik gelişmeleri bir araya getirerek 
insanoğlunun hizmetine sunan bir bilim dalı
dır. Biyoteknolojinin amaçlarından biri ve en 
önemlisi üç F’ler diye bilinen (9) Fuel-Food and 
Fertilizer (Yakacak - Yiyecek ve Gübre) için 
duyulan aşırı talebe cevap verm eyi sağlam;’ k 
ve karşılaşılan sorunları çözümlemektir.

3. TAR IM SAL BİYOTEKNOLOJİ

Bitkisel .hayvansal ve m ikrobiyolojik kay
naklı gıda maddelerinin, istenilen vasıflarda, 
yeterli miktarda, hızlı ve seri şekilde üretimi-

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım 
Ürünleri Teknolojisi Bölümü, Erzurum.

Şaziye ÇEPER

ni sağlayan, yeni gıda kaynaklarının bulun 
masına yönelik çalışmaları içeren, biyoteknö 
lojinin alt dalıdır. Tarımsal biyoteknoloji sa
hasında yapılan araştırmaların çoğu gen mü 
hendisliği kapsamı içine girer. Tarımsal biyo 
teknolojinin hammaddesini bitkiler, hayvanlar 
m ikroorganizmalar ve bunların ürünleri oluş
turduğuna göre, bu canlı organizmalar ile ya
pılan çalışmaların gen mühendisliği kapsam; 
na girmesi doğaldır.

4. GEN M Ü H END İSLİĞ İN İN  D AYAN D IĞ I 
ESASLAR

Gen mühendisliği teknikleri, Deoksiribo 
Nükleik Asidin (D N A ’nın) yeniden düzenlen
mesi yöntemi ile istediğim iz bir geni ve do 
layısıyla genin ürünlerinden biri olan protei
ni saf olarak elde etmemize imkan sağlar. Böy- 
lece gen mühendisliği; hem gen yapısı ve fonk
siyonunun (gen ekspresyonunun) incelenme
sini ve hem de genlerin çeşitli şekillerde top
lum yararına kullanılmasını mümkün kılar. 
(13).

Çekirdek içerisinde pekçok sayıda gen bu 
lunması, geçmişte yapılan çalışmalarda hücre 
çekirdeğindeki genlerin saf olarak elde edil
mesini güçleştirmiştir. Örneğin insan hücresi
nin toplam 80 cm boyundaki D N A ’sında 130-100 
bin kadar gelen kodlanmış durumdadır. Hal
buki bakteri yapısının basit olması nedeniyle, 
bakterilerden genlerin izalasyonu daha kolay
dır. Bakteri üretmek, laboratuvar koşulların
da basit bir işlemdir. Escherichia coli’de 2 3 
bin gen bulunduğu sanılmaktadır. Ayrıca  bu 
bakteri, plasmid denilen, çok sayıda, küçük, 
kromozom dışı D N A  taşır. Bu nedenle isteni
len herhangi b ir genin D N A ’sını plasmidlore 
bağlayarak bakteriye aktarmak, genin saflaş
tırılmasını kolaylaştırmaktadır. Bütün canlı
ların D N A ’larının kimyasal bileşimi farklı ol
duğundan dolayı, böyle melez (recombinnnt) 
bir D N A  yapılması, yani bir genin aşılanması 
(klonlanması) mümkündür. Aşılama tekniği 
1973 yılında D N A  restriksiyon enzimlerinin
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uygulanmaya konulması ile kolaylaşmıştır ( i ) .  
Plasmid D N A ’sının ve yabancı gelen segmenti- 
nin, homolog bölgelerinden asimetrik jlavak
kesilmesinde restriction endonuclease isimli

özel enzim ler kullanılır. D N A  parçalarının 
birbirine eklenmesinde ve bu yolla bir ^enin 
plasmid yapısına sokulmasında ise DNA-ligase 
enzimi kullanılır.

Şekil —  1. D N A  Parçasının Restriksiyon Enzimi Kullanılmaksızın Aşılanması

3 - C - T - A - T - C - A - G - 5
J  I I I  I I I  . 

s - g - a - t - a - g  -  T -  C -  3

Y a b a nc ı ONA

3 - A - G - C - A - A -  T - T -  5

. I I I M  M  .
5 - T - C - G - T - t -  A - A - î  

H üc re se l  D N A

Y a b a n c ı  D NA

S . . .  3p o l y d  T ---------

___ - ___p o l yd  A

H ü c r e s e l  D N A

3 U c u n a  t e r m i n a l  t r a n s f e r a z  

e n z i m i  i le p o l y d  A ek l enmi ş t i r

3 U c u n a  t e r m i n a l  t r a n s f e r a *  

enzimi  i l e  p o l y d  T e k l e n m i ş t i r

A ş ı l a n m ı ş  D N A  p a r ça s ı

Şekil —  l ’de şematik olarak görüldüğü gibi, 
bir D N A  parçasının restriksiyon enzimi kul
lanılmadan da aşılanması mümkündür, hatta 
bazı durumlarda gereklidir de (13). 3’-ucuna 
terminal transferaz enzim i ile p o l dT eklenmiş 
bir D N A  ile, aynı şekilde poly dA eklenmiş 
başka bir DNA, bu tümleyici ek ler vasıtası 
ile birbirine eklenebilir ( l ) .  Çoğu hallerde aşı
lanmak istenen genin D N A ’sı saf olarak elde 
olmayabilir. Aşılanmış geni elde edebilmek 
için önce hücrenin tüm D N A ’sı parçalanarak 
aşılanır. Sonra istenen gen için seçme yapılır, 
örneğin  bir bakterinin antibiotik bağışıklı<>'m 
sağlayan genini, bir plasmide aşılamak için 
önce tüm hücre D N A ’sı aşılanır. Bütün klon
lar bakteriye verildiğinde, klonlar çoğalmaya 
başlarlar. Fakat ant.ibiotikli ortamda yaln ıı-a 
antibiotik bağışıklığını sağlayan klona sahip 
bakteri büyüyebilir. Ancak böyle doğrudan 
doğruya seçim, çoğu hallerde imkansızdır. Bu 
gibi durumlarda şu yöntemler kullanılabilir 
(4) :

1 —  Genin proteinine karşı yapılmış anti- 
karlar yardım ıyla bütün kolonları tarıyarak is
tenen klonu bulmak mümkündür.

2 —  Geni kodlayan D N A ’nm bir parça.ı 
veya m R N A ’sı (haberci Ribo Nükleik Acit) 
sağlanabilmişse, nükleik asit hibritleşti . mesi 
yolu ile, hangi klon olduğu bulunabilir. Belli 
bir proteinin çok fazlaca üretildiği özelleşmiş

hücrelerde olduğu gibi, genin m R N A ’sınm el' 
de edilmesi tümleyici D N A  (cD N A )’nın aşıla
nabilmesini mümkün kılar. cDNA, m R N A ’dan 
eşleme yoluyla ters-transkriptaz enzimi yar
dımıyla yapılmış D N A ’dır. Bu yöntem, intron- 
lar içeren hücre geninin klonlanmasında da 
kullanılır. Intronlar, bazı hücre genlerinde bu
lunan, protein kodlamayan, pasif bölgelerdir. 
Bu bölgeler, protein sentezinin çeviri aşama
sından önce kırpılır. Bakterilerde R N A  kırp
ma mekanizması olmadığı için aşılamada kır
pılmış m RNA kullanılması ön şarttır. Plasmid- 
ler gibi, bakteriyel fa jlar da aşılama için kul
lanılmaktadır. Son zamanlarda hem gen ak
tarımındaki sorunları önlemek ve hem de hüc
relerde gen anlatımını incelemek amacıyla bak
teriyel fajlardan aşılama aracı (cloning vehicle) 
yapılmaktadır (1).

Gen mühendisliği yöntemlerinin tıp, fa r
makoloji, endüstri ve tarım gibi her sahaya 
uygulanabilmesi, tekniklerin büyük bir hızla 
gelişmesine imkan hazırlamaktadır.

5. GEN M ÜH END İSLİĞ İN İN  PO TANSİ
YELİ VE TÜ RK İYE ’DEKİ U YG U LAM A  İM 
K A N LA R I

Gen Mühendisliği aracılığı ile organizma
ların biyosentetik kapasiteleri ayarlanabilir

örneğin  :
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—  istenen madde veya proteinin fazl ı 
miktarda üretimi,

—  Yabancı bir organizma proteinin fa z
laca üretimi,

—  Genellikle hücrede devam lı bulunan 
ürünlerin ekstraksiyonu,

—• Yeni biyokimyasal kapasitelerin elde 
edilmesi, bu ayarlamalardan yalnızca birka
çıdır.

Gen mühendisliği dışındaki diğer yollarla 
organizmaların üretim kapasitelerinden yeteri 
ri kadar faydalanmak ekonomik güç gerekti
rir. Bazı durumlarda ise başlangıç materyali 
nin büyük çoğunluğu az miktarda bulunabilir. 
M iktardaki son ürün, alışılagelmiş üretim me- 
todları ile fazla  miktarda başlagıç materyali 
gerektirirken, gen mühendisliği aracılığı ile 
birkaç kilogram  organizmadan elde edilebilir. 
Bu yöntemle, Türkiye için ekonomik yönden 
önemli birçok biyoloji maddenin üretimi sağ
lanabilir. M ikroorganizm alar veya doku kül 
türü hücreleri kullanılarak üretim yapılmak 
istendiğinde, çeşitli ürünlerin saflaştırılmadı 
için bazı temel araçlar gerekmektedir. Bu a- 
raçların başlıcalari; üreme tankı veya ferman- 
tör, santrifüj, konsantrasyon aleti, ısıya daya- 
nıksız ürünler için soğutma sistemi, saflaştır- 
ma ve anatolik metodlar için çeşitli kromotog- 
rafi alet ve düzenleridir. Gen mühendisliği çalış
malarında giderken önemli kısmını ihtisaslaş- 
mış elemanların ücretleri oluşturmaktadır. 
Başlangıçta bazı maddelerin de dışarıdan alın
ması gerekecektir. Fakat bunların da zaman
la Türkiye’de üretilmesi mümkün olabilir (11).

Gen mühendisliği yoluyla, bakteriler kul
lanılarak gerek  duyulan enzimler ucuz yolla 
üretilebilir. Ayn ı şekilde insan için gerekli 
proteinler de m ikroorganizmalar tarafından 
üretilebilir. Interferan, insülin, im an büyüme 
hormonu, sematostatin, ürokinaz, plasma pro
teinleri bunlar arasında sayılabilir. Son zaman
larda Türkiye’de mevcut olan birçok hem bi 
yokimyasal madde işlenmek üzere dış ülkelere 
ihraç edilmektedir. Halbuki memleketimizde 
biyoteknolojinin geliştirilmesi ve  uygulanmaya 
konulması ile bu hammaddeler kullanılmaya 
hazır dtruma getirilip, büyük kâr sağlanabi 
lir.

6. G ID A  ENDÜSTRİSİNDE GEN M ÜHEN
DİSLİĞ İ

Gıda endüstrisinde önemli olan m ikroorga
nizmalara, genetik yolla daha üstün nitelikle
rin kazandırılması çalışmaları, gerçek ani ni
da, bazı maddelerin (mutojenlerin) mutasyo- 
na neden olduğunun anlaşılması ile mümkün 
olmuştur. Genetik bilginin hangi yolla akta

rıld ığı öğrenilip, rekombinasyon (yenibileşme) 
mekanizması aydınlatılınca, çalışmalar hız 
kazanmış ve 1970’li yıllarda Rekombinant DNA 
Teknolojisi adı verilen bir bilim dalı doğmuş
tur. Rekombinant D N A  Teknolojisinin yakın 
bir gelecekte endüstriyel m ikrobiyoloji üzeri
ne ne tip etkilerde bulunabileceği, günümü
zün en çok tartışılan konularından biridir. 
Endüstriyel m ikrobiyoloji sahasında, halen ya
pılmakta olan sanayi uygulamalarının ve ya l
nızca laboratuvarlarda gerçekleştirilm iş en
düstriyel m ikrobiyoloji uygulamalarının bir
kaçını saymak, b ize bu dalın geleceği hakkın
da fik ir verebilecektir :

a) Am ino asitlerin eldesi. Glutamik asit, 
L-lisin gibi bazı amino asitler özellikle Am e
rika ve Japonya’da fabrikasyon olarak elde 
edilmekte ve bütün amino asitlerin elde ed il
mesi için çalışmalar yapılmaktadır (12) însan 
organizması, amino asitleri aldıktan sonra ken
di içinde proteini sentezleyebilir. Bu husus 
dikkate alındığında, gelecekte endüstriyel m ik
robiyolojinin dünya protein açığını kapamada 
ve dünya açlık sorununa çözüm bulmakta çok 
önemli bir rol oynayacağı görülmektedir.

b) M ikroorganizmalardan polim erler ha
linde protein eldesi,

c) Tarımda azotu tesbit edebilen bakteri
lerin  gübre olarak kullanılması. Bu bakteriler 
Rhizobium ve Azotobacter cinsindendir. Halen 
bu uygulama Sovyetler Birliğinde ve Kongo’da 
yapılmaktadır (2).

d) Selülotik bileşiklerin mikrobiyolojik 
yıkımı. Bu yolla biyokimya endüstrisinde ucuz 
substrat temin edilir. Bol miktarda karbon
hidrat üretilebilir.

e) Bakteri genetiği sayesinde istenen mad
deyi fazla miktarda üretebilecek suşların hazır
lanması. örneğ in  Am erikada bir E. coli suşun- 
da yapılan gen değişikliği sonucu, bu bakteri 
insülin sentezi yapabilecek duruma getirilm iş
tir. Y ine bu suşlar yardımı ile enzim sentezi 
ve amino asit üretimi maksimum düzeyde ol
maktadır (12).

Gıda endüstrisinde gen mühendisliğinin 
kullanılması ile sağlanacak yararlar neler o- 
labilir? tnsan nüfusunun hızla arttığı, buna 
karşılık alışılmış gıda kaynaklarının sınırlılığı 
dikkate alınarak, bu açığın alışılmamış gıda 
üretimi ile karşılanabileceği düşünülmektedir. 
Bu amaçla m ikroorganizmalardan geniş öl 
çüde yararlanılmaktadır.

M ikroorganizmaların insan yararına kul
lanılması fikri yeni değildir, örneğ in  ekmek 
ve şarap yapımında binlerce yıld ır m ikroorga
nizmalar kullanılmaktadır. Ancak hidroka -
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bonlardan vg  karbonhidratlardan tek hücre 
proteini (THP) eldesi, yağlı tohum küspelerin
den, planktonlardan, yapraklardan ve a lgler
den protein eldesi fikri oldukça yenidir. Pro 
tein elde edilebilecek diğer kaynaklar is e  ya
pay amino asitler, atıklardan proteinin geri 
eldesi, bitkisel ve hayvansal doku kültürleri, 
kontrollü koşular altında bitkisel üretim v.s. 
dir (6, 7).

Proteinlerin sentezi genlerle yönetilir. Gen, 
hücresinin genetik bilgisini içeren uzun DNA 
molekülünün nisbeten kısa bir bölümüdür. Pro
teinler gibi D N A ’da uzun bir zincirdir. Fakat 
çeşitli yapı ünitelerinden oluşmuştur. Bunlar, 
bir şeker (deoksiriboz), fosfat ve Adenin  (A ), 
Timin (T ), Guanin (G ), Cytosin (C ) denilen 
4 bazdır. D N A  zincirinin çift helix adı verilen, 
helezon şeklinde iki iplikçiği vardır. Her iplik
çikte, yapı üniteleri belirli bir sıra ile b irb iri
ni izler. Bu iki iplikçik kapatılmış bir fermu
arın iki kenarına benzer şekilde, bazı çiftleri 
arasındaki bağlar aracılığı ile bir arada tu
tulur. Adenin sadece Tim in ’le, Guanin sadece 
Cytosin ile bağ oluşturur (1).

Protein sentezindeki ilk aşamada, D N A ’- 
nın protein sentezini yöneten geni oluşturan 
kısmı çözülmeye başlar ve iki ip likçiğe ayrı
lır. Her iplikçikteki baz sıraları açığa çıkar. 
Enzimler vasıtasıyla bu iki iplikçik birbirin
den ayrılır ve transkripsiyonda kulanılması 
gereken seçilir. D N A ’dan, başka bir yapı blo- 
ku serisinden oluşan bir kalıp zincir çıkarılır.

Bu zincirin adı R N A ’dır. Bu zincir, protein 
sentezi için mesaj taşıdığından m RNA diye ad
landırılır. m M N A oluşuna nükleustan prote
in sentezinin yapıldığı yere taşınır. Burada 
taşıdığı mesaj tercüme edilir. Enzim ve gerek
li protein yapı taşlarının yardım ı ile protein 
sentezlenir. Herhangi bir proteini sentezlemek 
istediğimizde; sentezlemek istediğimiz prote
in genini bir m ikroorganizmaya nakletmek için 
ilk yapılması gereken iş, geni izole etmektir. 
Bilim adamları m R N A ’dan yola çıkarak ve ta
şıdığı mesaj yardım ı ile onu gönderen D N A ’ya 
iz  sürerek bunu başarmışlardır. Bundan son
ra  D N A ’dan m R N A ’yı oluşturan olayın tersi 
yönde m R N A ’dan tümleyici D N A  (cD NA) 
sentez edilir. Son olarak ta bunun karşılığı 
olan D N A  iplikçiği sentez edilerek, çift iplik- 
çikli protein geni oluşturulur. Son aşamada, 
sentetik genin uygun bir bakterinin (mesela : 
E. coli) uzun D N A  molekülüne sokulması g e 
rekir. Bunun için seçilen bakterinin, kromozo
mundan başka plasmid denilen, çift helixten 
oluşan, çember şeklinde küçük bir D NA ihti
va etmesi şarttır. Plasmidler kolaylıkla bak
teriden dışarı alınıp, geri içeri sokulabilir (4).

Plasmidlerin ve D N A  moleküllerinin bak
teri hücrelerinden elde edilip arıtılmasında; 
hücreler Sodium Dodecyl Sulfate yada başka 
bir deterjan ile işleme sokularak, hücre çeper
lerinin parçalanması ve karışımların e§it yo
ğunlukta dengeleme yöntemi ile santrifüj edil
mesi yolu izlenebilir (1).

Şekil — 2. Rekombinant DNA Nasıl Çalışır?

Verici H ü c re

A l ı c ı  Hücre

E n z i m l e r l e  çember in  bir 

k ı s m ı  k o p a r ı l ı r

Re k o m b i n a n t  
p l a s m i d

S
Genet ik  ş i f r ey i  

i çeren k r o m o z o m  

p a r ç a s ı
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Şekil —  2den izlenebileceği gibi, genin 
plasmide yerleştirilmesinde, önce restriksiyon 
bölgesi enzim leri denilen enzim grubundan 
restriction endonuclease adlı özel bir enzim 
ile, plasmidi oluşturan D N A  çemberinden bir 
kısım koparılır. İşlemin başarısı için en önem
li aşamalardan biri bu asimetrik kesmedir (4) 
D N A  molekülleri restriction endonuclease 
gibi enzim lerle muamele edilince, D N A ’nın 
kesildiği bölgedeki iki D N A  iplikçiği ayrı u- 
zunluklardan olur ve molekül böylece yapış
kan bir yapı kazanır. D N A  moleküllerini si
metrik olarak kesen Hpa I, Hpa II, Hpa III 
gibi enzim ler yapışkan uç oluşturmadıkların
dan dolayı, bu işlemde kullanılmazlar. Çünkü 
bu enzim lerle kesilen D N A  segmentlerinin 
birbirine eklenmesi imkansızdır (1). Asim et
rik kesme işleminden sonra kırık bir çember 
oluşur. Elde edilmiş olan protein geni ise, uç
ları yapışkan ve tamamlayıcı olacak şekilde, 
kimyasal ve enzimatik yoldan modifiye edilir. 
K ırık plasmid çemberi ile m odifiye gen karış
tırılır ve gen çemberdeki boşluğa yerleşir. Son 
olarak iki iplikçikteki kopuklukların onarımı 
gerekir. Bu iş DNA-Ligase enzimi ile yap.hr. 
M odifiye plasmid, artık bakteriye geri sokul 
mak için hazırdır. Plasmidin bakteriye geri 
sokulmasında kulanılan sistem, invitro trans
formasyondur. Bakteri hücreleri CaCb çözel
tisi ile muamele edildiğinde, hücre çeperleri 
bozulmakta ve karışımdaki plasmidlerin bak
teriler içine girmesi sağlanabilmektedir. Daha 
sonra bakteriler uygun bir besiyerinde üreti
lir. Rekombinant plasmidleri içeren bakte
riler, bu uygun besiyerinde kendilerini ona
rır ve rahatça ürerler. Bu bakterilerin, üremo 
tankı gibi büyük besiyerlerinde üretilmesi ile 
fazla miktarda protein eldesi mümkün olur.

Endüstride önemli olan m ikroorganizma
lar; küfler, mayalar, bakteriler ve küf benzeri 
bakterilerdir. Bunlardan elde edilen ürünleri 
4 sınıfta toplamak mümkündür :

1. M ikroorganizmaların kendisi (Tek 
hücre proteini eldesi).

2. Enzimler (Am ilaz, Proteaz, v.s.).

3. Prim ler metabolik maddeler (organik asit
ler, amino asitler v.s.)

4. Sekonder metabolik maddeler (antiblo- 
tikler, toksinler, v.s.).

Bu ürünlerin eldesinde rekombinant DNA 
teknolojisinden yararlanılmış olup şu husus 
lar esas alınmıştır :

a) Mutasyonal programlama
b) Protoplast birleştirimi (Füzyon)

c) Gen çoğaltımı (Am plifikasyon)

d) D N A  rekombinasyonu.

Bütün bu çalışmalarda, hücrenin yeniden 
genetik programlanması amaçlanmış olup, en 
düstride önemli ürün artışı sağlayacağı açıktır.

Günümüzde gıda endüstrisinde yaygın o- 
larak kullanılan enzimlerden, bu teknoloji sa
yesinde, üretimi artırılm ış olanları mevcut 
olup, bunlardan en önemlileri amilaz, glikoz- 
izomeraz ve glukam ilaz’dır. Rekombinant 
D N A  teknolojisinden yararlanılarak, Bacillus 
subtilis’te amilaz sentezinden sorumlu bir dizi 
düzenleyici gen bir araya getirilm iş ve amilaz 
üretimi 20 katı kadar artırılmıştır, ö te  yan
dan, Japonya’da Shojı Shinomiya ve arkadaş
larınca ısıya dayanıklı am ilaz eldesindede aynı 
teknolojide yararlanılmış, term ofil bir bakte
riden alınan genler B. subtilis’e sokulmuş, bu 
yolla enzimatik proses (nişastasının glukoza 
dönüşümü) hızlandırılm ıştır (2).

Selüloz ve motanol gibi bazı önemli kay
naklardan yararlanılarak, rekombinant D NA 
teknolojisi yardım ı ile, ucuz substrat temini 
mümkün olmuştur. Methylophilus M eüıylot 
rophus bakterileri üzerinde genetik program la
ma yapılmış, bu programlanan m ikroorganiz
ma, substrat olarak metanolden istifade ile tek 
hücre proteini eldesinde kullanılmaya başlan- 
lanmıştır (12).

Rekombinant D N A  teknolojisinin, 1980’li 
y ılların  sonunda endüstriyi ve dolayısiyla g ı
da endüstrisini tamamen kontrolü altına ala
cağı düşüncesi yaygındır. Bu teknolojinin ana 
hedefi tamamiyle yeni m ikroorganizmalar bul
mak değil, mevcut m ikroorganizmaları daha 
üretken şekle dönüştürmektir.

7. Z İRAATTE  GEN M ÜHENDİSLİĞ İ

Rekombinant D N A  teknolojisinin ziraatte 
uygulama bulması .endüstriye oranla daha 
güçtür. Bununla beraber her iki alandaki uy
gulamalar aynı esaslar çerçevesinde değerlen
dirilmektedir. Ziraatte gen mühendisliği uy
gulamaları şu esaslara dayandırılmaktadır :

a) Azot bağlayabilen yeni tip m ikroor
ganizmaların bulunması veya mevcut tiplerin 
genetik programlama ile geliştirilmesi,

b) Mikroorganizmalardan bitkilere ge
netik kod aktarımı,

c) Bitkilerden mikroorganizmalara genetik 
kod aktarımı,

Azotu bağlayabilen mevcut m ikroorganiz
ma çeşitleri üzerinde genetik programlama ya
pılmasının sebebi, bu mikroorganizmaların sa
dece belli grup bitkilere fayda sağlamasından 
kaynaklanmaktadır. Belli grup dışındaki diğer 
bitki türleriyle de ortak yaşam koşullarını sağ
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layacak, azot bağlama kapasitesini artırabile
cek genetik kodun değişik mikroorganizma 
türlerine aktarılıp aktarılam ıyacağı üzerinde 
yoğun çalışmalar mevcuttur. Halen Azotobac- 
ter ve Rhizobium türleri üzerinde yapılan ve 
simbiyotik yaşamayı sağlayacak olan genetik 
çalışmalar bu amaca yöneliktir (2).

M ikroorganizmalardan bitkilere genetik 
kod aktarımı için yapılan çalışmalar içinde 
en önemlisi Agrobacterium tumefaciens ile o- 
lanıdır. Bu bakteri, içinde bulunan bir plas
mid yardımı ile çift gerekli bitkileri infekto 
edebilmekte, bakteri D N A ’sından belli bir bö
lüm bu yolla bitki kromozomuna katılabilmek
tedir. Bu katılma işleminden yararlanılarak, 
başka genetik kodların da bitkilere aktarılma
sına çalışılmaktadır. Bu gerçekleştiği takdirde 
bitkilere azot bağlayıcı genlerin doğrudan 
doğruya aktarılması mümkün olacaktır. (10).

Bitkilerden mikroorganizmalara genetik 
kod aktarımı ise, belirlenmiş esaslar içinde en 
zor olanıdır. Bitkiler gibi yüksek organizma
lardan bakteriler gibi basit organizmalara 
gen aktarımı, ancak karmaşık bir seri kimya
sal olayın aydınlığa kavuşturulması ile müm
kün olacaktır. Bu yapıldığı takdirde, bitki pro
teinlerinin üreme tankında, fabrikasyon ola
rak eldesi gerçekleşebilecektir (2).

8. ENDÜSTRİYEL A T IK LAR D AN  YENİ 
G IDA MADDELERİ ELDESİ

Gıda endüstrisi artıklarından ülkemizde 
gereği gibi istifade edilememekte ve bu artık
lar büyük ölçüde çevre kirlenmesine sebep ol
maktır. Halbuki bu atıklardan biyolojik 
dönüşüm yolu ile yeni gıda maddelerinin elde
si ve aynı yöntemle besin değeri düşük ıtık 
ların, besin değerinin yükseltilereg ha.yvan 
yemi olarak kullanılması mümkündür.

Zirai atıklardan selülozlu maddeler, en
düstriyel atıklardan nişastalı ve glikozlu mad
deler, ayrıca hayvan gübreleri biyoprotein di
ye bilinen THP üretiminde başlangıç madde
leridir (6). örneğ in  yurdumuzda özellikle me
lastan THP eldesi ile sağlanacak yarar, mela
sın direkt hayvan yemi olarak kullanılması ile 
sağlanan yarardan çok daha fazla olacaktır 
(8).

Biyoteknolojik süreçlerde protein kayna
ğı olarak kullanılabilecek diğer atıklardan 
birkaçı ise şunlardır :

—  Etil alkol üretim kuruluşu atığı ol?.n is
pirto mayası,

— Nişastalı ürünler üretim kuruluşu a lı j ı  
olan mısır maserasyon sıvısı,

—  Peynir sanayi atığı olan peynir suyu,

— Yağ sanayi atığı olan yağlı tohum küs
peleri, v.s.

Biyoteknoloji sayesinde, endüstride kul
lanılan hammaddelerin tümü çeşitli şekillerde 
değerlendirilmekte ve atıklardan dolayı olu
şan kayıplar ortadan kalkmaktadır. Böylece 
hammaddeden maksimum fayda temin edil
miş olur.

9. EMBRİYO TRANSFER TEKNİĞ İ

Canlı hayvan potansiyelinde, genlerin 
transferi ile büyük ölçüde üretim artışı sağla
nabilmekte ve bu işlem, embriyo veya döllen
miş yumurtanın verici hayvandan çıkarılıp 
alınması, taşıyıcı hayvanın uterusuna yerleş
tirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. İşlem es
nasında herhangi b ir cerrahi müdahaleye ge
rek yoktur.

Sürüdeki en üstün kabiliyetli dişi ve erkek 
hayvanların genetik varlığının birleştirilmesi 
ile elde edilen döllenmiş yumuı talarm veya 
embriyoların, bu üstün vasıflı dişilerden alın
ması ve taşıyıcı hayvanların uteruslarına ta
şınması ile, üstün vasıflı dişilerden elde edi 
len gelir çok fazla artmaktadır (10).

Embriyo transferi önceleri yalnız çok de
ğerli sığırlar için uygun görülmüş iken, bugün 
teknolojinin gelişmesi ile çiftlik şartlarında, 
saf ırk sürülerin % 10-20’den daha fazlası veri 
ci olarak alınarak büyük ekonomik avantajlar 
sağlanmaktadır. Am erika’da 1982 yılında yapı
lan bir araştırmanın sonucuna göre 8500 inek
ten, embriyo transferleri ile yılda 25.000’in ü- 
zerinde buzağı elde edildiği belirtilm iştir (10).

Transfer edilecek emriyolar, 12 ayı geç
memiş düvelerden, hatta bazen döllenme er
ginliğine tam ulaşmamış olan buzağılardan 
da elde edilmektedir. Embriyo transferine baş
larken, süperovulasyonu teşfik için üstün va
sıflı inek, hormonlarla muamele edilir. Nor
mal olarak tek bir yumurta veren yumurtalık, 
bu uygulama ile ortalama 8-10 yumurtayı ser
best bırakır. Daha sonra yaklaşık 1 hafta için
de yumurtalar döllendirilir. Döllenmiş yumur
talardan umumiyetle 4 ila 7 tanesi taşıyıcı i- 
neklere transfer için uygun bulunur. İri, sağ
lıklı fakat diğer özellikleri yönünden vasat 
veya düşük olan taşıyıcı ineklere bu döllenmiş 
yumurtalar verilerek, genetik olarak üstün va
sıflı döl eldesi sağlanır. Bu yolla hayvansal 
üretim çok daha ekonomik olur ve hem de hız
lı şekilde artış gösterebilir.

öze llik le  gelişmiş ülkelerde bugün, emri- 
yo üretip pazarlayan ticari firm alar bulunmak
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tadır. Pazarlarda, bu firm alar tarafından don
durulmuş ve paketlenmiş embriyolar satışa su
nulmaktadır (10).

Son yıllarda üzerinde çalışılan emriyo böl
me tekniği ise, üstün verim li canlı hayvan po 
tansiyelinin genetik kopyesini üretmeye imkân 
sağlar. Bu metod sığırlarda, aşağıda belirti
len sırayı takip ederek uygulanmaktadır :

a) Verici ineğin döllenmesi,

b) Embriyonun oluşması,

c) Vericiden alınan embriyonun bölün
mesi,

d) Genetik olarak birbirinin aynısı olan 
fertler meydana getirecek embriyo parçacıkla
rının taşıyıcı ineklere yerleştirilmesi.

Embriyo bölme tekniğindeki araştırmalar 
yardımı ile, bir emriyodan 4 buzağı elde edi
lebilmektedir. Orijinal embriyo, gelişme saf
hasında küçük embriyolara bölünür. Bu par
çalardan her biri bir buzağı üretmek üzere 
taşıyıcı ineklere transfer edilir. Sonuçta 1 a- 
det üstün vasıflı orijinal embriyodan birbiri
nin aynı olan 4 buzağı elde edilmiş olur.

Dondurma ve çözme tekniğindeki aksak
lıklar nedeni ile dondurulmuş embriyolarda ya
şama oranı düşük olmaktadır. Dondurma ve 
çözme tekniklerinde yeni düzeltmelere gidile
rek, dondurulmuş embriyolardan da dondu
rulmadan hemen transfer edilen embriyorlar 
kadar, hatta daha fazla  yarar sağlamak müm
kündür (10).

Burada hemen akla şu soru gelebilir; Aca
ba emriyo transfer tekniği, daha sonraki y ıl

larda tüp dana üretimine bir basamak teşkil 
edecek midir?

Türkiye, büyük ve küçük baş hayvan sayısı 
bakımından dünyada başta gelen ülkelerden 
biri olmasına rağmen, hayvansal gıda mad
deleri üretimi ve kişi başına düşen tüketim 
miktarları, gelişmiş ülkelere oranla çok dü
şüktür. Embriyo transfer tekniği ve embriyo 
bölme tekniği, bu sorunun çözümüne büyük 
ölçüde katıkıda bulunabilir. Embriyo transfer 
tekniğinin Türkiye’de uygulamaya konulması 
ile düşük verim li yerli ırklarım ızın taşıyıcı o- 
larak kulanılması mümkün olacaktır. Kültür 
ırklarından alınacak embriyolar, yerli ırklara 
transfer edilerek çok sayıda üstün vasıflı bu
zağı elde etme imkanı doğabilecektir. Embriyo 
bölme tekniği yardım ıyla da, üstün vasıflı hay
vanlardan oluşan küçük sürülerin genetik kop- 
yelerini yapmak suretiyle verim li canlı hay
van potansiyelimiz artırılabilir.

Yeterli ve dengeli beslenmek için, tüketi
len gıdaların % 50’sinin bitkisel, , % 50’sinin ise 
hayvansal kaynaklı olması gerekmektedir. 
Türkiye’de maliyetlerinin yüksek olması ne
deniyle hayvansal kaynaklı gıda maddelerinin 
tüketimi oldukça düşüktür. D iğer ülkelerde 
olduğu gibi, Türkiye’de de embriyo transfer 
tekniğinin uygulanmaya konulması ile bol 
miktarda, kaliteli ve  ucuz et, süt, v.s. hayvan
sal ürünlerin üretimi mümkün olacaktır. Böy
lelikle hem halkımın yeterli dengeli beslenme
si belirli bir ölçüde sağlanmış ve hemde üre
tim fazlasının dış satımı ile döviz girdisinin bü
yük çapta artırılması temin edilmiş olabi
lecektir.
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IŞYERLERÎMÎZl  TAN IYAL IM
SAKARYA ET

İşletmeye açılışı : 16.10.1978

Yeri : İstanbul - Ankara asfaltı ü- 
zerinde olup 272720 m2 si Erenler bele
diyesinden, 280 m2 si ise sahışlardan a- 
lmmış olup ceman 280.000 m2 lik arsa 
üzerinde kurulmuştur. Şehre uzaklığı
8 km. dir.

Arsa üzerinde, Endüstriyel, sosyal 
ve yardımcı tesislerin oluşturduğu a- 
lan bir tablo halinde gösterilmiştir.

TESİSİN ADI

1 —  A N A  TESİSLER

— Kesim salonu ve müştemilatı

— Teşhir salonu ve müştemilatı

—- Soğuk depolar ve müştemilatı

— Rendering dairesi ve müştemila
tı

—  Parçalama ve şarküteri dairesi

—  Makine dairesi

2 —  YARDIMCI İŞLETMELER

— Kantar binası ve müştemilatı

—Padoklar

— Garaj ve tamirhane

—  Su deposu 600 m3 gömme depo

— Hidrofor dairesi 6x14 m2, h : 8 m

— Trafo binası 630 KW  İller ban
kası tipi

— Anbar binası

-—■ İdare binası

KOMBİNASI
Ertan Güven 

Uzman

3 — SOSYAL BİNALAR
— Memur lokali ve müştemilatı
— İşçi lokali ve müştemilatı
— Revir ve müştemilatı
— Lojmanlar

KOM BİNANIN  KURULUŞ GEREK
ÇESİ VE YER SEÇİMİ

1967 yılı yatınm programı ile İs
tanbul Anadolu yakasında bir et kom
binası kurulması Devlet Planlama Teş
kilatınca öngörülmüş ve bu alanda ya- 
phılan çalışmalar sonucu Pendik Kurt
köy organize sanayii bölgesinde yapıl
ması kararlaştırılmış ve burada satın 
alman arsa üzerinde kombina yapımı
na Bayındırlık Bakanlığı aracılığı ile 
başlanmıştı. Bu arada müteahhit fir 
ma, Bayındırlık Bakanlığı ve İstanbul 
Defterdarlığı arasında müteahhide ya
pılacak ödeme konusunda çıkan ihtilaf 
dava konusu haline gelmiş ve inşaatta 
durmuştu. Bu arada projenin finans
manı yönünden Dünya Yatırım  Ban
kası devreye girmiş ve ba-zı etüdler ya
pılmıştı. Yapılan etüd sonucu Pendik- 
Kurtköy’de yapımına başlanan Kombi
na için gerekli alt yapı tesislerinin bu
lunmadığı bu tesislerin Kurumca ya
pılması halinde 45 milyonluk ek bir 
yatırıma ihtiyaç bulunduğu bu neden
le Kombina yerinin değiştirilmesinde 
fayda mütalaa edildiği tesbit edilmiş
tir.

Kombina yerinin değiştirilmesi a- 
macıyla gerek Kurumca gerekse ku
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ram dışı ilgili kuruluşlarca girişilen ça
lışmalar sonucu Kombinanın yerinin

a) İstanbul Nazım Plan bürosunca 
(14.9.1971 ve 12.10.1971 tarihli 
yazılarıyla)

—  Tavşantepe

— İzmit - Sabanca - Adapazarı 
ekseni üzerinde

b) Dünya Yatırım  Bankasınca 
(27.7.1971 tarihli yazılarıyla)

—• Adapazarı

— Eskişehir

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
(18.9.1971 tarih 17/57 sayılı ya
zılarıyla)

—  İzmit

—  Adapazarı

—  Eskişehir

d) Kurumumuzca 

7.10.1971 tarihli raporla

— Adapazarı
olması teklif ve tavsiye edilmiş
tir.
Buna göre

1 — Şap hastalığından ari olan 
Trakyanm steril bölge olarak korunma
sı için Anadolu menşeli hayvanları
nın Rumeli tarafına geçmesini önle
mek amacıyla bu hayvanların Adapa
zarı ve civarında bloke edilmeleri ve 
bu bölgenin tampon bölge haline geti
rilmesi.

2 — Gayri sıhhi şartlarla çalışan 
Karaağaç ve et mezbahalarının kapa
tılması ve hizmetin Sakarya Et Kom
binasına kaydırılması.

3 —  Anadolu ile Avrupa arasın
da bir tampon bölge hüviyetini taşıma
sı.

4 —  Hinterland ve hayvan akımı
nı kolaylaştırıcı yol irtibatları.

5 —  Tarım Bakanlığınca hayvan 
park ve pazar yerinin Adapazarında 
kuruluşunun öngörülmüş olması.

6 — Zirai fabrikasyon artıkların
dan olan (Ayçiçeği, çiğit, mısır ve şe
ker fabrikası gibi) yem karakterini ta
şıyan küsbelerin bol oluşu sebebiyle 
bilhassa Adapazarı ovasında kültür ır
kı sığırcılıkla, dana besiciliğinin geliş
mesi;

1967 yılındaki hayvan varlığı 

İlçesi Koyun - Keçi Sığır - Manda
Baş Baş

Adapazarı 41696 42700
Akyazı 17656 29260
Geyve 61018 27281
Hendek 11872 29428
Karasu 3830 24015

Sapanca 1588 2923

Kaynarca 35261 21429

YEKÛN : 185921 177036

7 — Besicilik projesinin başarılı ol
ması, besicilik çalışmaları sonucu il 
mezbahalarında kesilen hayvanlarla

komşu illere ihraç edilen canlı hayvan 
ve et miktarlarının tetmin edici olma
sı.
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İl mezbahalarında 
kesilen hayvan

Sene Baş

İstihsal edilen 
Et 
Kg

Komşu illere 
ihraç edilen 
canlı hayvan

Komşu illere 
ihraç edilen 

Et Kg

1962 48343 2.415.000 37289 105182
(Plansız devre)
1963 60784 3.264.308 20780 67528
(Plansız devre)
1964 59543 3.202.258 28011 70082
1965 69708 5.317.530 22327 73410
1966 84281 6.618.903 23908 46860
1967 76468 4.362.622 20130 310548

Genel
Yekûn : 399127 25.180.621 152445 672530

Arsa bakımından

a) Adapazarıj Mithatpaşa istas
yonuna 3 - 3 , 5  km uzaklıktadır. Güzer
gah bağlantı hattı yapımına elverişli
dir.

b) İstanbul - Ankara asfaltı ile 
Ankara asfaltından Adapazarına giriş 
asfaltı ile çevrili bulunmaktadır. Kara 
yolu ile bağlantı sorunu ve masrafı 
yoktur.

c) Yeraltı suyu boldur, arsada ke- 
son kuyular mevcuttur.

ç) Etibankın kuzeybatı enterko- 
nekte şubesinden trafo merkezine u- 
zaklığı 5 km dir.

d) Arsa Sakarya nehrinin ke
narında olduğundan deşarj problemi 
yoktur.

e) Erenler belediyesine ait olan 
arsanın cüzi bir fiatla satın alınabilece
ği :

Yukarıda belirtilen alternatifler
den Adapazarı ili ve Arsa yeri görüşü 
ağırlık kazanarak Kombinanın burada 
yapılması uygun görülmüştür.

KOM BİNANIN KESİM KAPASİTE
Sİ

I — KESİM SALONLARI

I —  I. Sığır kesim salonu

îki kesim; istasyonundan ibaret o- 
lup pratik kesim kapasitesi 8 saatte 
400 Büyükbaş hayvandır. (60 Ton/gün 
et)

1 —  2 Koyun kesim salonu

8 saatte 2200 küçükbaş hayvanı ke
sebilecek kapasitededir. (44 Ton/gün 
et)

2 — SOĞUK DEPOLAR

Normal % 25
Yükleme Fazla Yükleme 

M 7 Ton/Gün (Ton) (Ton)

— Dondurma 331 25 - - ____

— Monaraylı Ön Soğutma 1188 119
— Monaraylı Çift Rejim 529 53 -- —
— Donmuş Muhafaza 1007 — 605 756
— Çift Rejim 529 —■ 317 397
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Taze et muhafaza odalarında + 1 
°C de, donmuş et işe muhafazada —  18 
°C muhafaza edilmektedir.

Soğuk muhafaza depolarında bir 
kerede 119 Ton, donmuş muhafaza o- 
dalarında işe 605 Ton et muhafaza edi
lebilmektedir.

3 — RENDERİNĞ DAİRESİ

8 Adet pişirme kazanı ve eklerin
den ibarettir .

Bu dairede

— Et kemik unu
— Kan unu
—  Boynuz veya boynuz unu

— Tırnak veya tırnak unu

— Konsantre safra

— Renderinğ yağları

—  İlik kemik yağı

gibi mamüller üretilir. Fakat adı geçen 
kombinamızda

a) Renderinğ yağı

b) Et ve kemik unu

c) Kan unu

d) Don yağı 

üretimi yapılmaktadır.

a) Renderinğ yağı

Et kemik unu imal edilirken pres
lenen keklerden elde edilen yağ olup 
renderinğ yağı olarak satışı yapılmak- 
dadır.

b) Et ve Kemik unu

Kombina kesim salonundan getiri
len yenmiyecek vasıftaki sakatat, im- 
halık gövde, ve akşamı, et ve kemik 
unundaki protein miktarını düşürmek 
için kullanılan kemik, et ve kemik unu
nun ham maddesini teşkil eder.

Hasher-Washerden geçirilen bu 
ham maddeler, transpartörle kazan
lara gönderilir. Kemikler elevatörle üst 
kattaki kırıcıya sevk edilerek ,kırılır 
ondan sonrada kazana nakledilir. Ka
zanda pişirmeyi müteakip yağ ve kek 
alınır ve kek tekrar pres edilmek su
retiyle içindeki yağda çıkarılır.

Preslerden alınan kekler öğütücü 
ile öğütülerek çuvallara konur, satışa 
hazır bir duruma getirilir.

c) Kan unu

Ham maddesi kan olup kesim sa
lonundan transportör ile tahsis edilmiş 
kazana getirilerek suyun tamamen u- 
çurularak toz haline getirilince kazan 
kapağı açılır ve kan unu Pergulatöre 
oradanda elekklere alınır. Eleklerden 
geçen kan unu çuvallanarak satışa ha
zır hale gelir

Üretim Nevi 1981 1982 1983

Renderinğ Yağı 32614 34808 31512
Et ve Kemik Unu 80556 129092 86095
Kan unu — 4250 15040
Sanayilik don yağı 47875 22492 47875

Birim : Kğ

d) Don Yağı

Satışı yapılmayan iç ve çöz yağla
rı kazanlarda eritilerek hususi kaplar
da dinlendirilir. Elde edilen yağa Don 
yağı tabir edilir.

Bu mamüllerin ham maddesini 
günlük kesimler sonucu oluşan ve yen
miyecek vasıfdaki sakatat, imhalık göv

de ve eksamı kemik vb. maddeler teş
kil etmektedir.

4 — DERİHANE
Belediye mezbaha hizmetide yapıl

dığından, özel şahıslar adına kesilen 
hayvanlardan elde edilen deri ve pös- 
tekiler hayvan sahiplerine iade edildi
ğinden kombinanın kendi ihtiyacı için
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tahsis edilen deri halihazır ihtiyaca 
cevap verecek durumdadır.

Bu dairede büyük ve küçükbaş 
hayvanların kesilmesini müteakip yü
zülerek deri, jüttan derihaneye atılır.

Halen işletmelerimizde deri kon- 
servasyonu, salamura (Tuzlu yaş) o- 
larak yapılmaktadır.

Bu dairede
—• Büyükbaş hayvan derisi (Sala

mura deri)

Küçükbaş hayvan derisi (Pös-
teki)

olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan 
büyükbaş hayvan derileri salamura o- 
larak satışı Sümerbank Deri ve Kun
dura sanayii Müessesesine veya ser
best piyasaya satılmaktadır. Küçük
baş derileri (pösteki) kıymet artırıcı 
işleme tabi tutulmak üzere işlenir. İ- 
hale yoluyla mahallen satışı yapılmak
tadır.

Üretim Nevi 1981 1982 1983 B : Adet

Koyun (Pösteki) 

Sığır Derisi

654

9324

5 — BAĞIRSAKHANE
Kesimler sonucu elde edilen koyun 

ve sığır bağırsaklarını işleyebilecek 
kapasitede olup, sığır bağırsakları sa
lamura edilip, koyun bağırsaklarıda 
orjinal işleme tabi tutulduktan sonra 
mahallen satışı cihetine gidilmekte ve
ya diğer kombinalara sevk edilmekte
dir.

Tüm kombinalarda olduğu gibi *
Bu dairede
— Orjinal
—  Asorti

Bağırsak olmak üzere ikiye ayrılır.
Bağırsak işlenmesi itibariyle
— Sergen
— Kamişlama
— Asorti

Olmak üzere üçe ayrılır.
Bu tasnife göre asortisi yapılan 

küçükbaş hayvan bağırsakları, yürür
lükte bulunan Türk standartlarına gö
re

1057

3165

384

3373

— Öz mal
— Spriçli
— Domestik
—  Krişlik
— Ramka

olmak üzere beşe ayrılır.

6 —  MAMULLER ÜNİTESİ

Kombinada bir parçalama yeri mev
cut olup, kurum malı hayvanlara kesim 
sonrası ön soğutma ve soğuk muhafa
zaya alınarak bağlantılı bulunduğu ku
ruluşların gövde et ihtiyacını karşıla- 
makda ve parça et üretimin azda ol
sa yapılmaktadır.

KOM BİNANIN  BÖLGEYE EKONO
MİK KATKILARI

a — Kasaplık hayvan alımları
Kombina hizmete açıldığından bu 

yana yöre üreticilerinden canlı hay
van alımları yaparak karşılığında üre
ticiye önemli miktarda para ödenmiş
tir.

Nevi Sene Miktar ödenen

Sığır 1981 9324 Baş 577.915.430.17
Sığır 1982 3164 221.911.081.29
Sığır 1983 3357 287.934.775.26
Koyun, 1983 384 3.438.682.56
Koyun 1982 1057 6.627.197.30
Koyun 1981 654 2.883.973.10
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b) Personel Durumu

21/8/1984 Tarihi itibariyle Kombi
nada 58 Aylıklı 184 Yevm iyeli personel 
olmak üzere ceman 242 personel hiz
met vermektedir.

PROJE MALİYETİ

Tesisin proje maliyet tutan 99.882.000.— 
TL. dir.

Makine ve tesisatın büyük bir bö
lümü Kurumumuz merkez atelyelerin- 
de imal edilmiş olup tesisin montaj iş
leri kurum elemanlarınca gerçekleşti
rilmiştir.

KAYNAK
Sakarya Î1 Y ıllığı 
Kurum Faaliyet Raporları 
Rantabilite Etüdü 
Kombinalar Maliyet Yönetmeliği

Evinizde, yolculukta ve 
Pikniklerde daima

oa TSahk J\~ulumu
S A L A M  

S O S İ S  
V E  S U C U K L A R I N I ,

Tercih Ediniz

nıın

mm

<8



SIĞIR BESİCİLİĞİNİN ESASLARI
VII

7.1 Kısa süreli besi

Üç-dört aylık besiler kısa süreli be
si olarak kabul edilirler. Bu sistemde
ki hayvanlar besi süresinin uzatılması 
halinde kârlılıklarını yitirecek nitelik
tedirler. Bunların başında yaşlı sığır
lar gelir. Yaşlı sığırların üç-dört aylık 
besi süresi içinde sağladıkları ağırlık 
kazancı daha çok kas büyümesi yani 
protein birikimi ve bir miktarda yağ
dır. Besi süresinin uzaması ile kas bü
yümesi yavaşlar ve yağ birikimi ön 
plâna geçer. Bu durum, bir yandan 
yem tüketiminin artması, diğer yan
dan ağırlık kazancının azalması ile be
sinin kârlılığını azaltacağı gibi et kali
tesinin düşmesine de neden olur. Yerli 
ırklar ve iyi kaliteli meralardan gelmiş 
ergin hayvanlar için de aynı nedenler
le kısa süreli besi daha uygundur. K ı
sa süreli besiden elde edilen etin kali
tesi genellikle düşüktür. Daha çok haş- 
lamalık ve kıymalık et olarak değer
lendirilir.

Süt danası eti üretimi için yapılan 
besi de kısa süreli besiye girer. Bu besi 
sistemine yeni doğmuş, yeterince ağız 
sütü almış üç. beş günlük buzağılarla 
başlanır.

Doğum ağırlığı 40 kg dolayında o- 
lan Montafon, Esmer ve Holştayn bu
zağılar süt dana besisi için uygundur. 
Süt danası eti için yapılan beside bu
zağılar yalnız süt ile beslenirler. Bun
lara kuru ot yada kesif yem verilmez. 
Süt dana besisinden amaç pembe renk
li, yumuşak ve lezzetli et elde etmektir. 
Kesif yem ve kuru ot, etin rengini ko
yulaştırdığı için kullanılmaz. Tam yağlı 
süt pahalı olduğundan, süt danası be
sisinin maliyeti yüksektir. Batı ülkele-

Yazan : Orhan ALP AN

rinde süt yerini daha çok süt tozunun 
aldığı «ikame süt» formulasyonlan kul
lanılmaktadır. Buzağılar bu yaşta çok 
nazik ve yemleri yalnız süt olduğun- 
süt dana besisi uygulanması sıkı bir 
sağlık kontrolü altında sürdürülmeli
dir.

Süt danası besisi dört ay kadar sü
rer ve danaların kesim ağırlığı 150 kg 
kadar olur. Süt danası eti pahalı oldu
ğundan pazarlama alanı dardır. Ge. 
nellikle lüks turistik otel ve lokantalar
da kullanılır. Türkiye’de henüz süt dana 
besisi yapılmamaktadır. Ancak turiz
min gelişmesine paralel olarak bu faa
liyete de girme zaman'ı gelmiştir. Bu
gün piyasada süt danası eti diye satılan 
et gerçek anlamı ile süt danası eti de
ğildir.

7.2 Orta süreli besi

Bu gruba giren besinin uzunluğu 
5-7 ay kadardır. Bir, iki yaşlı genç sı
ğırlar için uygun bir süredir. Genel 
olarak bir yaşlı yerli hayvanlar için 5-6 
ay, melez ve kültür ırkı hayvanlar i- 
çin 7-8 aylık süreler uygulanır. Orta 
süreli besi sonunda elde edilen etin 
kalitesi kısa süre uygulanan besilerden 
daha iyidir. Türkiye’de yapılan besici
liğin önemli bölümünü orta süreli besi 
oluşturur. Elde edilen etin kalitesi iyi 
olduğundan but, bel ve sırt etleri kı
zartmalık olarak kullanılır. Pistole adı 
verilen bu bölgeler etlerinin yurt dışı
na ihraç edilebilme şansı yüksektir.

7.3 Uzun süreli besi

Uzun süreli besi, genç sığırların 
besisidir. Sekiz aydan fazla sürer, ö n 
ce mera sonra kesif besi olarak iki a
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şamalı yapılabileceği gibi; burada söz 
konusu olan baştan itibaren kesif besi
dir. Yani mera besisi dönemi yoktur, 
montafon, Holştayn ve bunları melezle
ri ile yapılan besi, yerli ırk danalarla 
yapılan besiden daha uzun sürer. Bssiye 
henüz sütten kesilmiş 2-4 aylık erkek 
ve damızlık artığı dişi danalarla başla
nır. İlkbahar ve yaz aylarında yeşil, ka
ba yemler rasyonun önemli bölümün 
oluşturabilir. Besinin sonunu hayvanın 
sonunu hayvanın kesim olgunluğuna 
gelmesi veya pazar şartlan belirler. Be
si bir yıl kadar sürer. Sürenin uzama
sı ve tek yönlü beslemenin sonucu ola
rak bazı beslenme problemleri ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle kullanılan rasyon- 
ların enerji, protein, mineral ve vita
minler yönünden yeterli ve dengeli ol
unası gerekir.

Uzun süreli besi genç sığır besisidir. 
Kesim olgunluğuna gelen hayvanlar ge
nellikle 15-18 aylık olurlar. Etleri lez
zetli, gevrek ve suludur. Gerek iç ge
rekse dış pazarda kolaylıkla alıcı bu 
lur. Uzun süreli besi yapan büyük işlet
meler henüz Türkiye’de yaygın değil
dir. Süt üreten bazı işletmeler, az sayı
daki erkek danalarını kesim olgunlu
ğuna gelene kadar besiye tabi tutarlar. 
Uzun süreli besi Türkiye’de genellikle 
bu şekilde yapılır. Bir diğer deyişle u- 
zunsüreli besi, yan uğraşı şeklinde ya
pılmaktadır. Süt üretim işletmelerinin 
büyüme ve gelişmesine paralel olarak 
Türkiye’de uzun süreli besi uygulama
sında yaygmlaşabilecektir.

8. BESİ TESİSLERİ

Besi tesisleri dendiğinde iki durum 
akla gelir. Birisi yeni tesisler, diğeri ise 
eski veya başka amaçla kullanılan te
sislerin besiye uygun hale getirilmesi. 
Her iki durumda da ortak ilkeler tesis
lerin ucuz kullanışlı, işçiliği azaltıcı ve 
maksimum kapasiteye uygun olması
dır. Pahalı ve lüks tesisler yatırım ser
mayesini artıracağı gibi genellikle ba
kım ve işçilik giderlerini de yükseltici 
nitelikte olur.

Ekonomik yönden sağlam bir besi 
işletmesi kurarken dikkate alınması 
gereken iki temel noktadan birisi baş
langıçtaki yatırım giderini minimum 
tutmak; diğeri de işletmeyi mümkün ol
duğu kadar büyük tutmak ve bütün se
ne çalıştıracak bir düzsn kurmaktır.

Yatırılan sermayeyi ödeyecek, a- 
morti edecek olan sığırdır. Her bir hay- 
vanınamartiyi ödemeye katkısı sınırlı 
olacağından hayvan sayısının fazla ol
ması ödeme zamanını kısaltacak ve kâr
lılığı artıracak demektir.

8.1 Ahırlar ve sundurmalar

Türkiye’de besiciliğe yeni başlaya
cak olan kişi ve kuruluşlar ilk olarak 
ahır planları ve inşaat üzerine ağırlık
larını verirler. Bazıları bu tesisleri ta
mamladıklarında sermaye ve kredileri
nin büyük bir bölümünü tüketmiş olur
lar- Bu sefer işletme sermayesi darlığı
na düşerler. Ahır olarak yağmur, ru*, 
gar. kar ve güneşten hayvanlan koru 
yacak barınaklar yeterlidir. Doğu Ana
dolu hariç, diğer bütün bölgelerde, gü
ney yönü açık, yanları ve kuzeyi duvar
larla rüzgârlara karşı koruyucu, üstü 
sundurma ile yağmur, kar ve yazın gü
neşten koruyucu tesisler besi için ye
terlidir. Bu bölgelerde kapalı ahırlar 
şart değildir. Genel olarak besi hay
vanları soğuğa karşı dayanıklıdır. Ye 
dikleri bol miktardaki kaba ve kesif 
yemleri çiğnemeleri ve sindirmeleri sı
rasında meydana gelen ısı, hayvanlan 
soğuğa karşı koruyacak düzeydedir. So
ğuk aylarda rasyonun enerji miktarını 
melas gibi bir yemle takviye etmek on
ları korumaya yeterli olur. Kapalı ve 
açık besi yerlerinde karşılaştırmalı o- 
larak yapılan araştırmalar iki metod 
arasındaki farkın çok büyük olmadığı
nı ortaya koymuştur. Yalnız açıkdaki 
hayvanların yem tüketimleri, kışın ka- 
palıdakilerden % 15-20 kadar daha faz
la olur. Lalahan Zootekni Araştırma 
Entitüsünde yapılan bir çalışma kapa
lıdaki hayvanların ağırlık artışının
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açıkdakinden % 20 daha fazla olduğunu 
göstermiştir. Buna karşılık açıkda işçi
lik gideri daha az olur. Besiciliğe yeni 
başlayan ve sermayesi dar olan işlet
meler besiyi sundurmalar altında yapa
bilirler. îleride maddi olanakları geliş 
tiği zaman kapalı ahırlar inşa edebilir
ler.

8.2 Zemin ve Yemlikler

Besi yeri zemini toprak yada beton 
olabilir. Ancak toprak zemin, özellikle 
yağışlı mevsimlerde batak haline gelir. 
Hayvanlar dizlerine kadar çamurun i- 
çine gömülürler. Bu duruma bir yan
dan hayvanlarda çeşitli ayak hastalık
larına yol açarken, diğer yandan da 
ağırlık kazancını azaltır. Zeminin beton 
laııması bu sakıncaları giderir. Hayvan
lar daha rahat olur. Ağırlık  artışı yük
selir, işçiliği azaltır ve gübre üretimini 
artırır.

Zeminin genişliği hayvanların ko
layca haraket edebilecekleri, ancak bu 
esnada biri birlerini rahatsız etmeye
cekleri büyüklükte olmalıdır. Genel o- 
larak her bir ergin hayvan için 4 m-, 
bir yaşındaki tosunlar için 3 m- ve bu
zağılar için 2 m2 lik alan yeterlidir.

Yemlikler, taban yerden 15 cm yük
sekte, ön duvan 40 cm derinlik sağla
yacak şekilde ve 75 cm eninde yapılma
lıdır. Bağlamasız sistemde yemliğin u- 
zuııluğu, işletmeye konacak hayvan sa
yısına bağlı olarak ve her hayvan için 
50 cm hesabına göre tayin edilir. Hay
van sayısının artmasına paralel olarak 
yem dağıtımı sisteminde mekanizasyo- 
na gitmek işçilik masraflarını azaltır. 
Sığır varlığı 500 başın üstünde olan iş
letmelerde yemliklerin, bir traktörle 
yem dağıtımına uygun biçimde yapıl
ması yararlı olur. Açık besi yerlerinde 
yemlikler bir sundurma ile yağmur ve 
kardan korunmalıdır.

8.3 Diğer tesis ve ekipmanlar

Hayvanlar her istedikleri zaman 
temiz ve bol suyu bulabilmelidirler.

Suluklar çeşitli şekillerde olabilir. Şa 
mandıralı suluklar suyun tüketilmesi i- 
le yeniden dolacağından hem temiz 
hem de devamlı su sağlanması yönle
rinden avantajlıdır. Kışları soğuk ge
çen bölgelerde gerek boru ve şamandı
ra, gerekse sulukların donarak patlaya
bilecekleri dikkate alınmalı ve ona gö
re yapılmalıdır.

Yem depoları, ot ve saman odala
rı ahırların hemen yakınında, yem da
ğıtımı için kolaylık sağlayacak biçim 
de yapılmalıdır. Çoğu işletmeler kaba 
ve kesif yemleri kendileri karıştırarak 
hayvanlara verirler. Bu yem karıştır
ma işlerinin yapılacağı bir oda bu ne
denle gerekli olur. Karışımların homo
jen olacak şekilde yapılabilmesi ve faz
la işçiliğe yolaçmaması gerekir. Hazır
lanan yemin traktörle dağıtılabilecek 
bir mekanizasyonun kurulması işçilik 
zamanını ve masrafı azaltır.

Her besi işletmesine kamyonla hay
van gelir ve kamyonla hayvan gider. 
Hayvanların yükselme ve boşaltılması, 
eğer uygun rampa yoksa, oldukça zor 
ve tehlikeli işlerdir. Yeter büyüklükte 
bir padokla onun hemen bitişiğinde 
yanları parmaklıklı rampanın olması 
bu işi kolaylaştırır. Rampa sabit yahut 
iki tekerlek üzerinde hareketli ola
bilir. Rampanın bir küçük padoğa a- 
çılması hayvanları yüklemeden önce 
veya boşaltmadan sonra burada toplan
masını sağlar. Rampa, besi yerinin he
men bitişiğinde olmalıdır.

Hasta hayvanların muayene edil
mesi, ilaçlama, enjeksiyon ve tırnak ba
kımı gibi işlerin güvenli bir şekilde ya
pılabilmesi için bir muayene yeri olma
lıdır. Ayrıca bit, kene gibi dış parazit
lerle mücadele için uygun bir banyo 
havuzunun işletme dolayında bulunma
sı yararlı olur. Besi için pazardan satın 
alınıp getirilen hayvanların bit ve ke
nelerden arındırılması için gerekli o- 
lan banyo havuzunun yapımı bir işlet
me için pahalı gelir. Zaten banyo havu
zuna bir besi işletmesi için senede an



cak bir kaç defa ihtiyaç duyulur. Bu 
nedenle bir köy veya kasabada °rtak 
bir banyonun bulunması çok daha uy
gundur.

Besi işletmesinin kârını hayvanın 
üzerine eklediği ağırlık tayin eder. Da
ha kısa zamanda ve daha çok ağırlık 
kazancı, daha yüksek kâr demektir. A- 
ğırlık kazancı yetersiz hayvanlar ken
dileri kâr getirmediği gibi, diğerlerinin 
getirdiği kârı da götürebilir. Bu nedenle 
besinin belli dönemlerinde hayvanla
rın tartıları yapılarak yetersiz olanlar 
tesbit edilmelidir. Bu gibi hayvanlar 
bir veteriner muayenesinden geçirilme
li, tedavisi mümkün olanlar tedavi e- 
dilmeli, mümkün olmayanların besisi
ne son verilmelidir. Besi hayvanları
nın tartımı için bir tonlık baskül yeter- 
lidir. Fakat diğer işlerde de kullanmak 
amacıyla daha büyük kapasiteli bir bas
kül de edinlebilir. Baskülün monte e- 
dileceği yer düşünülürken hayvanların 
basküle kolayca girip çıkmaları da göz- 
önüne alınmalıdır.

Besi yerinin kolay temizlenebilir ol
ması, tesisin minimum işçiliğe uygun

şekilde kurulması maliyeti azaltır. Bu
gün için besi işletmelerinde işçilik nis- 
beten ucuzdur. Ancak, işçiliğin giderek 
pahalılaştığı bir gerçektir. Yeni kuru
lan bir işletme ileriye dönük olduğu i- 
çin bu konu titizlikle dikkate alınma
lıdır.

Ahırın yakınma gübre ve idrann 
toplanabileceği yeteri büyüklükte çu
kurlar yapılmalıdır. Bir besi sığırı gün
de vücut ağırlığının % 8 i kadar gübre 
ve idrar çıkarır. Sığırlar besiye 200 kg 
ağırlıkta alnır, 400 kg ağırlıkta çıkartı
lırsa ortalama olarak günde her hay
van için 25 kg kadar gübre çıkaraca
ğı hesaplanır. Gübre, bağ; bahçe ve 
tarla verimliliği için aranan bir mad
dedir. Eğer varsa, gübrenin işletme
nin kendi arazisinde kullanılması en 
uygunu olur. Yoksa, gübre satışı ile be
sinin maliyeti bir miktar düşürülebilir. 
Bu nedenle gübrenin iyi bir şekilde top
lanması ve muhafazası önem taşımak
tadır. İdrardaki üre toprak için iyi 
bir azot kaynağıdır. Gübre çukuru be
ton havuz şeklinde olursa idrar ve üre
nin sızıp gitmesi önlenir.

D e v a m ı  var



ET VE BALIK KURUMU GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE ANAOKULUNUN  
KURULUŞ AMAÇ! VE FAALİYETLERİ HAKKINDA KiSA BİLGİ

Et ve Balık Kurumu Gündüz Bakımevi ve Anaokulumuz 4.5.1984 
gününden itibaren faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Anaokullarındaki 
eğitimin amacı, bireyin bulunduğu topluma dengeli bir uyum yap
masını sağlamaktır. Bu genel amaçtan hareketle, anaokulumuzdaki 
eğitimin amacı, çocuğun bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal geli
şimini sağlamak, çocukları her türlü tehlikelerden korumak; uyuma, 
dinlenme, istenilen etkinliklerde bulunma alışkanlıklarını vermek, do
layısıyla ileride uyumlu bir yaşam sürmesi için gerekli olan temelleri 
rağlıklı bir şekilde oluşturmaktır.

Ç ocuklardan b ir gurup bcs on ıe sa<; inde.
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Kreşden diğer bir görünüm.

Gündüz Bakımevi ve anaokulumuzda yapılan faaliyetler;

a) Çocukların kas hareketleri yapmaları,

b) Kaslar arasında koordinasyonu sağlayacak faaliyetlere ka
tılmaları,

c) İyi sağlık alışkanlıkları kazanmaları için fırsat bulmaları,

d) Düşüncelerini, arkadaşlarına ve öğretmenlerine sözle an!a!- 
maları,

e) Bu düşünceleri resim ve elişi gibi yollarla ifade etm eleri,

f) Hikaye dinlemeleri,

g) Müzikten yararlanmaları,

h) Çevrelerini tanımaları,

0 Arkadaşlarıyla iyi geçinmeleri,

j) Toplum düzenini tanımalarını sağlama gibi etkinlikleri içer
mektedir.
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T e m m u z  —  A ğ u s t o s  —  Eylül

Adı ve Soyadı Görevi İşyeri

Fikret Vural Müdür Sakarya Et Kom.

Selahattin Fidan îşçi (D.T.D.M.) Erzurum Et. Kom.

Niyazi Kulgi Başaşçı Erzurum Et. Kom.

Yusuf Günaydın İşçi (D.T.D.M.) H. Paşa Soğuk Depo
Mevlüt Hırtlak Kasap Yrd. Konya Et Kom.

İsmail Yılmaz Kasap Konya Et Kom.

İsmail Gür Usta Yrd. Elazığ Et Kom.
Hüseyin Karataş Kasap Yrd. Van Et Kom.
Nihat öztaş îşçi Sincan Et Mer. ve Tav.
Ali Aksoy îşçi Z. Burnu Et Kom.
Adil özdemir îşçi Ankara Et. Kom.
Yakup Bayraktar Başaşçı Sakarya Et. Kom.
Yaşar Serbest Usta Mak. ve Tes. Dai. Bşk.
Haydar Arslan Kasap Elazığ Et Kom.
îsmet Güler Makinist Manisa Et Kom.
Kenan Bal Mak. Yrd. Fatsa Balık Mües.
Fevziye Aktunç Yük. Müh. Î.T.S. Dai. Bşk.
Niyazi İpek Başmkinist Elazığ Et Kom.
Niyazi Kurnazoğlu Şef Z. Burnu Et Kom.
Şükrü Kürkçü Şoför Kayseri Et Kom.
H. Hüseyin Çetinkaya Usta Mak. ve Tes. Dai. Bşk.
Raşit Tohumcu Odacı Şanlıurfa Et Kom. Md.
Leman Çordan Memur Mak. ve Tes. Dai. Bşk.
Abdulgafur Lünsa Kutu Ustası Ankar Et Kom. Md.
Haşan Köprü Usta Ankar Et Kom. Md.
Kemalettin Yazıcı Bekçi - itfaiyeci Ankar Et Kom. Md.



Adı ve Soyadı Görevi İşyeri

Bedir Usuk Bekçi - İtfaiyeci Şanlıurfa Et Kom Md.

İbrahim Yıldırım Mak.. Şoför Şanlıurfa Et Kom Md.

Ramazan Karapınar Kasap Bursa Et Kom. Md.

Haşan Güler Bah - Mey. Bursa Et Kom. Md.

Sadrettin Gürtekin Kasap Kars Et Kom. Md.

Mustafa Şimşek Odacı Kars Et Kom. Md.

Davut Çelik Makinist Gaziantep Et Kom Md.

Mahmut Memiş Kasap Gaziantep Et Kom Md.

Bektaş İçdeniz Kasap Gaziantep Et Kom Md.

Ömer Büyükkömürcü Kasap Gaziantep Et Kom Md.

Rıza Güler îşçi Elazığ Et Kom Md.

Halil Keven Bekçi - İtfaiyeci Elazığ Et Kom Md.

Selim İbişhökçü Bekçi - İtfaiyeci Elazığ Et Kom Md.

Salim Sağlam ÎŞÇİ Elazığ Et Kom. Md.

Neziha Gündoğdu Şef Kasiyer H. Paşa Sağ. Depo Md.

Fuat Yılmaz Müdür İskenderun Sağ. Depo Md.

Rıza Zengin Kasap Elazığ Et Kom Md.

Mehmet Kurtul Şoför Adana Et Kom Md.

Memduh Zincirci Bah. Mey. Şanlıurfa Et Kom Md.

Ahmet Kuvvet Kantar Memuru Elazığ Et Kom. Md.

Nurettin Akdm ir îşçi Erzurum Et Kom. Md.

Efraim Aytekin Usta Yrd. Erzurum Et Kom. Md.

Hüseyin Pıravadalı Kasap H. Paşa Soğuk Depo Md..

Mehmet Doğan Aşçı Yrd. Beşiktaş Soğuk Depo Md.

Fahrettin Ataman îşçi Ankara Et Kom. Md.

Süleyman Ergin Et tevziatçısı Ankara Et Kom. Md.

Haşan Kaloğlu Kasap Elazığ Et Kom. Md.

Rasim Gündoğdu Odacı - Meydancı Per. ve 1da. İşi. Dai. Bşk.

Hanefi özer îşçi Z. Burnu Et Kom. Md.

Mustafa Akyol Bekçi - İtfaiyeci Z. Burnu Et Kom. Md.

Şaban Artut Bekçi - İtfaiyeci Burdur Et Kom. Md.

Hüseyiin Peker Padok İşçisi Burdur Et Kom. Md.

Selahattin Yılmaz Ressam Mak. Ts. Dai. Bşk.

Mahmet Ali Kaya Makinist Eskişehir Et Kom. Md.

Yaşar Zincirlioğlu 
Mahmut Koçakoğlu 
M. Enis Safayhi

Şef Kayseri Et Kom.
Usta Şanlıurfa Et Kom.
Müdür Yrd. Bursa Et Kom. Md.
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NAKİLLER
ADI ve SOYADI ESKİ İŞYERİ GÖREVİ YENl İŞYERİ GÖREVİ

Z*kİr DURGUN KAYSERİ ET KOMBİNASI MD •TEKNİKER SİVAS ET KOMBİNASI MD. TEKNİKER
Selahattln KARAflIYIK ADANA ET KOMBİNASI MD. ŞEF.YRD. MALATYA ET KOM.MD. ŞEF YRD
Ahmet GtlLMEZ VAN ET KOMBİNASI MD. ŞEF . . ŞEF
A Atillâ TAKMAZ KAYSERİ ET KOMBİNASI EKSPER . EKSPER
İsa DEMİR - ŞEF . . ŞEF
Adnan ÇETİN ADANA ET KOMBİNASI VETERİNER VAN ET KOMBİNASI MD. ŞEF
Muıtafa TORUN ERZURUM ET KOM.MD. ANKARA ET KOMBİNASI VETERİNER
Burhan KESKİN H .PAŞA SOC.DEPO.MD. ŞEF Z.BURNU ET KOMBİNASI ŞEF
Cemalettln SERİN BURDUR ET KOM.MD. VETERİNER ESKİŞEHİR ET. KOM.MD. ŞEF
Ahmet YÜCEL I.T.S.Dal.B;k. EKONOMİST İSKENDERUN SOC.DEPO MUDUR
Fahrettin ÇOBANOCLU AMASYA ET KOM.MD. EKSPER KAYSERİ ET KOM.MD. EKSPER
Cafer SARICI ERZURUM ET KOM.MD. MD.YRD. BURSA ET KOM.MD. . MD.YRD.
Osman TUNÇ . . VETERİNER ELAZIC ET KOM.MD. VETERİNER
Latif ÇİÇEKDAG MUH.MALI İŞL.D.BŞK. MEMUR ŞANLIURFA ET KOM.MD. ŞEF
Himmet ÖMÜR ADANA ET KOM.MD. MD.YRD. ERZURUM ET KOM.MD. MD.YRD.
Adnan ONUR HAY.İŞL.ALIM D.BŞK. MEMUR KASTAMONU ET KOM.MD. ŞEF YRD
M Cavlt SU ANKARA ET KOM.MD. ŞEF YRD. BEŞİKTAŞ SOC.DEPO ŞEF YRD
Abdullah KELEŞTlMUR ELAZIC ET KOM.MD. ŞEF KARS ET KOM.MD. ŞEF
Celal AKBULUT . VETERİNER MALATYA ET KOM.MD. VETERİNER
Remzi GUNBAY SAKARYA ET KOM.MD. ŞEF KASTAMONU ET KOM.MD. SFr
M.Slddık URGUN DİYARBAKIR ET KOM.MD. ŞEF YRD. * ‘ ‘ ŞEF YRD
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ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

YAYINLARI LİSTESİ 

KİTABIN ADI FİATI

Hayvan yemi olarak M ıs ır ........................................ .........................................  10.—  TL.

Etle ilgili Faydah B ilg ile r ..................................................................................  50.—  TL.

Kasaplık Canlı Hayvan Ekspertiz P ra tiğ i..................................................... 50.—  TL.

Gıda Maddelerinin Soğuk Donmuş M u h afazas ı........................................  25.—  TL.

Ordu Beslenmesinde Donmuş E t ...................................................................  10.—  TL.

Yüksek ve Alçak Proteinli Mısırların Proteinlerinin Biyolojik Değer

lerinin M ukayesesi................................................................................................ 50.—  TL.

Sistematik Et Muayeneleri Pratik El K ita b ı...............................................

Memleketimizde Kasaplık Hayvan Alım ve Satımı ..............................

Et Endüstrisinde Bağırsak İşletmeciliği ....................................................  50.—  TL.

Et-Kemik Unu, Balık Unu ve Kan Ununun Saklanması ve Kul

lanılması ................................................................................................................... 10.—  TL.

Soğuk Uygulamada Beyaz Mantarla Yalıtım Ş e k li .................. 15.—  TL

Soğuk Depolar ve Buz Fabrikaları Kondansör Projelendirme ve

Planlama E s a s la rı................................................................................................. 250.—  TL.

Modern Mezbahalar Et Kombinaları Soğuk Depolar ve Buz Fab

rikaları Projelendirme ve Planlama Esasları ... ....................................... 500.—  TL.

Meyve ve Sebzelerin Donma Dereceleıi üzerinde Derecelerde So

ğutulması (Soğuk M u h a fa za s ı).......................................................................  20.—  TL.

Suni Soğu ü re tim i................................................................................................  225.—  TL.

Sığır Besciiliğinin E sas ları............................................................................... 150.—  TL.
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Denizden sofranıza 
gelen tazelik...

Evinizde, yolculukta ve 
pikniklerde daima

Et ve Balık Kurumu’nun
Salam 
Sosis 

ve Sucuklarını 
Tercih Ediniz


