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Türkiyede Sığır Besiciliğinin 
ve Sığır Besi İşletmelerinin 

Sosyo Ekonomik Yapışı

Bilindiği gibi ekonomi bilminde iş
letmenin çeşitli tanımları yapılmaktadır. 
İşletme üretim  faktörlerini bilinçli ve sis
temli b ir  araya getiren, azami kar am a
cıyla çalışan, yapılan üretim sonucu kat
ma değer yaratan  iktisadi ünitedir. Bu 
genel anlam da yapılan tanımı hayvancılık 
işletmeleri açısından şöyle yapabiliriz;

Hayvan ve hayvansal üretim yapmak am a
cıyla üretim  faktörlerini bilinçli ve sis
temli bir araya getiren, azami kâr am a
cıyla üretim yapan, bu üretim  sonucu 
katm a değer yaratan iktisadi ünitelere

«Hayvancılık İşletmesi» adı verilir. Ta
nımdan da anlaşılacağı gibi; belirtilen il
kelerden herhangi birisinin ihmal edilme
si gözden uzak tutulması işletmeyi bilim
sellik ve iktisadilik kavramının kapsamı 
dışına ç ıkarmaktadır.

Ülkemiz hayvancılık işletmelerinin 
Tablo l ’de yapılan sınıflandırmaya göre, 
sosyo ekonomik yapısı incelendiğinde; İş
letmelerin büyük b ir  çoğunluğunun gele
neksel yapıda birer  işletme karekterini 
gösterdiği görülür.

Kırsal alanda yer alan aile sayısı 4 
milyon dolayında olup, bunlardan  1/4 
ünün geçimlerini hayvancılık ve hayvan
sal üretim den sağladıkları tahm in edil
mektedir.

Ülkemiz Doğu ve Güney Doğu Ana
dolu’daki ekstansif yapıdaki büyük sürü 
hayvancılık işletmeleri (b ir  ölçüde) ve en- 
tansif yapıdaki büyük sermaye işletmeleri

Dr. Engin SAKARYA
Et ve Balık Genel Müdürlüğü 

İmalat Dairesi Başkanlığı

(besicilik ve süt inekçiliği, tavukçuluk iş
letmeleri v.s.) b ir  ta ra f ta  tutulursa; k ır
sal alandaki hayvancılık işletmelerinin 
büyük çoğunluğu, bilimsellikten yoksun, 
piyasa ekonomisine dönük yeterli ü re
timde bulunamıyan üniteleri teşkil et- 
küçük, yaygın ve dağınık b ir  yapı göster
mektedir. Bunun yanında yurt düzeyinde 
mektedir. Oldukça geniş b ir alana yayı
lan kırsal alandaki hayvancılık işletmele
ri terminal pazarlardan uzakta, ü rünleri
nin çeşitli ve değişik kalitede ve yetersiz 
m iktarlarda  olmaları nedeniyle b ir  çok 
aracı hizmetlere de gereksinimi bulun
maktadır.

Köylü aile işletmeleri, yanında bir 
m ik tar  ürünü  de pazara arzeden bu kü
çük çaplı hayvancılık işletmelerinde hay
van mevcudunun; küçük başlarda °/o 35- 
40’ı, büyük başlarda ise % 50-55 kadarı 
bulunm aktadır. Büyük sürü  hayvancılık 
işletmeleri ekstansif yapıda olup, üretimi 
yayla ve meraya dayalı bulunm aktadır. 
Pazara en kesif arz yapan işletmelerdir.

Besicilik işletmeleri ise, entansif ya
pıda, genellikle büyük sermaye işletme
leridir. İşletmecilik sorunlarına genellikle 
bilmsel çözümler getirmeye çalışılan bu 
işletmeler ekonomik bilinçliliğin ağır bas
tığı ünitelerdir. Bu işletmeler aynı zaman
da terminal pazarlara yakın, pazarın ta
lep, fiyat kalite tercihleri hakkında bilgi
si olan işletmelerdir.

Ülkemizde ki hayvancılık işletmeleri
nin büyüklükleri Tablo 2’de görülmekte
dir;
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TABLO : 1 — HAYVANCILIK İŞLETM ELERİNİN SINIFLANDIRILMASI :

I — Halk Hayvancılık İşletm eleri :

a) Büyük sü rü  (Ekstansif) hayvancılık 
işletm eleri.

b) Büyük serm aye (Entansif) hayvancılık 
işletm eleri.
— K asaplık  besi hayvancılık  işletme-

A — TEŞEBBÜS SEK TÖ RLERİN E GÖRE le r i.
— Yavru ctçi hayvancılık  işletm eleri.
— P astırm a besicilik işletm eleri.
— İh tisaslaşm ış ve yoğunlaşm ış sü t

çülük işletm eleri.

c) Köylü hayvancılık işletm eleri.

II — Devlet Hayvancılık İşletm eler i:

B — ÜRETİM  ŞEK İL  VE
Ö ZELLİK LERİN E GÖRE :

1 — Asıl (büyük ve küçükbaş) Hayvancılık 
İşletm eleri :

II — Kümes (Tavırk, Tavşan, Hindi v.s.) 
Hayvanları İşletmeleri :

a) Köylü geleneksel tavukçuluk  işletm e.
b) Özel kesim  küm es hayvanları işletm e.

III — Balıkçılık ve Su Ürünleri İşletm eleri:

a) Büyük serm aye işletm eleri.
b) Geçim İşletm eleri.
c) Yan gelir ve özel tüke tim  işletm eleri.

C — EKONOM İK İŞLETM E
BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE

I — Küçük Çaplı Hayvancılık İşletm eleri.

I I  — O rta B üyüklüktek i H ayvancılık  İşletm e.

I I I — B ü y ü k -Çaplı Hayvancılık İşletmeleri.

Tablo 2’nin incelenmesiyle de anlaşı
lacağı gibi, yurt düzeyinde hayvancılık iş- 
letmelerinni yüzde doksanının sığırcılıkta
10 baştan, koyunculukta 54 baştan daha 
az sayıda hayvana sahip olduğu ve küçük 
köylü aile işletmeciliğinin genelde hakim 
olduğu izlenmektedir.

Ülkemiz hayvancılık işletmeleri ge
nellikle irrasyonel b ir  yapıya sahip bulun
m aktadır. Oysa 1950’ler öncesi, gelenek
sel yapıda olmakla birlikte ekonomik iş
letme büyüklüğü itibariyle orta  ve büyük 
çaplı hayvancılık işletmeleri geçen 30 yıl
lık dönemde bitkisel üretime ağırlık ve
ren tarım  politikaları sonucu küçülerek 
bitkisel ü retim  işletmeleri diğer b ir  deyiş

le tarım işletmeleri içinde yer almaya zor
lanmıştır. Uygulanan bu ekonomik politi
kalar, hayvansal üretim in işletme düze
yinde karlılık ve verimliliğini azaltıcı bir 
etken olmuştur.

Doğal bitki ö r tüsünü  değerlendiren 
«Ekstansif» işletmeler, zaman içerisinde 
ekonomi geliştikçe azalacaktır. Ekono
mik gelişme ile birlikte ihtisaslaşmış «en- 
tansifleşmiş» işletmeler yaygınlaşır. En
tansif m odern işletmelerin yayılması, bü
yük ölçüde teknik diğer yandan da ülke
nin gelişmişlik (gelir) düzeyi, kentli nü 
fusun artışı sonucu oluşacak talep art ı
şına bağlı kalacaktır.
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Bugün eldeki mevcut istatistiki ve- lara göre ülkemizde pazarlanan hayvan-
rileri değerlendirerek yapılan hesaplama- sal ürünlerin  ürün  çeşitleri itibariyle yüz-

TABLO : 2 — HAYVANCILIK İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ (*) :

Birim Aile
Hayvan Türü ve Başına Düşen Yüzde
İşletm e Büyüklüğü Hayvan Sayısı Dağılmı

BÜYÜKBAŞLAR

Büyük İşletm e 13.2 10
O rta İşletm e 10.1 40
K üçük İşletm e 5.8 50
O rta lam a 8.3 50

KOYUN
B üyük İşletm e 156.8 10
O rta İşletm e 54.1 40
K üçük İşletm e 13.4 50
O rta lam a 44.0

KEÇİ

Büyük İşletm e 7.6 10
O rta İşletm e 4.3 40
Küçük İşletm e 1.3 50
O rta lam a 3.12

(*) Türkiye O rtalam ası

de 50-70 arasında değişen üretim  m ikta
rı, pazarın talebi, ü rünün  fiyat ve kalite 
tercihi konusunda hemen hemen bilgisiz 
olan küçük hayvancılık işletmelerinde ü re
tilmektedir.

Çağdaş ekonomik gelişmenin sonucu 
batılı toplum larda kırsal alandaki ekono
mik uğraşılar artık  sanayileşmedeki ol
duğu gibi ihtisaslaşmaya diğer b ir  deyişle 
mono kültüre  doğru yönelmişlerdir. Bu 
nedenle kırsal alandaki poli kü ltü r  işlet
melerin de ülkemizde artık mono kültür 
işletmeler haline dönüşmesi zamanı çok
tan gelmiştir. Çünkü piyasa ekonomisine 
dönük yığın halinde üretim  yapan işlet
melerin elde ettikleri avantajlar  sonucu, 
işletmeler b ir yandan büyümek, diğer bir 
deyişle ihtisas işletmeleri haline dönüş
mek gereğini ve zorunluluğunu duym ak
tadırlar. Bu gelişme gerçeğinden kaçış ola
naksızdır. Toprağın coğrafyası da ülke
mizde işletmenin ihtisaslaşmasını zorunlu 
kılmaktadır.

A — Besiciliğin Tanımı ve Sığır 
Besiciliği :

Besicilik, kasaplık hayvanlarda et ve 
yağ m iktarının artırılm ası ve et kalitesi
nin yükseltilmesi yanında, çeşitli hayvan 
yemlerinin ve endüstri kalıntılarının da
ha iyi b ir  biçimde değerlendirilmesine ola
nak yaratm ası bakım ından büyük önem 
taşıyan, aynı zamanda istihdam gücü ya
ratm ak  suretiyle ekonomiye büyük ölçü
de katkıda bulunan b ir  işletme koludur. 
Diğer b ir  deyişle besicilik, kasaplık bir 
hayvanla kendi ırk vasıflarına göre, piya
sa isteklerine uygun, azami m ik tarda  et 
elde edilebilmesi için yapılan ekonomik 
b ir  yemleme tekniği olarak da tanımla
nabilir. Ayrıca besicilik, kasaplık hayvan
ların b ir  çiftlik veya b ir  ziraat işletmesin
de ucuz yemlerle beslenerek canlı ağırlı
ğının artırılması ve et kalitesinin iyileş
tirilmesi olarak da tanımlanabilir. Başka 
b ir  deyişle besiciliği, daha iyi değerlen
dirme olanağı bulunmayan tarım ve ta 
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rımsal sanayi kalıntılarını, en üstün in
san gıdası biçimine dönüştüren b ir  en
düstri olarak nitelemek m üm kündür. Sı
ğır besiciliği kompleks b ir  işlemdir. Bu 
işlemlerin üç esas unsur tarafından oluş
tuğunu, bunların; ürün ve onun pazarla
ması, büyütme ve sonuçlandırma, yeniden 
üretimi işlemleridir. Bu evreler birbirleri 
ile yakından ilişkilidir.

Tüm ekonomik ve kültürel kalkınma
ya paralel olarak sığır etinin insan bes
lenmesindeki yeri ve önemi giderek a r t 
m aktadır. Sığırların yalnız m erada kasap
lık, olgunluğa kısa sürede erişememeleri, 
et verimi bakımından gizli b ir  potansi
yelin varlığını ortaya koymaktadır. Sana
yi artıklarının devamlı olarak artışı ve 
bunların  sığır besiciliğinde daha iyi bir 
biçimde değerlendirme olanağının m üm 
kün oluşu, iç ve dış pazarlarda kaliteli 
sığır etine olan talebin artışı gibi neden
lerin etkisi altında ülkemizde özellikle son 
yıllarda kasaplık  sığırların genellikle ka
palı ahırlarda beslenmesine başlanmıştır.

Buna rağmen sığır besiciliğinde zirai 
işletmelerle üretilen kaba yemlerle, çayır 
ve m eralarla  daha ucuza üretilen kaba 
yemler, hayvanlar tarafından daha iyi bir 
biçimde değerlendirdiklerinden b ir  çok 
ülkede önemlerini korum aktadırlar. Araş
t ırm alar  çayır ve meraya dayanan sığır 
besisinin, kesif yemlerle yapılan besiye 
kıyasla 1/3 oranında daha ekonomik ol
duğunu bildirmektedir.

Kasaplık b ir  hayvanda et ve yağ m ik
tarının artırılması ve et kalitesinin yük
seltilmesi amacıyla yapılan yemlemeye 
«besi» denmektedir. İşletmelerin tabii ve 
ekonomik koşullarının değişik olmasın
dan ve sığırların her  yaşta ve her canlı 
ağırlık döneminde değerlendirilmesinden 
dolayı sığır besisinde değişik metodlar 
uygulanmaktadır.

E t üretiminde kullanılan hayvanların 
yaşma göre besi m etodlarmı;

1 — Protein sentezine dayanan bu
zağı besisi,

2 — Protein - yağ sentezine dayanan 
genç sığır besisi,

3 — Yağ sentezine dayanan yaşlı sı
ğır besisi.
olmak üzere başlıca üç bölümde topla
mak m üm kündür.

Sığır besisi entansif (yoğun) ve eks
tansif (yaygın) olmak üzere iki biçimde 
yapılmaktadır. Entansif sığır besiciliğin
de, hayvanlara besin maddelerince zen
gin, sindirilme dereceleri yüksek yemler 
verilmek suretiyle kalıtımla belirlenen 
canlı ağırlığa kısa sürede ulaşılmaya ça
lışılır. Ekstansif beside hayvanlara besin 
maddelerine az yoğun yemler verilerek 
arzu edilen canlı ağırlığa daha geç ula
şılır.

Besi şekilleri, besinin süresine göre 
kısa, o rta  ve uzun süreli olmak üzere üçe 
ayrılabilir. Pratikte görülen bu üç tip sı
ğır besiciliğinin kısa süreli olanı 60-120 
gün, orta  sürelisi 120-220 gün arasında de
ğişir. Uzun süreli sığır besiciliği ise 220 
günden daha fazla sürer.

Besi süresinin kısa, orta, uzun olması 
besiye alınan hayvanların kalıtım dere
cesine, çevre faktörlerine (iklim, barınak, 
bakım koşullarına v.b.) yem, hayvan te
mini ve pazarlama koşullarına göre de
ğişmektedir.

Besiciliği yem kaynaklarına göre; 
m era besisi, anız besisi, ahır  besisi olmak 
üzere de üçe aırabiliriz. Ülkemizde besi
cilik denince akla m era ve anız besisinden 
çok ahır besiciliği gelmektedir. Esasında 
mera ve anız besisini yetiştiricilikten ayır
maya olanak da yoktur. Özellikle besi yer
lerinin pahalı ve kıt olması hallerinde 
mera besisi daha karlı olur. Mera besici
liğinde besi girdi maliyetlerinin azalması 
nedeniyle ahır  besiciliğine göre daha eko
nomiktir. Ayrıca yaz aylarında meradaki 
ağırlık artışları, kış aylarındaki ahır besi 
yerlerinde yapılandan daha fazla o lm akta
dır.

Yapılan besiciliğin ekonomik olma
sında besi işletme yerinin seçimi büyük
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önem taşır. Hayvan ve hayvan yeminin 
bol ve ucuz, besi sonu pazar fiyatının uy
gun, pazarlama olanağınnı daha kolay ol
duğu yörelerle besicilikten sağlanan gelir
de b ir artış görülmektedir. Besiciliğin ya
pıldığı yöre hayvan populasyonu yönün
den zengin değilse buradan  ucuz ve bol 
m ik tarda  hayvan temini olanaksızdır. Bu 
gibi yörelerde besiciliğin yayılması, hay
van arzının azlığı ve talebin arza oranla 
daha fazla oluşu nedeniyle fiyatların yük
selmesine sebep olur. Bu durum da hay
vanların daha uzak bölgelerden teminine 
gidilir, bu durum  işletme m asraflarına 
birde taşıma masraflarının eklenmesi zo
runluluğunu ortaya çıkarır.

B — Besiye Alman Sığırların
Seçiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Özellikler :

Besiciliğin ekonomik olması için ö n 
celikle besiye alınan hayvanların seçimi
ne dikkat edilmelidir. Besicilikte amaç, 
besiye alman hayvanların uygun b ir  bes
leme ile canlı ağırlıklarını a rt ırm ak  ve 
etin m iktarı  ile kalitesini yükseltmek ol
duğuna göre besiye alman sığırların seçi
minde; ırk, yaş, cinsiyet, beden yapısı ve 
sağlık durum ları dikkate alınmalıdır.

1 — Irk :

Besiye alınan sığırların seçiminde ırk 
önemlidir. A,ynı yaşta ve aynı yemle bes
lenen hayvanlar belirli b ir besi süresi için
de aynı derecede semirmez ve canlı ağır
lık artışı s a ğ l a m a z l a r .

Bugün uzun çalışmalar sonucu çeşitli 
sığır ırkları arasında yüksek verim yete
neğine sahip, semirme, yemden yararlan
ma kabiliyetleri fazla, et randım anı ve 
kalitesi yüksek etçi sığır ırkları yetiştiril
mektedir. Halkın satın alma gücünün yük
sek olduğu gelişmiş ülkelerde iyi kaliteli 
etlere karşı artan  talep sonucu, etçi kül
tür ırkı sığırların yetiştirilmesine verilen 
önemin giderek arttığı görülmektedir.

îngiltere orijinli olan belli etçi sığır 
ırkları, Shorton, N orth  Devon, Hereford, 
Abeerden Angus, Galoway ve Sussexdir.

Bu etçi sığır ırkları, yedikleri yemleri da
ha ekonomik olarak ete çevirirler, günlük 
canlı ağırlık artışları fazla ve et kaliteleri 
yüksektir. Son yıllarda ise Fransız orij in
li Sharollaise ırkı pek çok ülkede önem 
kazanmaya başlamıştır.

Etçi ırk lardan Abeerden Angus ve He- 
reford 'larm  1957 yılında Türkiye’ye ithal 
edilerek yerli ırkların  melezleme ve saf 
yetiştirilmesine başlanmıştır. Fakat bu  ça
lışmalara besici ve yetiştiriciler, kasaplık 
canlı hayvan ve et pazarlamasında bir de
recelendirme (grading) yapılmadığı ve 
yerli ırk sığırlarla, kü ltü r  ırkı ve melez
leri arasında bir kalite fiyat farkı bu lun
madığı gerekçesiyle pek ilgi göstermemiş
lerdir.

Simental, Holstein ve Esm er gibi 
kombine ırkların et verimleri üzerinde 
Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalar, si
mental ırkı sığırların daha ekonomik ol
duğunu ve bunu Esm er ve Hol tein ırkı 
sığırların izlediğini ortaya koymuştur. Fa
kat ülkemizde îç  Anadolu bölgesi koşul
larında Holstein ırkı sığırların besisi, di
ğer ırk sığırlardan Simontallere oranla 
daha ekonomik olacağı görüşü ifade edil
mektedir. Ayrıca beside kü ltü r  ırkı me
lezlerin saf yerli ı rk lardan daha iyi sonuç
lar verdiği tespit edilmiştir. Boz ırk  sığır
ların et verimleri optim um  düzeye ulaş
t ırm ak üzere hangi ileri melez kuşağa ka
dar gidilmesinin yeterli olacağı konusun
da yapılan Esm er - Boz melezleri ile ya
pılan besi araştırm asında; Gü melezlerinin 
kendi aralarında birleştirilmesinden elde 
olunan materyal ile G melezleri arasında 
besi performansı bakım ından fark bulun
madığı ve dolayısıyle Esm er X Boz çevir
me melezlemesinin G.» kuşağı düzeyinde 
bırakılabileceği sonucuna varılmıştır.

2 — Yaş :

Eesiye alman sığırların yaşı besi so
nunda satılacak pazarın isteklerine bağlı
dır. Türkiye'de iç pazarlar için genellikle 
yaşlı sığırlar, ihracat için ise dana tabir 
edilen 2-5 yaş arasındaki genç sığırlar bes
lenmektedir.
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Hayvanların yaş ilerledikçe vücudun 
yapısını o luşturan kimyasal maddelerin 
orantılarında da bazı değişiklikler meyda
na gelir. Protein genç ve yaşlı hayvan 
vücudunda aynı oranda bulunduğu halde 
hayvanlar yaşlandıkça su miktarı azalır, 
buna karşılık yağ oranı yükselir. Genç 
hayvanlarda vücut ağırlığındaki artış özel
likle kas, kemik ve vital organların büyü
mesine bağlı olduğu halde yaşlı sığırlarda 
vücut ağırlığının artışı büyük ölçüde yağ 
depolarının gelişmesi şeklinde olur. Besi
nin seyri sırasında canlı ağırlıkları gide
rek yükselen ve yaşlanan hayvanlarla ye
min değerlendirme derecesi düşer.

Sığırlarda canlı ağırlık artışı birinci 
yılda en fazla olmakta, ondan sonraki yaş
larda devamlı bir azalma göstermektedir. 
İyi beslenmiş saf ırk sığırlarda, ikinci yıl 
birinci yıl ağırlık artışının % 70'i, üçüncü 
yıl ise ikinci yıl canlı ağırlık artışının % 
50'si kazanılmaktadır.

Besi sığırlarında yaşın ilerlemesine 
paralel olarak günlük canlı ağırlık artışı
nın düşmesini, Dilmen 6 aylık danalarda 
günlük canlı ağırlık artışını 950 gr., 1.5 
yaşındaki sığırlarla 860 gr., 2.5 yaşında- 
kilerde 650 gr., 3.5 yaşındakilerde 570 gr. 
4 yaşındaki sığırlarda 490 gr. bildirmekte 
ve besiye alman sığırlarda yaşın önemine 
değinmektedir. Et üretiminde gerek mik
tar  ve gerekse kalite bakım ından en uy
gun besi yaşının 11-18 aylar arasında b u 
lunduğu genellikle kabul görmektedir.

Lalahan Zootekni Araştırma Enstitü- 
sün 'de yapılan sığır besisi a raş tırm aların
da; D.A.K. ırkı 1.5 yaşlı erkek danaların 
16 haftalık besi sonunda 81.2 kg. toplam 
725 gr. günlük, 2.5 yaşlı tosunların  78.3 kg. 
toplam, 699 gr. günlük, 3.5 yaşlı boğala
rın (açık besi yerlerinde) 74 kg. toplam, 
661 gr. da günlük orta lam a canlı ağırlık 
artışı kaydettikleri tespit olunmuştur.

Ancak genç sığırların kaba yemleri 
daha isteksiz yedikleri ya da yaşlı sığırlar 
kaba yemleri genç hayvanlara oranla da
ha ekonomik b ir  biçimde değerlendirdik
leri için, beside kullanılacak yemler ge

nellikle kaba yemlerden oluşmuşsa, besiye 
alınacak sığırların iki ve daha yukarı yaş
taki sığırlar arasından seçilmesi daha uy
gun olıır.

3 — Beden Yapıcı :

Beden yapısı ırkın bazı belirgin özel
liklerinin etkisinde kalarak şekillenir.

Sığırların genel görünüşünden, hay
vanların et ya da süt tipinden hangisine 
daha elverişli olduğunu anlam ak müm 
kündür. Besiye uygun bir sığırda, baş kü
çük ve geniş, boynuzlar kısa, ince ya da 
hiç yok, boyun kısa ve kasları gelişmiş, 
omuzlar geniş ve uzun olmalıdır. Göğüs 
kemiği öne doğru çıkık, karın silindir 
şeklinde, beden dolgun ve yuvarlak, ön 
ve arka kısmı iyi gelişmiş, orta  kısmı kısa 
olmalıdır. Kaburgalar yay gibi şişkin, in
ce, yönleri aşağı doğru kaburga aralıkla
rı dar, bacakların karpus ve tarsus ekle
mine kadar alt kısmı kısa, üst kısımları 
ise uzun olmalıdır.

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

Besiye alman sığırların ana ve baba
larının bilinmesi kalıtsal verim yetenek
leri açısından önem taşımaktadır. Çünkü 
hayvanların verim yetenekleri kalıtsal ola
rak  döle geçmektedir. Fakat genellikle 
hayvanlarda kalıtsal nitelikler ancak uy
gun yaşama koşuları altında belirli ka- 
rekterler  halinde gelişerek kendilerini bel
li etmektedirler. Herhangi b ir sığırda bel
li b ir  verim ya da yemden yararlanm a ye
teneğine ait kalıtsal yapının varolması, 
bu ıranın oluşmasını sağlamaya yeterli 
değildir. Çünkü çevre koşulları bu ıraları 
ortaya çıkmasında önemli rol oynam akta
dırlar. Bu durum, hayvan ırkları arasın
da, ha tta  aynı ırk tan  aynı sürü  içerisinde 
verimde büyük farklılıklar o luştu rm akta
dır. Yerli ırklarımız içerisinde besiye el
verişli o lmayanlara rastlam ak m üm kün
dür. Bu gibi durum larda  besiye alınacak
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sığırın beden yapısı göz önüne alınarak, 
besiye alınacak sığırların seçimine gidil
melidir.

4 — Cinsiyet :

Dişi dana, düve ve ineklerin büyük 
bir kısmı damızlık olarak elde tu tu lduğun
dan bu grup hayvanlar yılın her mevsi
minde pazarda erkek dana, tosun, genç 
boğa ve öküz kadar fazla m ik tarda  bulun
maz. Bunun için besiye alman sığırların 
cinsiyeti bakım ından çoğunluğunu erkek
ler teşkil eder.

Düve ve inekler daha ziyade kısa sü
reli besilere uygundur. Aynı zamanda be
siye alman düveler, tosunlardan daha er
ken kesim olgunluğuna erişirler. Düve ve 
inekler için 90-100 günlük besi uygundur. 
Çünkü bu hayvanlar, besiye alındıkların
da gebe iseler belirtilen sürenin sonunda 
bu durum  daha belirgin hale gelir.

Besiye alman genç erkek sığırların
3-12 ay içerisinde kastre edilmeleri daha 
uygun olmaktadır. Sığırların daha ileri 
yaşta kastre  edilmeleri, besi üzerinde 
olumsuz bir etki yaratır. Bakım ve bes
lenme yönünden aynı koşullarda bulunan 
beslenme yönünden aynı koşullarda bu lu
nan 1 yaşındaki 2 Alman Simental ırkı 
sığır üzerinde yapılan b ir  besi denemesin
de, kastre edilmiş olanı, besiye aldığının 
6 ncı ayının sonunda 402 kg. canlı ağır
lığa, kastre edilmemiş olanı ise 445 kg. 
canlı ağırlığa erişmiştir. Buna karşılık, 
kesimde kastre edilmiş olan sığır kastre 
edlimemiş sığıra oranla daha fazla yağlı 
et verilmiştir. Yani kastrasyon, hayvanda 
yağ oluşum unu artırm ıştır .

Ankara’da aynı zamanla besiye alman, 
aynı yemlerle beslenen D.A.K. ırkı 25 yaş
lı, o rta lam a başlangıç ağırlıkları da aynı 
olan 48 tosun ile 12 öküzün 16 haftalık 
besi sonunda orta lam a toplam ağırlık 
kazançları; tosunlarda 77.7 kg. öküzlerde
59.0 kg., günlük orta lam a ağırlık artışla
rı da tosunlarda 694 gr., öküzlerde 528 gr. 
olmuştur. 3.5 yaşlılarda ise sonuçlar sıra- 
siyle, tosunlarda 74.0 kg., 661 gr., öküzler
de 57.6 kg. ve 515 gr.'dır.

Diğer b ir  a raş tırm ada aynı yaştaki 
boz ırk sığırların 90 günlük beside dişi
lerinin 909 gr., erkeklerin ise 1103 gr. gün
lük ortalam a canlı ağırlık artışı kaydet
tikleri, bu  hayvanların kesimleri sonunda 
ise erkek ve dişilerin aynı randımanı sağ
ladıkları tespit olunmuştur.

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

C — Bölgelere Göre, Besi Mevsimi ve 
Süresi :

Sığır besiciliğinde besi mevsiminin 
önemi büyüktür. İyi seçilmiş bir besi mev
simi, yapılan besiciliğin ekonomik olma
sına da yardımcı olur.

Türkiye’de mevsim olarak besicilik 
hayvanlara yedirilen yemler içinde m iktar 
bakım ından en büyük paya sahip pancar 
posası ve bölgesine göre kapçık’ın piya
saya çıkması ile başlar. Bazı işletmelerde 
dönemler halinde bü tün  b ir  yıl boyu de
vam eder. Posa ve kapçıkların piyasaya 
bol m iktarda  sürüldüğü ay ise Eylül’dür. 
Eylül, aynı zamanda besi için materyal 
tedariki bakımından da en uygun olan bir 
mevsime rastlam aktadır . Extansif hay
vancılık yapılan bölgelerde m er'aların  ku- 
rumasiyle birlikte damızlık kadro dışında 
bırakılan ve kısmen m er'a  besisi görerek 
büyümüş genç hayvanlar bol m ik tarda  sa
tışa sunulurlar.

Sonbahar mevsimi, sığır besiciliği açı
sından en uygun mevsimdir. Çünkü, tarım 
işletmelerinden ahır kapasitelerine göre 
ya da yem m iktarına göre fazla sığıra sa
hip olan işletmeler, ellerinde bulunan faz
la sığırları bu mevsimde satışa sunduğu 
için hayvan arzı bu mevsimde fazladır. 
Arz fazlalığı sonucu, güz mevsiminde ucuz 
ve bol m iktarda  hayvan temin etme ola
sılığı vardır. Sonbahar mevsimi ayrıca 
hasat mevsimi olduğundan yem temini açı
sından da besicilere kolaylık sağlamak
tadır.
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Kırsal alandaki işletmeler genellikle 
kış mevsimine gereksinim duyduğu kadar 
hayvan miktarı ile girdiklerinden bu mev
sim de diğer mevsimlere oranla hayvan 
arzı azalır. Kışın ahır besiciliği yapan 
işletmelerin pazarlama, yem tedariki ko
nularında karşılaştıkları sorunlar b ir  yer
de besiye alınan hayvan sayısını etkile
mektedir.

Besiciliğin yapılabilmesi için ilk ko
şul materyalin ve yeterli yemin tedariki
dir. Ondan sonra barınak, işçilik ve di
ğerleri gelir. Bu bakım dan Doğu ve Ku
zeydoğu bölgelerinde besi sığırlarının el
verişli şartlarda tedariki ve seçim yapa
bilme olanakları Ekim ve Kasım ayında 
olmaktadır. Besi materyalinin ve yemin 
nereden ve ne zaman en elverişli şartlarda 
tedarik  olunabileceği iyi bilinmelidir. Di
ğer bölgelerde yılın her mevsiminde besi 
materyali bulm ak m üm kündür.

— İşletme sermayesinin m iktan,
— Piyasanın sığır eti talebi ve fiyat 

konjunktürü,
— Ahır kapasitesi,
— Besideki hayvanların yaş, ırk, kon- 

formasyon ve kondisyon durumu,
— İşletme sahibinin ikinci bir iş tu

tup tutmadığı ve ikinci işin özel
liği.

gibi sıralayabiliriz.

Kalıtsal yapılarına bağlı olarak belli 
yaşlarda ulaşabilecekleri canlı ağırlıkları 
az çok s tandart  durum a gelmiş kültür 
ırkı sığır yetiştirilen ileri ülkelerde besi 
süresi, pazar isteklerine uygun canlı ağır
lığın kazanılabileceği sürelerle ilgili ola
rak  değişir.

Her işletmede olduğu gibi sığır besi 
işletmesinde de besi süresini etkileyen 
faktörler vardır bunlar;
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Az Sistiserkli Sığır Etlerinin Dondurularak Yenilebilir 

Hale Getirilmesinde Et Kalitesinin Korunması
Turan İNAL (*)

Zusammenfassung : Für schvvachfinniges Rindfleisch wird in der 
Türkei im Rahmen der Fleischbeschauverordnung das Gefrierverfahren 
angevvandt, das eine K ern tem peratur  v o n — 30°C fü r  die Dauer von 24 
Stunden vorsieht. Bei der Anwendung dieses Verfahrens sind jedoch 
neben erhebliehem Gewiehtsverlust aueh Qualitâtsminderungen bei 
Fleisch und Fleiseherzeugnissen zu beklagen. Ausserdem gevvahrleistet 
das konventionelle Gefrierverfahren nicht im m er Sicherheit zur Abtötung 
der Rinderfinnen. Um diese Nachteile möglichst zu beheben, wurden 
hauptsâchlich versehiedene Gefrierverfahren entwickelt und diesbezüg- 
liehe Ânderungen in der Fleischbeschauverordnung in Vorschlag geb- 
racht.

(*) Prof. Dr., İstanbu l Ü niversitesi V eteriner F akültesi Besin H ijyeni ve Tek
nolojisi Anabilm  Dalı, Avcılar, İstanbu l.

Özet : Ülkemizde et muayenesi ni
zamnamesine göre az sistiserkli sığır e t
lerinin merkezi kısımlarında •—3°C’m 24 
saat süre ile sağlanması yöntemi uygu
lanm aktadır. Bu yöntemin etlerde ileri 
derecede ağırlık kaybına neden olmasının 
yanısıra elde edilen etin ve bundan h a 
zırlanan p repara tlar ın  kalitesi üzerine de 
menfi etkileri vardır. Ayrıca, konvansiyo- 
nel dondurm a yöntemi ile Cysticercus 
bovis’in öldürülmesi yeterince sağlanama
m aktadır. Bu sakıncaları m üm kün olduğu 
kadar berta ra f  etmek amacıyla özellikle 
çeşitli dondurm a yöntemleri geliştirilmiş 
ve et muayenesi nizamnamesinde bu yön
de değişiklikler yapılması önerilmiştir.

G İ R İ Ş

İleri derecede sistiserkli sığır etleri 
et muayenesi nizamnamesine göre imha 
edilir. Az sistiserkli etler ise çeşitli usûl
lerle yenilebilecek hale getirilirler (5). Bu 
muamele şekillerinin uygulanmasında gü
dülen gaye, etde mevcut bü tün  sistiserk- 
lerin öldürülmesi suretiyle envazyon zin
cirinin kırılması, insan ve hayvan sağlı
ğının güvence altına alınmasıdır.

Az sistiserkli sığır etlerinin yenilebi
lir hale getirilmesi için tatbik edilen bü 
tün usûller et kalitesini az veya çok e t
kilerler.

Tandler (17), özellikle dondurm a usu
lü üzerinde durm uş ve et kalitesinin m u 
hafazası için en uygun muamele şekille
rini belirlemeğe çalışmıştır.

Az sistiserkli etlere uygulanan don
durm anın  etin merkezinde —3°C da 24 
saat süre ile sağlanması, Almanya, Avus
turya ve Türkiye'de şart koşulm aktadır  
(3 ,4 ,5 ,1 7 ) .

Brrtels ve Tandler (3, 4), merkez kı
sımlarda — 3°C da 24 saat yerine — 5°C 
da 10 saat veya — 10°C da 3 saat veya- 
hu tta  — 20°C da 30 dakikanın uygulan
masını tavsiye ediyorlar. Zira, bu a raş
tırıcıların inceleme sonuçları, et m erke
zinde 24 saat süre ile — 3°C’ın hüküm  
sürmesinin sistiserklerin tam  manasıyla 
ölmesini sağlamadığını göstermiştir. Hal
buki, — 5°C da 10 saat, — 10°C da 3 saat 
veya — 20°C da 30 dakika süren merkezi 
dondurma, hem sistiserklerin kat'i ölü
m ünü sağlaması ve hem de et kalitesinin
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korunmasına m atuf  usûllerin tatbikine im. 
kân vermesi bakımından tavsiyeye şa
yandır.

Az sistiserkli etlerin konvansiyonel 
usûlle dondurulması, çözündürülmesi ve 
parçalanması sırasında küçümsenmeyecek 
ağırlık kayıpları meydana gelir. Dondu 
rulm uş etler çözündürüldükten sonra ta
ze et olarak satışa arzedilirlerse dayan ntıa 
sürelerinin azalmış olması bakımından 
satışları sınırlı kalır.

Tândier (17), yarım ve 1/4 sığır k a r 
kaslarını — 20°C da dondurm uş ve 3 gün 
süren çözündürm eden sonra bunlardan 
ferm ante sucuk, sosis ve konserve et ha 
zırlanmıştır. Aynı sığıra ait soğukta sak
lanmış gövdenin diğer kısımlarından yak
tığı ferm ante sucuk, sosis ve et konsa  
vesini de kontrol olarak kullanmıştır. De
nemelerde, kaba çekilmiş kıyma ile ha
zırlanmış fermante sucuk nevilerinde en 
çok % 30 oranında doldurulmuş et kul
lanılabileceği anlaşılmıştır. Daha fazla 
oranda dondurulm uş etin kullanılmasıyla 
et prepara tlarında  renk hataları ve lezzet 
bozukluklarının ortaya çıktığı tespit edil
miştir. înce aynadan geçirilmiş kıyma ile 
hazırlanmış ferm ante  sucuklarda ise % 
20'den fazla çözündürülmüş donmuş etin 
katılmasıyla bariz b ir  kalite düşmesi dik
kati çekmektedir. Özellikle, ileri derecec e 
oksidasyon ve kurum a belirtileri gösteren 
çözündürülmüş donmuş gövdelerin üst ta
bakalarından hazırlanan ferm ante sucul* 
larda renk teşkilinde ve rengin korunm a 
sında gerilemeler görülmektedir.

Çözündürülmüş sığır etinden yapılan 
kutu konservelerinde (kendi suyunda sı
ğır eti) soğutulmuş etle yapılanlara naza 
ran  daha fazla jele ve yağın dokulardan 
dışarı sızdığı ve sonuç olarak etin rengini 
muhafaza niteliğini yitirdiği görülmüştür.

Kalitenin düşmesi, özellikle çözündü
rülmüş donmuş etin sosis ve salam gibi 
pastörize et ürünlerinin hazırlanm a
sında kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. 
Tândier (17)’in a raştırm alarına  göre taze 
ete yapılan % 10’luk ilâveler- bile belir

gin kalite bozulmalarına yol açmaktadır. 
Bu ürünlerde görülen tipik değişimler 
şunlardır :

L Etin su bağlama kabiliyetinim 
azalması

2. Etin fazla jelatin ve yağ bırak
ması

3. Renk teşkilinin ve muhafazasının 
kötüleşmesi

S i s t i s e r k l i  S ı ğ ı r
E t l e r i n i n  D o n d u r u l m a 
s ı n d a  K a l i t e n i n
K o r u n m a s ı

Az sistiserkli sığırlara ait 1/4 veya 
yarım gövdelerde görülen kalite düşüklü
ğü donma süratinin az oluşundan ileri 
gelir. Ayrıca, etin çözündürülme usulle
rine riayet edilmemesi de belli başlı ne
denler arasındadır. Kalitenin korunması 
için dondurm a ve çözündürme esnasında 
nelerin yapılmasının icabettiği bilindiği 
halde, bunun pratik te  uygulanması her 
zaman mümkün olam amaktadır. Az sisti* 
serkli etlerin seri dondurm a ile kalitele
rinin korunması, memleketimizde ve dış 
ülkelerde soğuk tekniği ile ilgili tesisa
tın yetersizliği sebebiyle yerine getirile
memektedir. Bilhassa mezbahalardaki 
çözündürme şartları elverişdizdir. ÇünM 
karkaslar ekseriyetle işçilerin sık girip 
çıktığı ve hatta  yeni kesilmiş hayvanlara 
ait etlerin muhafaza edildiği soğuk de 
polarda çözündürülür. Bu depoların ısı 
ve rutubetinin aşırı iniş ve çıkışlar gös
termesi sebebiyle donmuş etlerin çözün
dürülmesinde m ahzurlar ortaya çıkar.

Dondurma sürati üzerine de çeşitli 
îe sıralayabiliri ı :
faktörlerin etkisi vardır. Bu faktörleri şöy-

A. Dondurulacak maddenin spesifik 
sıcaklığı

B. Soğuk kaynağın ısısı

C. Dondurulacak maddenin başlan
gıç ısısıyla soğuk kaynağın ısısı arasın
daki farklılığın derecesi
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D. Sathın ısı iletme sayısı

E. Dondurulacak maddenin ısı ilet
me sayısı

F. Isı mübadelesi yapan satıhla ha
cim arasındaki ilişki

G. Dondurulacak maddenin termik 
merkezinin satıhden uzaklığı

Dondurulacak maddenin spesifik sı
caklık derecesi hariç olmak üzere, diğer 
bütün faktörleri, teorik olarak dondurm a 
zamanını kısaltmak yönünden değşitirmek 
m üm kündür. Fakat, mezbahlarda mevcut 
soğuk tekniği m kan lan  B, C ve D ile gös
terilen noktalarda esaslı b ir değişiklik 
yapılmasına elvermez. Ancak, az sistiserkli 
sığır etlerinin kalite koruyucu seri don
durmaya tabi tutulması E, F ve G de gös
terilen faktörlerin değiştirilmesiyle m üm 
kün olabilir.

A z  S i s t i s e r k l i
E t l e r i n  Ç a b u k
D o n d u r u l m a s ı

I. Sığır butlarına tam orta bölgeden 
derin kesit açılmasıyla dondurma
nın çabuklaştırılması

Dondurmanın çabuklaştırılmasında 
yukarıda G ile gösterilen termik merkez 
ile satıh arasındaki mesafe önemli rol 
oynar. Bu uzaklık sığır butlarında  bir 
dairenin yarı çapı kadardır. Donma za
manı ile çapın karesi arasında yakın b ir 
ilişki m evcuttur. Buna göre, teorik ola
rak, dondurulacak m addenin çapının % 
50 oranında küçülmesi, donma zamanı
nın dört defa kısalmasına yol açar.

Bu düşünceden hareket etmek sure
tiyle sığır butlarının ortadan  bölünmesi, 
donma süresinin yukardaki oranda kısal
masını sağlamış olur. Tândler (17), m u
kayeseli olarak yaptığı incelemelerde ay
nı sığır gövdesine ait bu tla rdan  birini 
kontrol olarak kullanmış ve diğer budu 
merkez kısmına kadar  ikiye ayırmıştır. 
Kalça ekimine kadar  açılan kesit, budun 
çapının yarısına tekabül etmiştir. Böyle- 
ce, sadece term ik merkeze olan mesafe

(G) yarıya indirilmekle kalmamış, total 
et yüzeyinin genişletilmiş olmasıyla F 
faktörünün de mükemmelleştirilmesi sağ
lanmıştır.

Bilindiği gibi, Alman et muayenesi 
kanununa göre avanfrigo’dan geçmiş az 
sistiserkli sığır etlerinin 6 gün — 10°C 
da dondurulması gerekmektedir. — 20°C 
uygulandığında bu süre 3 güne iner (1 ,3 ) .  
Bu son usiil Almanya’da b ir  çok mezba
halarda az sistiserkli sığır etlerinin don
durulm asında uygulanmaktadır.

Sığır butları, kalça eklemine kadar 
ortadan ikiye ayrıldıktan sonra — 20°C 
da ve 1.5 m /saniye hava sirkülasyonu m u
vacehesinde donduruldukları takdirde 
dondurm a sürati 2 güne düşmektedir. Bu 
usûl, yani butları term ik merkeze kadar  
keşitle açmak ve 20°C da dondurm ak yön
temi az sistiserkli etlerin çabuk dondu
rulmasının arzu edildiği memleketler için 
idealdir. Hem hayvan sahipleri el konu
lan etlerine 2 gün zarfında tekrar  ka
vuşmuş olurlar hem de soğuk deponu a 
fazla süre işgal edilmemesiyle yerden ve 
enerjiden (takriben % 25 enerji ta sa r ru 
fu) kazanılmış olur. Ancak, bu tlar ın  ter
mik merkeze kadar  ayrılması sonucu et 
sathı genişlemekte ve sonuç olarak ağır
lık kaybı artm aktadır . Fakat, bu usûlle 
dondurm a zamanının °/o 25 oranında 
kısaldığını düşünürsek ağırlık kaybının 
fazla olmayacağını anlarız. Nitekim, 
Tandler (17 ) 'in araş tırm a sonuçları, bu 
usûlle ağırlık kaybının çoğalmadığını, ak
sine azaldığını göstermektedir.

II. Tek fazlı dondurma yöntemiyle don
durma işleminin çabuklaştırılması

Dondurmanın çabuklaştırılması için 
ikinci b ir  çare de ortadan  varılmış sığır 
butlarını tek fazlı sistemle dondurm ak
tır. Bu kombinasyonda but çapının ya
rıya indirilmesi (G), et sathının genişle
tilmesi (F), soğuk kaynak ile donduru
lacak m adde arasındaki ısı düşüşünün sü- 
ratlendirilmesi (C) ve ısı iletme sayısı
nın (E) çabuk yükseltilmesinden ya ra r
lanılır.
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Sığır bu llarına kesit açılmak sure
tiyle dondurm anın çabuklaştırılmasında 
sadece «ısı iletilmesinde» bir  artış kay
dedildiği haldede, tek fazlı sistemde etin 
olgunlaşması önemli derecede kontrol al
tına alınır.

Çünkü, tek fazlı dondurm ada glukoz, 
ATP analizi, Rigcr m ortis  vs. gibi olay
lar az veya çok derecede önlenir veya 
geçici olarak du rduru lu r  (18).

Dondurma zamanının kısaltılması : 
1.5 m /saniye hava sirkülasyonu ile — 20°C 
da yapılan dondurm a sonucu 2 gün zar
fında az sistiserkli etlerin sistiserklerin- 
den kurtarılm ası sağlanır. Konvansiyonel 
m etodda ise (1 gün soğutma -f- 3 gün 
dondurm a) 4 güne ihtiyaç vardır. Zaman 
kısalmasına bağlı olarak enerji m asraf
larında da % 35 - 45 oranında bir azalma 
meydana gelir.

Modern seri dondurm a «kriyoskopik 
kritik  bölge» nin çabuk aşılması esnasına 
dayanmaktadır. Bu kritik bölge — 1°C 
ile — 5°C arasındadır. Bazı klasik k itap
larda ise kritik sona’nın — 8°C ile — 10°C 
arasında olduğu bildirilir. — 4°C da etin 
donabilen suyunun % 71 i donar ve bu 
oran — 5°C da % 83 e ulaşır (13, 14).

a. Kapalı Butlar (24 saat soğutul
duk tan  sonra dondurulm uş)

Bu durumda, buz kristallerinin teşekkülü 
geniş ölçüde tamamlanmış olur. Kristali- 
zasyon m ihraklarının teşekkülünde «buz 
teşekkülü için gerekli» ısı basamağının 
aşılma süratinin önerr i büyüktür. Bu buz 
m ihrakların ın  sayısı ve dokudaki bulun
ma durum u (çözündürülme safhasından 
sonra) m am ülün kalitesine büyük etkide 
bulunur.

Kapalı butlarda, yani kesitle açılma
mış butlarda  donma yavaş o lmakta ve 
kriyoskopik bakımdan kritik olan sona’yı 
aşmak için 2 güne ihtiyaç hasıl o lmakta
dır. Çünkü, serbest hale gelen latent doku 
ısısının dışarı atılması, sığır butlarında 
kuvvetli ve kalın adele tabakalarının mev
cudiyeti yüzünden çok güçtür. Halbuki, 
ortadan ikiye ayrılmış ve tek fazlı olarak 
dondurulm uş butlarda  kritik sona'nın 
aşılması için gereken zaman, kapalı b u t
larda bu gaye için harcanan zamanın 
cüz’i b ir kısmına tekabül eder (Şekil 1).

Daha öncede değinildiği gibi, tek faz
lı dondurmada, yani taze etin doğrudan 
doğruya dondurulm asında sığır butlarının 
yarıldıktan sonra dondurulmasıyla sıcaklı
ğın çabuk dışarı atılması sebebiyle hem 
zamna hem de m asraf bakım ından büyük

b. Yarılmış Butlar (taze dondurul
muş)

Şekil 1 : Sığır Butlarında Isı ve Zaman İlişkisi
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avantajlar  doğmaktadır. Bu usûlde —20°C 
soğukla temasa geçen etin yüzeyi hemen 
donmağa başlar. Satıhla merkez kısmı 
arasında büyük b ir  ısı farkı meydana ge
lir ve bu da ısının süratle dışarı a tılm a
sını intaç eder. Sonuç olarak et süratle 
donar. Donan dış satıh, sıcaklığı süratle 
iletir. Çünkü, kapsadığı et kitlesinin sı
caklık iletme sayısı 0.51 Kaloriden 1.9-
2.1 Kaloriye çıkm aktadır  (8, 9). — 35°C 
da Dondurm a : ism in —35°C a ve hava 
sirkülasyonunun 3.5 m /saniyeye çıkarıl-

Çizefge 1 : Sığır Butlarında Donma Hızı

1. Kapalı bu tla r  (24 saat +  2°C da so
ğutulmuş, — 20°C da 1.5 m /saniye 
hava sirkülasyonunda dondurulm uş)

2. Yarılmış bu tlar  (24 saat -i- 2°C da 
soğutulmuş, — 20°C da 1.5 m /saniye 
hava sirkülasyonunda dondurulm uş)

3. Yarılmış bu tlar  (soğutulmamış, tek 
fazlı olarak (— 20 °C) 1.5 m /saniye 
hava sirkülasyonunda dondurulm uş)

4. Kapalı bu tlar  (24 saat +  2°C da so
ğutulmuş, —35°C da 3.5 m /saniye ha
va sirkülasyonunda dondurulm uş)

5. Yarılmış bu ta lr  (24 saat -|- 2°C da 
soğutulmuş, — 35°C da 3.5 m/saniye 
hava sirkülasyonunda dondurulm uş)

6. Yarılmış bu tlar  (soğutulmamış, tek' 
fazlı olarak — 35°C da 3.5 m /saniye 
hava sirkülasyonunda dondurulm uş)

Çizelge l 'de  yapılan taksim ata  göre, 
dondurm a ve 6 seri dondurm a olarak 
1 ve 2 yavaş dondurma, 3 - 5 yarı seri 
kabul edilir.

Ön Olgunlaşma Zamanı : Az sistiserk
li etlerin tek fazlı sistemle (taze etin di
rekt olarak dondurulm ası) dondurulm a
sında en önemli husus, tek fazlı dondur
maya geçilmesi için en uygun zamanın 
seçilmesidir.

Bununla ilgili literatür incelendiğin
de iki ayrı teklifin mevcut olduğu görü
lür :

masıyla dondurm a sürati artar. Hatta , 
bu derecede konvansiyonel olarak don
durulm uş büyük sığır butlarında bile ça
buk donm a sağlanır.

Hava sirkülasyonunun 1.5 m/saniye'- 
den 3 5 m /san iyeye  yükseltilmesiyle et 
sathının ısı iletme sayısı a r ta r  ve bu  da 
dondurm anın  daha seri olmasını sağlar. 
Fakat, maalesef mezbahaların dondurm a 
tesisleri çoğu kez bu sonuçları verecek 
güç ve kapasitede değildir.

Ortalama Donma Hızı

0.4 cm /h

0.8 cm /h

1.2 cm /h

3.2 c m /h

4.1 c m /h

6.0 cm /h

1. Hemen kesimi müteakip dondur
ma

2. pH derecesinin düşmesi ve olguvı- 
İ£>şma devrinin tamamlanmasını müteakip 
dondurma

Bu araştırm aların  çoğu izole kaslar 
üzerinde yapılmış m üşahadelere dayan
maktadır. Araştırmaların sonuçlarını sı
ğır butları için aynen kabul etmek doğru 
olmaz, zira bunların donması için geçen 
zaman izole kasların donması için harca
nan zamandan daha fazladır. Bu bak ım 
dan etin olgunlaşması üzerine olan tesir
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de değişik olur. Nitekim, tek fazlı usûlle 
dondurulan sığır butlarında etin merkez 
kısmını prerigor devresinde dondurm ak 
m üm kün olam amaktadır. Kesilir kesilmez 
parçalanmış ve dondurulm uş et, karkas 
halinde dondurulm uş ete nazaran biyo
kimyasal yönden farklılıklar gösterdiği 
gibi ATP'nin ve Glikojen'in parçalanması 
bakımından da avantajlar  getirir.

Tlindler (17)’in deneme sonuçlarına 
göre, tek fazlı sistemle dondurulan sığır 
karkasları (1 /4  karkaslar)  hayvanın ke
sildiği andan 2.5 saat sonra dondurm a 
işlemine tabi tutulmalıdır. Ancak bu iş 
lem, dondurulduktan sonra hemen çö
zündürülmek istenilen etler için uygun
dur.

seri çözündürmenni hiç b ir m ahzuru yok
tur.

Ağırlık kayıpları : Dondurma esna
sında ette meydana gelen ağırlık kayıpla
rına suyun buharlaşarak uçması sebeb 
teşkil eder. Buharlaşmanın derecesi et 
sathının buhar  basıncı ile çevre havası
nın buhar basıncı arasındaki farka bağlı 
olarak azalır veya çoğalır. O anda hüküm 
süren ısı ve depo havasının ru tubeti bu 
durum u etkiler. Tek fazlı olarak dondu
rulan ette satıh ısısı çok çabuk düştü
ğünden, ayrıca dondurm a tünellerindeki 
hava rutubeti soğuk depolardakinden da
ha elverişli olduğundan tek fazlı dondur
m ada görülen ağırlık kayıpları konvansi- 
yonel dondurm adakinden daha azdır (2,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19).

Çözündürme : Çözündürme, etin kul
lanılış şekline bağlıdır. Taze et olarak sa
tılmak istenilen karkaslar  m üm kün m er
tebe yavaş çözündiirülmelidir. Halbuki, 
mamül halinde kullanılmak istenildiğinde

Çizelge 2 : Muhtelif Dondurma Tekniklerinde Sığır Butlarında Oluşan 
Kayıpları

Tandler (17), bölünmüş sığır b u t la 
rında tek fazlı olarak yaptığı kısa süreli 
dondurm ada ağırlık kaybının daha da 
azaldığını bildirmektedir.

Ağırlık

Taze kesilmiş ve Avanfrigo’da 24 saat
Kullanılan Usûl yatırılmış butlar beklemiş kapalı butlar
| 2°C da 24 saat — % 02.82

—20°C da 2 veya 3 gün 
+  2°C da 3 gün süren çözündürülmeden

% 2.14 % 3.45

sonra % 2.03 % 3.21

Etin Kalitesi ve İşlenme Elverişliliği 
Yönünden Yapılan İnceleme Sonuçları :

Normal yapıdaki b ir etin tek fazlı 
o larak dondurulm asında uluslararası alan-

muhafaza müddetlerini uzatmağa dayan
maktadır. Az sistiserkli etlerin ise soğuk 
depoda kalma süreleri ne kadar  kısa olur
sa, bunların  sağlıklı hale dönüştürülmesi 
için harcanan enerji ve depo masrafları 
ve ağırlık kayıpları da o nispette az olur.da gösterilen gayretler, etlerin soğukta

Bu konuda edinilen tecrübeler aşağıdaki sonuçlan vermiştir (17) :

a. Az sistiserkli yarılmış butlar —20°C da 2 gün doldurularak 
Cysticercus bovis’den arındırılır.

b. 3 gün süren seri çözündürme ile et çeşitli preparatların yapıl
masında kullanılacak hale gelir.

c. Et, 5-8 gün süren yavaş çözündürmeyle tüketiciye taze şekilde 
arzedileceği gibi mamül yapımında da kullanılır.

d. Tek fazla dondurulan etler, konvansiyonel usûlle dondurulan
lara nazaran renk bakımından (°/o 40 oranında) bir koyulaşma gösterir.
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e. 3 gün içerisinde çözündürülen etler, 5-8 günde çözündüriilenle- 
re oranla biraz daha koyu renkli olur.

f. 3 gün içerisinde, yani seri çözündürülmüş etler °/o 80 oranında 
yavaş çözündürülmüş etlerin kalitesindedir. Ancak, °/o 20 oranında ol
mak üzere etin koku ve aromasında bir gerileme görülür. Bu farklılık, 
ateşde kızartılan etlerde kendini daha çok belli eder.

g. Çabuk çözündürülen etler yavaş çözündürülenlere nazaran vak’- 
aların °/o 50'sinde daha yumuşak olmaktadır.

Tek fazlı sistemle dondurulm uş kar
kaslar, 5-8 gün içerisinde çözündürülerek 
olgunlaşmalarını tam am ladıktan sonra 
renk, tat, yumuşaklık yönünden kaide ola
rak  farklılık göstermezler. Şu halde, çö
zündürm e zamanı 5-8 gün olarak tespiL 
edilmek suretiyle et kalitesinin korunm a
sı sağlanmış olur. Bilhassa taze et satı
şının bahis konusu olduğu durum larda  bu 
husus üzerinde hassasiyetle durm ak icab 
eder. Sucuk ve sosis yapımında kullanı 
lacak karkasların  ise 3 gün zarfında seri 
olarak çözündürülmesinde m ahzur yok
tur. Zira bu et, aynen önce soğutulmuş 
ve sonra dondurulm uş etler gibi sucuk 
ve sosis yapımı için elverişlidir (17). Bi
lindiği gibi dondurm a ve seri çözündürme 
esnasında etin olgunlaşmasıyla ilgili ha
diseler duralam aktadır. Bu et, sucuk ha
linde işlenince, olgunlaşma, ferm ante su
cuğun olgunlaşması şeklinde sucuk m a
teryal i (sucuk h a m u ru ( içerisinde sürüp 
gitmektedir. Böylece, olgunlaşma süresi
ni tamamlamış ferm ante sucuklarda aro
ma ve renk teşkili ve rengin muhafazası 
bakım ından bir farklılık olmamakladır.

Sosislerde ise seri çözündürülmüş 
etin kullanılmasıyla ilâve suyun bağlanma 
kabiliyeti daha da a rtm aktadır .  Tek fazlı 
yöntemle dondurulm uş karkasların  seri 
çözündürülmesi ve uzun süre olgunlaştı- 
rılmasıyla etin su bağlama kabiliyeti, so
ğutulmuş ve sonra dondurulm uş etlere 
nrzaran  daha iyi olmaktadır.

III. Kıyma haline getirilmiş etlerin 
dondurulması

Dondurma zamanını kısaltmak ve ka
liteyi korum ak bakım ından az sistiserkli 
sığır etini kemiklerinden ayırdıktan son

ra kaba aynalı kıyma makinesinden çek
mek ve bu kıymayı yassı kaplara  ince 
tabaka halinde yayarak dondurm ak olum 
lu sonuçlar vermiştir. Kıyma tabakasının 
kalınlığı 8-10 cm olmalıdır. Bu taktirde 
tek fazlı dondurm a usülü ile — 20"C da 
24 saat zarfında kıyma tam  manasıyla 
donar. — 35°C da yapılan dondurm ada 
elde edilen sonuç aynıdır.

Sisitiserklerin ölüm derece ve za
manları dikkat nazarına alınırsa —20°C 
da 24 saatlik dondurm a ile kıymanın sis- 
tiserklerinin tamamen öleceğine şüphe 
yoktur. Tabii ki burada  et muayenesi ni
zamnamesinde taleb edilen «merkezde
— 3°C da 24 saat» lik zaman yerine m er
kezde — İO 'C ve — 20°C ısı derecesini 
düşünm ek ve çok daha kısa olan zamanı 
esas almak doğru olur. Kıymanın sath ın
daki ısı iletme sayısı, normal etinkinc 
oranla 6 misli fazladır. Tüm donma ha
disesi b ir  kaç saat içerisinde tam am lan
m aktadır.

Sucuk, sosis gibi pastörize ürünlerin 
imalinde kullanılacak az sistiserkli etle' 
rin kıyma haline getirilerek yassı kaplar
da üst üste istif edilmek suretiyle dondu
rulması m ezbahalarda kolayca uygulana
bilecek b ir  usiildür. Bu usûlde dondurm a 
zamanının kısalması, yerden azami tasar
ruf sağlama durum unun mevcut olması 
bu usülün konvansiyonel m etoddan üstün 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Tandler (17), az sistiserkli etleri kıy
ma haline getirerek yaptığı denemelerde 
kıyma tabakasının kalınlığını 10-15 cm 
olarak belirlemiş ve 5°C ile — 10°C ba
sam aklarında dondurm a uygulamıştır. 
Araştırıcı, — 5°C için 72 saat ve — 10°C
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için 48 saatlik b ir  dondurmayı bü tün  
tistiserklerin ölmesi için tavsiye e tm ek
tedir. Araştırıcıya göre, bu usulün, bir 
çok ülkede 10-20 gün süre ile uygulanan, 
hem mezbahalara ve hem de hayvan sa
hiplerine zaman kaybettiren pahalı kon- 
vansiyonel metodun yerini alması gerek
lidir. Önemli b ir husus da, bu yeni uy
gulama ile enerji ve işçilik m asraflarında 
% 60-70 oranında b ir  azalmanın sağlan
masıdır.

Kalitenin Korunması ve İşlenmeye
Elverişlilik :

Az sistiserkli etten ferm ante sucuk 
imal edilecekse, az sistiserkli sığır kar
kasları 24 saat avanfrigo’da ( +  2°C ile
4- 4°C) bekletilmelidir. Bu muamele uy
gulandığı takdirde kıyma haline getirile
rek dondurulacak etin çözündürülmesine 
lüzum kalmaz. Yani, donmuş kıyma doğ
rudan  doğruya sucuk ham uru  olarak ku l
lanılmak suretyile dolgu yapılır. Böyle- 
ce, hem zamandan kazanıldığı gibi hem 
de üstün kalitede sucuk elde edilir. Ay
rıca, çözündürmenin sebeb olacağı ağır
lık kaybından da tasarru f  edilir. 24 saat 
avanfrigo'da bekletilen az sistiserkli etler
den kaba aynadan geçirmek suretiyle el
de edilen kıyma 10 cm kalınlığında ta
bakalar  halinde (yassı kaplara) dolduru
lur ve — 5°C da 72 saat veya — 10°C da 
48 saat dondurulur. Donmuş kıymanın 
sucuk halinde işlenmesi için satırlarla ve
ya giyotinle iyice parçalanması icabeder. 
Ufalanan materyal gerekli katkılardan 
sonra ferm ante sucuk olarak işlenir.

Az sistiserkli etten kutu konservesi 
ve kavurm a yapılacaksa, 24 saatlik avan- 
frigo ( +  2°C ile +  4°C) dan sonra ka r
kaslar küçük parçalara  bölünerek don
durulur. Dondurulmuş küçük parça etler 
derhal kutu konservesi veya kavurm a ya
pımında kullanılır. Çözündürülmeye lü
zum yoktur. Kalitede hiç b ir  menfi deği
şim olmamaktadır.

Az sistiserkli etlerden yüksek kaliteli 
sosis vc salam da elde edilir. Bu amaçla 
hayvan gövdeleri kesimden hemen sonra

parçalanır. Etlerin kalınlığı 8 cm ’yi geç
memelidir. Et, 1 Kg’a 25 g hesabı ile tuz
lanır ve n itr it  ilâve edilir. Sonra, doğru
dan doğruya dondurmaya geçilr (—20°C). 
Bu parça etler, donmuş vaziyette kıyma 
haline çevrilir. Kutterden geçirilir S ıı 
ilave edilir. İşlenir. Yağ, kıyma haline ge
tirilerek sonradan ilave edilir. Kutterle- 
meye devam edilir. Sodyum Ascorbat Kg'a
0.4 - 0.5 g ilave edilir. Normal etlerden so
sis yapılırken kullanılan buz'a ihtiyaç yok
tur. Önerilen bu usiil, hem işçiliğin kolay 
ve hem de sosis kalitesinin üstün  o lm a
sı bakımından tavsiyeye şayandır.

Muhafaza ve Taşıma :

Az sistiserkli etler bazen fazla mik
tarda olabilir ve hemen sucuk, sosis, et 
konservesi ve kavurm a halinde işlenme 
olanağı bulunmayabilir. Bu hallerde, 8-10 
cm tabakalar halinde dondurulm uş olan 
kıyma plaklarını kurum a ve donma yanı
ğından korum ak için su ve buhar  geçir
meyen folyalarla iyice örtm ek gerekir. Bu 
suretle kıymanın stok halinde uzun süre 
saklanması m üm kündür. Taşınma duru
m unda folyalara sarılı donmuş kıyma 
plakları mukavva kutu larda  veya kalın 
kağıtlarla paketlenmiş olarak sevkedilir. 
Böylece, piyasada tutulmayan az sisti
serkli etler, sucuk ve sosis yapan firm a
lar tarafından arzu edilen ideal b ir et 
materyali haline getirilmiş olur.

IV. Az sistiserkli etlerin sıcakla muamele 
edilerek doğrudan doğruya et ma
mulleri halinde değerlendirilmesi

I., II. ve III. bölümlerde anlatılmış 
olan dondurm a usûllerinin uygulanmasıy
la hem zamandan hem de enerji m asraf
larından tasarruf edilir ve ayrıca etin ka
litesi de korunm uş olur. Yasal şartlara  
uygun olarak yapılan soğukla m uamele
nin yanısıra az sistiserkli etlerin sıcakla 
işlem görmesine m üsaade eden nizamna
melerin de çıkarılması gereklidir. Ancak, 
bu yolla az sistiserkli etlerden kalite kay
bına yol açmadan piyasa şartlarına uy
gun m am üller elde edilebilir.
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Tândler (16) 'in yaptığı a raş tırm ala
ra göre, -f 58°C, sistiserklerin k a t’i ola
rak  ölmesini sağlar. Bu ısı derecesi esas 
alındığı takdirde az sistiserkli etler doğ
rudan doğruya sosis, konserve sosis, Cor- 
ned beef, et kutu konservesi olarak iş
lenebilir. Şüphesiz ki, az sistiserkli etler, 
mezbaha ve et kombinaalrına ait konser
ve imalathanelerinde bu usûllerle işlene
bilir. Diğer konserve fabrikalarına veril
mesi, tam  b ir  kontrolün yapılamayacağı 
düşüncesinden hareketle sakıncalıdır.

V. Az sistiserkli etlerin pastırma
yapımında kullanılması

Berkmen (5 ) ’e göre, sistiserkli etle
rin tuzlanarak 12 gün kurutulm ası Cysti- 
cercus bovis'in ölmesi için yeterlidir. Yal
nız, bu  usûlde tuzun iyi tesir etmesi için 
sistiserkli etlerin 1.5-2 Kg.’lık parçalara 
ayrıldıktan sonra yer yer bıçakla deline
rek iç kısımlarının da tuzlanması gerek
lidir.

Az S i s t i s e r k l i  E t l e r l e  
İ l g i l i  O l a r a k  E t M u a y e n e s i  
N i z a m n a m e s i n d e  Y a p ı l m a 
s ı  G e r e k l i  D e ğ i ş i k l i k l e r

Et muayenesi nizamnamesinde taleb- 
edilen klasik dondurm a derece ve zama
nı, Cysticercus bovis'in her zaman kat'i 
olarak ölmesini sağlıyamamakta ve halk 
ve hayvan sağlığı bakım ından sakıncalar 
yaratabilmektedir.

Az sistiserkli etlerin, a raş tırm a bu l
gularıyla saptanm ış olan aşağıdaki derece 
ve zamanlarda dondurulmasıyla bu sa
kınca ortadan  kalkacağı gibi, zaman, ener
ji ve yerden de tasarru f  edilmiş olacak 
ve etlerin kalitesi korunacaktır .

1. — 5°C da 10 saat

2. — 10°C da 3 saat

3. —20°C da 30 dakika

Bu usûllerin sıhhatli olarak uygulan
ması için, dondurm a tesisleri yetersiz 
olan mezbaha ve kombinaların bu yön
den güçlendirilmesi gerekir.

Bugün, Türkiye mezbaha ve kombi
nalarında mevcut soğuk tekniği imkanla
rını dikkat nazarına alarak uygulamanın 
aşağıdaki şekilde yapılmasını öneririz :

1. Butların ve kolun çapını küçült
mek ve soğuğun çabuk nüfusunu sağla
mak için bunları ortadan ikiye ayırmalı
dır.

2. Yarılmış but ve kolları tek fazlı 
olarak (doğrudan doğruya) dondurmalı
dır.

3. Kemiklerinden ayrılmış eti kaba 
aynalı kıyma makinesinden geçirerek 8 cm 
kalınlığında tabakalar halinde dondurma
lıdır.

Yukarıda zikredilen bu üç metod, 
konvansiyonel m etoda nazaran zaman ve 
enerji bakım ından önemli tasarruf sağ- 
lıyacak niteliktedir. Mesela, halen Fede
ral Almanya'da uygulanm akta olan —20°C 
da 1 gün soğutma ve 3 gün dondurma, 
1. m etodun uygulanmasıyla zaman bakı
m ından % 25, 2. metodun uygulanmasıyla 
% 50, 3. metodun uygulanmasıyla % 75 
oranında kısalmaktadır.

Et muayenesi nizamnamesine konu 
lacak yeni b ir m adde ile az sistiserkli et
lerin direkt olarak sıcakla muamelesinin 
öngörülmesi, yukarda zikredilen bütün 
dondurm a usûllerinin yanı sıra konuya 
iyi b ir  çözüm getirebileceği gibi, soğuk 
tesisatın yetersiz kaldığı tesislerde de 
«sistiserk» sorununun çözümlenmesini 
sağlayacaktır.

Az sistiserkli etin, sosis, salam, kon
serve sosis. Corned beef ve kavurm a şek
linde işlenmesi hem dondurm a için h a r 
canan zaman ve enerji bakım ından hem 
de ağırlık kayıplarını ve kalite düşmesini 
önleme açısından iyi b ir  çaredir. Bu son 
usulü, et preparatları  üreten kom binala
rımız için öneririz. Bütün kom binalarda 
tespit edilen az sistiserkli sığır etlerinin 
b ir  merkezde toplanarak zikredilen et pre- 
paratları  halinde işlenmesiyle en ucuz ve 
kolay çözüm şekli bulunm uş olacaktır.
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KOyilNLARDA MEZBAHA ŞARTLARINDA ULTRASES 
İLE GEBELİĞİN TANISI ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Erol Alaçam D. Ali Dinç**, Mehmet Güler1'

Pregnancy Diagnosis In  The Ewe By An Ultrasound Under The 
Slaughterhouse Conditions.

Summary : The objectives of the study were to identification the 
pregnant ewes using a technique of Doppler-mode ultrasound (Preg- 
tone) and to test it's correct diagnosing rate under the slaughterhouse 
conditions. Pregnancy diagnosis was carried out on 530 ewes in Konya 
Slaughterhose between December 1987 and January  1988.

During examination the ewes were restra ined in the standing posi- 
tion and the transducer probe was applied to the hairless region of 
skin which lies ventral and medial to the pre-crural skin fold. Based 
on the results, high correct diagnosing ra te  (90.32 %) was obtained 
betvveen 75-150th days of pregnancy period. On the o ther hand diag
nosing rate  was (99.26 %) in non-pregnant ewes.

Özet : Bu çalışmada mezbahada ke
silecek koyunlardan gebe olanları ayırt 
edebilmek için, kombina şartlarında ultra- 
ses dalgalarının uygulanabilirliği ve doğ
ru  tanı şansları araştırıldı.

Materyal olarak, Et ve Balık Kurumu, 
Konya Et Kombinasına kesim için geti
rilen 530 adet koyun kullanıldı.

Ultrases dalgaları koyunlar ayakta 
iken, sağ tarafta  plica genu’nun ventrali 
ve memelerin dorsalindcki tüysüz bölge
ye, Preg-Tone isimli ve Doppler prensi
bine göre çalışan bir fetometre ile uygu
landı. Çalışma sonunda, 75-150. günler 
arasında (% 90.32) oranında doğrulukla 
gebe olanlar ayırt edildi. Gebe olmayan 
koyunlarda ise doğru tam oranı (°/o 99.26) 
o larak belirlendi.

G İ R İ Ş

Koyunlarda gebelik tanısı, yetiştirici
likte olduğu kadaf, m ezbahalarda kesile
cek hayvanlar arasından gebe olanların 
ayrılması bakım ından da büyük ekono

mik önem taşır. Koyunlarda bu amaçla 
20'den fazla yöntem bildirilm ektedir (3, 
15). Bunlardan ultrases dalgalarının uygu
lanması, radiyoimmunoassay (RIA) ile 
kan-süt progesteron horm onu düzeyleri
nin ölçülmesi ve vaginal biyopsi en er
ken ve güvenilir sonuç verenler olarak 
kabul edilmektedirler (1, 18).

Koyunlarda gebeliğin süresi, ırklara 
göre 145-150 gün arasında değişir. Aynı 
ırktan koyunlar arasında bile, bireysel 
veya çevresel faktörlere bağlı olarak, bu 
sürede 2-3 günlük değişmeler görülebilir. 
Ancak bu farklılıklar gebelik tanısı am a
cıyla uygulaiacak yöntemleri ve aranan 
bulguları etkilemez. Gebelik ilerledikçe 
fötiisün büyüklüğü ile fötal sıvılardaki ge
lişmeler şekil 1 de özetlenmiştir.

Ultrases dalgaları son yıllarda insan 
hekimliğinde olduğu kadar, veteriner he
kimlikte de gebeliğin tanısı, yavru sayısı 
ile canlılıklarının araştırılması, pyometra 
ve tüm örlerin  tanısı gibi amaçlarla k u l
lanılm aktadır (3, 5, 17).

( *) Prof. Dr., S. Ü. V eteriner F akültesi, Konya, 
v**) Arş. Gör., S. Ü. V eteriner Fakültesi, Konya.
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Şekil : 1 Koyunlarda gebelik sürecinde fötüs ve fötal sıvılardaki gelişm eler (9).

Ultrases kısaca, insan kulağının du
yamayacağı frekansta (20.000 siklus/sa- 
niye) ses dalgaları olarak tanımlanabilir. 
Ultrases dalgaları hareket halindeki bir 
cisme (fötal kalp, göbek kordonu dam ar
ları, uterus arterleri, fötüsün hareketleri 
ve yavru suları) çarparlarsa  hafif değişik 
frekanslarda gönderildikleri kaynağa yan
sırlar (Doppler prensibi). Ultrases yönte
mi bir enerji demeti ile maddenin etki
leşmesini incelemesi bakım ından radyo
lojik yöntemlerle aynı ilkelere göre çalı
şır. Ancak burada  X ışınları yerine ses 
dalgaları kullanılır. Tanı amacıyla uygu
lanan ultrases gücü 1-20 MHz (1.000.000-
20.000.000 siklus/saniye) arasında değiş
m ektedir  (1, 17).

Ultrases dalgaları değişik gereçlerle, 
farklı şekillerde uygulanabilmektedir. 
Bunlardan A-Skopi, Doppler tekniği, TM 
skopi, B-skopi (statik  veya real time 
scanner) başlıca yöntemler olarak bilin
m ektedirler (20, 21). B-skopi ya da Scan
ner tekniği için gerekli gereçlerin pahalı 
olması ve saha şartlarında uygulanma 
güçlüğü sebebiyle veteriner hekimlik sa
hasında daha çok A-skopi veya Doppler 
tekniği ile çalışan fotom etreler kullanıl
m aktad ır  (-3, 15). Bazı araştırıcılar (3, 11), 
daha doğru ve net sonuç vermesi yönün
den Doppler tekniğinin A-skopi ye göre 
daha elverişli olduğunu ileri sürm ektedir
ler.

Ultrases ile koyunlarda ilk çalışma 
1967 yılında Fraser ve Robertson (6) ta
rafından yapılmıştır. Daha sonra bu yön

temle koyunlar üzerinde yapılan gebeliğin 
60-150. günlerinde % 55-100 arasında de
ğişen oranlarda bildirilmektedir (2, 7, 10,
12, 13, 14, 16, 19).

Ultrases dalgaları koyunlarda yatırı
larak veya ayakta uygulanabilmektedir. 
İncelenen literatürlerden (8, 14) ayaktaki 
uygulamaların daha pratik  olduğu anlaşıl
maktadır. Bazı araştırıcılar (4, 20, 21), 
ultrases dalgalraım rektal yolla uygulaya
rak daha iyi sonuçlar aldıklarını ileri 
sürmektedirler. Laing (9), rektal yolla, 
aşımı izleyen 60. günden sonra gebe olan
ların % 93 tanınabildiğim bildirmektedir.

Richardson (18), ultrases ile hatalı 
tanı oranın düşük olduğunu, negatif ta
nıdaki yanılgıların erken gebeliğe bağlı 
olabileceğini, pozitif tanılarda ise hemen 
hemen hiç yanılgı görülmediğini belirt
mektedir.

Sunulan çalışmada ise, mezbahaları
mızda kesilecek koyunlardan gebe olan
ları ayırt edebilmek için, kom bina şa rt
larında ultrases dalgalarının uygulanabi
lirliğini ve doğru tanı şanslarını a raş tır
mak amaçlanmıştır.

M A T E R Y A L  V E  M E T O T

Bu çalışma Et ve Balık Kurumu, 
Konya Et Kombinası’na kesim için geti
rilen, değişik yaşlardaki 530 adet Akka- 
ram an ırkı koyun üzerinde yapıldı. Çalış
m alar Aralık 1987 - Ocak 1988 aylarında 
yürütüldü.
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Deneme koyunlarma ultrases dalga
ları Preg-Tone* m arka, 4,5X6.5X15 cm. 
ölçülerinde ve 550 gr. ağırlığındaki u lt
rases fotometresi ile uygulandı (Resim 
1). Gereç akülü olup, 220 volt elektrik 
akım ında 16 saatte dolmaktaydı ve ara 
lıksız 8 saat süreyle kullanılabilmekteydi. 
Esas olarak domuzlar için hazırlanan ge
reç Doppler prensibine göre çalışmakta 
ve yavru sularından alman sinyalleri de
vamlı düdük sesi ile vermekte, gebe olma
yan koyunlarda ise ritm ik aralıklı düdük 
sesi çalmaktaydı.

R esim  : 1 Preg-tone fotom etresi
Muayene edilecek koyunlar, kesim ön

cesi padoklara alındıktan sonra, teker 
teker bir  yardımcıya ayakta tu tturuldular. 
Gerecin ucu parachlorgel** ile yağlanarak, 
koyunun sağ tarafında, plica genu'nun 
ventralinde ve memelerin dorsalindeki 
tüysüz bölgede karın duvarına uygulandı. 
(Resim 2) Deri ile arasına hava girme
yecek kadar bastırılan uç ile 10 cm ça
pındaki bir  bölge 8-10 noktada tarandı. 
Devamlı düdük sesi veren olgularda hay
vanın gebe olduğuna karar  verildi. Aralık
lı ses alınan olgularda ise hayvan bir ke
re de sol taraftan  aynı şekilde muayene 
edildi ve aynı bulgu elde edildiğinde ko
yunun gebe olmadığı kabul edildi. Bul
gular kayıt edildikten sonra hayvanların

alın kısmına yağlı boya ile özel b ir  işaret 
konuldu.

Her defasında 25-50 koyun muayene 
edildikten sonra kesim salonuna geçile
rek, işaretli hayvanların uterusları post- 
m ortem  toplandı ve incelendi. Bu arada 
tanı konulabilen m inimum  gebelik süre
sini belirliyebilmek için 20 olguda, Laing 
(9) in bildirdiği şekilde, fötal sıvıların 
m iktarı 1000 mİ lik cam mezürle ölçüle
rek belirlendi ve gebelik süreleri buna 
göre saptandı.

B U L G U L A R  

Çalışma bulgulan Tablo 1 de özetlenmiştir.

Tı-blo 1 Çalışma Bulgularının Özeti
Adet o/o

Muayene edilen koyun : 530
Gebe olmayanlar : 407

Doğru (— ) tanı 404 99.26
Yanlış ( +  ) tanı 3 0.74

Gebe olanlar : 123
0-75. Günler 61
Doğru ( + )  tanı 6 9.83
Yanlış (— ) tanı 55 90.16
75-150. Günler
Doğru ( +  ) tanı 56 90.32
Yanlış (— ) tanı 6 9.67

Çalışma sırasında yakalama ve mua 
yene süresi koyun başına orta lam a 1.5-2 
dakika olarak belirlendi.

Yirmi adet olguda fötal sıvıların m ik
tarı ölçülerek, 400 mİ den az bulunduğu 
durum larda  ( <  2.5 aylık gebelik), hay
van gebe olduğu halde fotom etrenin (— ) 
sonuç verdiği saptandı.

T A R T I Ş M A  V E  S O N U Ç

Mezbaha koşullarında, Preg-Tone fo
tometresi ile koyunlar üzerinde yapılan 
gebelik tanısı çalışmasında 75-150. günler 
arasında °/o 90.32 oranında doğrulukla ge
be olanlar ayırt edilebildi.

(*) Preg-Tone, Renco C orporation , USA.
(**) Parachlorgel, N a triu m  - C arboxvm ethylcellulose,

V Virtschaftsgenossenschaft deu tscher T ierartze, H annover.



Resim : 2 Fotometrenin koyuna uygulanışı

Doppler tekniğine göre çalışan fo to 
metre, gebeliğin 0-75. günleri arasında 
ancak % 9.83 oranında başarılı olabildi. 
Bu yüzdeyi o luşturan 6 olgu da 75. güne 
yakın büyüklükte idiler. Şekil 1 in ince
lenmesiyle bu günler arasında fötal sıvı
ların m iktarının 500 mİ den az olduğu 
görülecektir. Gerçekten 20 olgudan yapı
lan fötal sıvı ölçümlerinde 400 mi den 
az olan olgularda gebeliğin ayırt edile
mediği belirlenmiştir. Gebelik süresinin 
yarıdan sona kadarki döneminde ise doğ
ru  tanı oranı, l iteratür çalışmalara (2, 7, 
12, 19) paralel olarak, oldukça yüksek 
(°/o 90.32) bulunm uştur. Burada 6 olgu
daki yanılgının deneyim eksikliğine, olgu
ların bazılarının henüz 75 gün civarında 
gebe olmasına, b irkaç hayvanda da ıu- 
men ve barsaklarda aşırı gaz birikmesi
ne bağlı olabileceği kanısına varılmıştır. 
Uygulama öncesinde 8-10 saatlik bir  ön 
çalışma ile deneyim kazanılarak bu ora
nın yükseltilebileceği inancındayız.

Gebe olmayan koyunlarda ise doğru 
tanı oranı çok yüksek olup (% 99.26), 
haatlı olarak gebe olmadığı halde olumlu 
sonuç veren 3 olgudan 2 tanesinde karın 
boşluğunda fazla m ik tarda  sıvı bu lundu
ğu (ascites), b ir  olgunun değerlendirilme

veya kayıtlanması sırasında yanılgıya d ü 
şüldüğü sanılmaktadır.

Aralık - Ocak aylarında yapılan bıı 
çalışmada gebe çıkan koyunlarm oranı 
tüm  materyalin yaklaşık 1/4 ünü oluş
turm aktadır . Ekim-Ocak aylarında sadece 
Konya Kombinasında, % 70’i dişi olan
42.000 adet koyun kesildiği göz önünde 
tutulursa, gebe olanların m iktarı kabaca 
7.350 olarak hesaplanabilir. Bu durum 
erken kuzu kesimi ile uğranılandan çok 
daha ağır ekonomik kayıplara neden ol
maktadır. Asgari gebelik süresinin yarı
sını tamamlamış koyunlarm ultrases ile 
ayırt edilerek kesimlerinin önlenmesi ile 
büyük ekonomik kazançlar sağlanabilece
ği açıkça ortadadır.

Sonuç olarak mezbahalarımızda özel
likle Kasım-Şubat aylarım kapsayan dö
nemlerde, Preg-Tone veya benzeri foto
metrelerle ultrases uygulayarak, 75-150. 
günler arasında gebe koyunlarm kolayca 
ve yüksek oranda b ir  doğrulukla ayırt 
edilebileceği kanısına varılmıştır.

Teşekkür : Bu çalışmanın yapılma
sında olumlu yaklaşımları ve nazik yar
dımlarından ö tü rü  E t ve Balık K urum u 
Konya E t Kombinası idareci ve çalışan
larına teşekkürü b ir  borç biliriz.
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TEŞEKKÜLÜMÜZ İŞLETME FAALİYETLERİ
KOMBİNALARIMIZIN 1987 - 1988 YILLARI -------

CANLI SIĞIR (SERBEST - ŞEKER) ALIMLARI MUKAYESELİ

TABLOSU

BİRİM : TON

Kombina Adı
1987 Yılı 

(Sıcak Tartı)
1988 Yılı 

(Sıcak Tartı)
87/88
(0/o)

1 — M anisa 24,6 1.816,1 7.382,5
2 — B ursa 50,3 538,3 1.070,2
3 — B urd u r 960,4 3.016,0 314,0
4 — Adana 771,4 2.016,7 261,4
5 — A nkara 1.764,6 4.019,5 227,8
6 — E skişeh ir 690,6 1.497,1 216,8
7 — Afyon 1.722,0 3.057,7 177,6
8 — K onya 2.798,5 4.826,0 172,4
9 — K astam onu 456,4 736,0 161,3

10 — Sivas 1.218,1 1.939,2 159,2

11 — S akarya 364,3 467,9 128,4
12 — Suluova 3.113,5 3.989,6 128.1
13 — Ş an lıu rfa 533,6 661,0 126,1
14 — Ağrı 887,2 1.108,2 124,9
15 — E rzurum 3.163,4 3.890.1 123,0
16 — K ayseri 1.870,2 2.214.9 118,4
17 — M alatya 1.669,8 1.661.8 99,5
18 — K ars 541,3 519.0 96,0
19 — Elazığ 3.029,5 2.899.6 95,7
20 — Van 983,7 838.1 85,2
21 — G aziantep 577,2 476,1 82,5
22 — T atvan 1.134,4 838,1 73,9
23 —• D iyarbakır 1.054,7 693.4 65,7
24 —■ K ızıltepe 200,0 126,1 63,1
25 — Bingöl 747,7 263,2 35,2
26 — Y üksekova 135,0 2,9 2,1
27 — Z eytinburnu 555,0 2,0 0,4

Genel Toplam 31.007,4 44.115,1 142,3

* 1988 yılı verileri geçicidir.
Ç izg i: Kurum ortalam asının altında ve üstünde kalan işyerlcrimizi göstermektedir.
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KOMBİNALARIMIZIN 1987 - 1988 YILLARINA GÖRE -------

CANLI SIĞIR SEREE^T ALIMLARI MUKAYESELİ TABLOSU

BİRİM : TON

Kombina Adı
1987 Yılı 

(Sıcak Tartı)
1988 Yılı 

(Sıcak Tartı)
87/88

(0/o)

1 — Z eytinburnu 24,6 1.816,1 7.382,5
2 — B ursa 50,3 538.3 1.070,2
3 — E skişeh ir 107,9 794,7 736,5
4 — K astam onu 60,0 320,0 533,8
5 — B u rd u r 462,7 2.127,7 459,8
6 — A nkara 674,1 2.579,9 382,7
7 — Suluova 512,4 1.598,8 312,0
8 — Sivas 400,6 1.245,0 310,8
9 — Afyon 640,6 1.799,1 280,8

10 — Adana 771,4 2.016,7 261,4
11 — S akarya 118,5 262,4 221,4
12 — K onya 1.050,7 2.292,8 218,2

13 — E rzurum 2.141,5 2.986,2 139,4
14 — K ayseri 1.097,3 1.413,5 128,8
15 — Ağrı 462,8 584,7 126,3
16 — Ş an lıu rfa 523,6 661,0 126,2
17 — K ars 515,5 519,0 100,7
18 — Van 983,7 829,3 84,3
19 — G aziantep 577,2 476,1 82,5
20 — Elazığ 2.634,7 2.151,8 81,7
21 — M alatya 1.455,0 1.140,4 78,4
22 — D iyarbakır 1.054,7 693,4 65,7
23 — T atvan 1.068,5 702,3 65,7
24 — K ızıltepe 200,0 126,1 63,1
25 — Bingöl 747,7 263,2 35,2
26 — Y. Ova 135,0 2,9 2,1
27 — Z eytinburnu 555,0 2,0 0,4

Genel Toplam 19.026,0 29.943,7 157,4

* 1988 yılı verileri geçicidir.

Ç izg i: Kurum ortalam asının altında ve üstünde kalan işyerlerimizi göstermektedir.
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KOMBİNALARIMIZIN 1987 - 1988 YILLARI _____

CANLI SIĞIR ŞEKER ŞİRKETİ ALIMLARÎ MUKAYESELİ TABLOSU

BİRİM : TON

Kombina Adı
1987 Yılı 

(Sıcak Tartı)
1988 Yıl! 

(Sıcak Tartı)
87/88

(0/o)

1 — M alatya 214,8 521,4 214,8

2 — T atvan 65,9 136,3 206,8

3 — Elazığ 394,8 747,7 189,4

4 — B u rd u r 497,7 888,3 178,5

5 — Konya 1.747,8 2.533,2 144,9

6 — A nkara 1.090,5 1.439,6 132,0

7 — Ağrı 424,4 523,5 123,4

8 — E skişeh ir 582,7 702,4 120,5

9 — Afyon 1.081,4 1.258,6 116,4

10 — K astam onu 396,4 415,7 104,9

12 — K ayseri 772,9 801,4 103,7

13 — Suluova 2.601,1 2.390,9 91,9

14 — E rzurum 1.021,9 903,9 88,5

15 — Sivas 817,5 694,2 84,9

16 — Sakarya 245,8 205,5 83,6

17 — K ars 25,8 — 0,0

18 — Van — 8,8 —

Genel Toplam 11.981,4 14.171,4 118,3

* 1988 yılı verileri geçicidir.

Ç izg i: Kurum ortalamasının altında ve üstünde kalan işyerlerimizi göstermektedir.
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KOMBİNALARIMIZIN CİNSLERİNE GÖRE 1988 YILI ÜRETİMLERİ

BİRİM : TON

1988 Yılı Büyükbaş Gövde Et 1988 Yılı Küçükbaş Gövde Et 1988 Yılı Gövde Kırmızı Et 

Üretimleri Üretimleri Üretimleri

Kombina Adı Üretim Kombina Adı Üretim Kombina Adı Üretim

1 — K onya 4.738,6 1 — E rzu rum 1.277,8 1 — E rzu rum 5.125,5
2 — Suluova 3.960,7 2 — K ars 909,1 2 — K onya 4.826,2
3 — A nkara 3.931,7 3 — Adana 299,0 3 — A nkara 4.057,6
4 — E rzu rum 3.847,7 4 — Ağrı 201,1 4 — Suluova 4.050,2
5 — Afyon 2.982,8 5 — A nkara 125,9 5 — B u rd u r 3.038,6
6 — B urd u r 2.959,1 6 — Z eytinburnu 98,5 6 — Afyon 2.994,4
7 — Elazığ 2.845,2 7 — Suluova 89,5 7 — Elazığ 2.932,8
8 — M alatya 2.597,5 8 — K onya 87,6 8 — M alatya 2.613,5
9 — K ayseri 2.197,6 9 — Elazığ 87,6 9 — K ayseri 2.277,4

10 — Adana 1.959,5 10 — K ayseri 79,8 10 — Adana 2.258,5
11 — Sivas 1.907,8 11 — B urdu r 79,5 11 — Sivas 1.962,6
12 — M anisa 1.761,6 ' 12 — Sivas 54,8 12 — M anisa 1.795,3
13 — E skişeh ir 1.467,3 13 — Bingöl 47,3 13 — E skişeh ir 1.486,4
14 — Ağrı 1.088,0 14 — T atvan 36,3 14 — K ars 1.434,1
15 — T atvan 836,8 15 — M anisa 33,7 15 — Ağrı 1.289,1
16 — Van 820,0 16 — B ursa 33,2 16 — T atvan 873,1
17 — K astam onu 727,4 17 — Van 32,8 17 — Van 852,8
18 —• D iyarbakır 686,1 18 — K astam onu 19,9 18 — K astam onu 747,3
19 — Ş anlıu rfa 649,4 19 — E skişeh ir 19,1 19 — D iyarbakır 691,8
20 — B ursa 531,8 20 — G aziantep 18,9 20 — Ş anlıu rfa 657,1
21 — K ars 525,0 21 — S akarya 16,6 21 — B ursa 565,0
22 — G aziantep 461,7 22 — M alatya 16,4 22 — G aziantep 480,6
23 — S akarya 436,3 23 — Afyon 11,6 23 — S akarya 452,9
24 — Bingöl 253,6 24 — Ş anlıu rfa 7,7 24 — Bingöl 300,9
25 — K ızıltepe 124,4 25 — D iyarbakır 5,7 25 — K ızıltepe 124,4
26 — H aydarpaşa 48,7 26 — Y üksekova 3,3 26 — Z. B urnu 100,5
27 — Y. Ova 3,2 27 — H aydarpaşa 2,1 27 — H. Paşa 50,8
28 — Z. B urnu 2,0 28 — Y. Ova 6,5

Genel Toplam 44.351,5 Genel Toplam 3,694,8 Genel Toplam 48.046,3

* Veriler Geçicidir.
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İŞYERLERİMİZİN 1987 - 1988 YILLARI -------

KIRMIZI ET ( GÖVDE - PARÇA) SATIŞLARI MUKAYESELİ TABLOSU

BİRİM : TON

Kombinalar 1987 1988 87/86

1 — Y üksekova 0,7 252,7 36.100,0
2 — Bingöl 11,2 55,5 499,5
3 — M anisa 3.136,5 5.037,7 160,6
4 — Sincan 1.050,2 1.653,3 157,4
5 — E rzurum 845,0 1.134,8 134,3
6 — K ars 478,3 615,8 128,7
7 — Ağrı 290,2 355,2 122,4
8 — Adana 2.431,9 2.664,9 109,6
9 — B ursa 1.973,2 2.107,4 106,8

10 — T atvan 590,4 625,2 105,9
11 — K astam onu 440,3 458,7 104,2
12 — B urdur 1.672,2 1.740,2 104,1

13 — D iyarbakır 1.024,7 1.053,9 102,8
14 — E skişeh ir 827,1 846,1 102,3
15 — Sakarya 2.590,6 2.579,8 99,6
16 — Sivas 346,3 342,4 98,9
17 — Afyon 879,1 851,2 96,8
18 — Elazığ 446,8 431,7 96,6
19 — H aydarpaşa 3.103,0 2.955,7 95,3
20 — M alatya 787,6 723,0 91,8
21 — Ş anlıurfa 553,5 505,3 91,3
22 — Konya 1.000,3 912,0 91,2
23 — A nkara 5.799,2 5.247,8 90,5
24 — Z eytinburnu 7.120,2 6.316,0 88,7
25 — İskenderun 379,7 323,7 85,2
26 — Gaziantep 548,5 453,2 82,6
27 — Kızıltepe 1,0 0,8 80,0
28 — Suluova 944,9 751,7 79,6
29 — K ayseri 586,7 458,8 78,2
30 — Van 514,1 235,0 45,7
31 — Trabzon 138,4 42,9 31,7

Genel Toplam 40.511,8 41.732,1 103,0

*  1988 yılı rakamları geçicidir.

Ç izg i: Kurum ortalam asının altında ve üstünde kalan işyerlerimizi göstermektedir.

d

30



KOMBİNALARIN 1988 YILI SIĞIR KESİMLERİ ORTALAMA KARKAS _____

AĞIRLIK SIRALAMASI

BİRİM : KG.

1988 Yılı Kurum Sığır Serbest 

Ortalama Karkas Ağırlıkları

1988 Yılı Sığır Ortalama 

Karkas Ağırlıkları

1988 Yılı Sığır Şeker Alımları 

Karkas Ağırlıkları

Konbina Adı
Ortalama

Ağırlık Konbina Adı
Ortalama

Ağırlık
Ortalama

Konbina Adı Ağırlık

1 — Z. Burnu 338,5 1 — Z. B urnu 338,5 1 — B urd u r 203,0
2 — M anisa 263,8 2 — M anisa 263,8 2 — Konya 198,0
3 — B ursa 237,5 3 — Konya 246,1 3 —- E rzurum 180,9
4 — Konya 218,3 4 — B ursa 237,5 4 — Ağrı 178,3
5 — B urdur 213,8 5 — B urdur 218,7 5 — M alatya 176,9
6 — Adana 202,2 6 — E. Şehir 208,5 6 — Afyon 170,0
7 — Afyon 185,6 7 — Adana 202,2 7 — A nkara 166,6
8 — Kayseri 181,3 8 —■ Afyon 198,3 8 — K ayseri 161,7
9 — E rzurum 180,8 9 — Kayseri 194,6 9 —'S .  Ova 156,8

10 — A nkara 180,4 . 10 — A nkara 189,1 10 — S akarya 156,6
11 — E skişeh ir 178,3 11 —• S akarya 182,7 11 — Sivas 154,5
12 — S akarya 170,3 12 —• E rzurum 180,8 12 — Van 153,7
13 — G. Antep 168,3 13 — K. Monu 175,4 13 — E. Ş ehir 153,2
14 — Elazığ 168,0 14 — Elazığ 174,4 14 — Elazığ 151,8
15 — Ağrı 167,3 15 — Sivas 172,3 15 — Tatvan 139,8
16 — Sivas 165,4 16 — G aziantep 168,3 16 — • K astam onu 123,1
17 — K ars 159,9 17 — K ars 159,9
18 — Bingöl 157,9 18 — Ağrı 158,5
19 — S. Ova 154,2 19 — Bingöl 157,9
20 — Ş. Urfa 146,8 20 — S. Ova 150,6
21 — D. B akır 146,6 21 — Ş. Urfa 146,8
22 — K. Monu 141,4 22 — D. B akır 146,6

23 — Tatvan 137,8 23 — Tatvan 137,5
24 — Y. Ova 133,2 24 — Yüksekova 133,2
25 — Van 128,4 25 — Van 128,2
26 — K. Tepe 117,4 26 — Kızıltepe 117,4

27 — M alatya 101,5

Yılık Ortalama 176,1 Yıllık Ortalama 179,8 Yıllık Ortalama 168,7

Ç izg i: Kurum ortalamasının altında ve üstünde kalan işyerlerimizi göstermektedir.
* V eriler Geçicidir.
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1988 YILI KURUM KOYUN ORTALAMA 

KARKAS AĞIRLIKLARI

BÎRİM : Kg.

Kombina Adı
Ortalama

Ağırlık

1 — D iyarbakır 36,3

2 — Gaziantep 35,0

3 — Bingöl 33,6

4 — Elazığ 30,2

5 — K ayseri 27,1

6 — T atvan 27,0

7 — B ursa 26,5

8 — Konya 25,9

9 — Sivas 25,8

10 — E rzurum 25,8

11 — M alatya 25,6

12 — Ağrı 25,1

13 — Van 24,1

14 — Y üksekova 22,8

15 — K ars 21,7

16 — Şanlıurfa 20,9

17 — Suluova 20,5

18 — S akarya 20,3

19 — Adana 20,1

20 — M anisa 20,1

21 — E skişeh ir 20,0

22 — A nkara 19,8

23 — B u rd u r 19,5

24 — Afyon 17,8

25 — Z eytinburnu 17,0

26 — K astam onu 17,0

Yıllık Ortalama 23,6

* V eriler Geçicidir.



-&■ Manisa Valisi Sayın Rafet Üçelli Sa
tış Mağazamızın açılışını yaparken.

★  Sayın Rafet Üçelli Mağazamızı tetkik ederlerken.
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★  Küçükesat Satış Mağazamızın açılışını Genel M üdür V. Sayın Recep 
Mızrak yaptı. 31.10.1988

★ 19.11.1988 tarihinde hizmete giren 100. Yıl Gima Et Reyonunun
açılışını Genel M üdür V. Sayın Recep Mızrak yaptı.
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★  31.12.1988 Tarihinde Konya E t Kombinasının hizmete açtığı Satış 
Mağazasının açılış konuşmasını Genel M üdür V. Sayın Recep Mızrak 
yaptı.
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★ Fatsa Balık Mamulleri Fabrikası M üdür Yardımcısı Sn. İbrahim  
Bakıcı Sergide Sn. Ordu Valisi Utku Acun’a Fabrikamız hakkında 
bilgi verirken.

Balık Mamulleri Fabrikası M üdürlü
ğümüzün Sergideki Standından gö
rünüş.
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İNKARA ET KOMBİNAMIZ EN FAZLA BORSA

ÜCRETİ ÖDETEN 
KURULUŞ ÖDÜLÜNÜ 
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^  30.6.1988 tarihinde yapılan törende,
Türkiye Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Ali Coşkun, Kombina M üdürümüz 
Sayın Mustafa Bilik’e ödülü verirken.
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8. Milletlerarası Ticaret Odası Konferansı Nedeniyle 21-23 EYLÜL 
1988 tarihleri arasındaki İstanbul OTİM’de düzenlenen Sergiye K urulu
şumuz Standı ile iştirak etmiştir.

i t  Türkiye Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Çoşkun Serginin açılışını 
yaparken.
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KURU W

■k 3. İçki ve Gıda Fuarındaki Standım ızdan Genel görünüş.

Z, r r . .  B A LIK  
#  KURUMU ı
uğhgımı için GÜVENİLİR  

ÜPÜnlerimiıİ seçili

★  Ankara'nın Başkent oluşunun 65. yıl ku tlam a törenlerine Kurumu- 
muz da b ir  araçla iştirak etmiştir.
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Kurumlunuzda Verimlilik Semineri Yapıldı,

Milli Prodüktivite Merkezi ile yapılan 
işbirliği ile 13 -14 Aralık 1988 tarih lerin
de Genel M üdürlüğümüzde Kombina, Ba
lık Mamulleri Fabrikası, Taşımacılık İşlet
mesi, Soğuk Depo Müdürleri, Daire Baş- 
kanları ile Kurum  Müfettişlerinin iştira
ki ile b ir seminer düzenlenmşitir.

Seminerin açılışını Genel M üdür V. 
Sayın Recep Mızrak yaptı, toplantıda Ge
nel Müdür Yardımcımız Sayın Cemalettin 
Parçalı’da bulunm uştur.

İki gün süren Seminer ilgi ile izlen
miş, Seminere iştirak eden K urum  perso
neli ve konuşmacılar arasında Verimlilik, 
Karlılık ve benzeri konular soru cevap 
şeklinde tartışılmıştır.

Genel M üdür V. Sayın Recep Mızrak Seminerde konuşmasını ya
parken. 1 !



i t  Seminere katılan lardan  bir görünüm.

Milli Prodüktivite Merkezi tarafından verilen ve iki gün süren Se
minerde işlenilen konular ile konuşmacılar şunlardır.

— Verimlilik kavram ına ilişkin gelişmeler, Ulusal Prodüktivite Merkez
leri ve Ulusal Verimlilik hareketleri

(Zuhsl Kuteş - MPM Eğitim Bölüm Başkam )

— Kalkınma açısından Verimlilik ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında Ve
rimlilik çalışmaları

(Mesut Odabaşı - MPM Danışma Bölüm Başkam)

— Organizasyon Teorileri ve İnsan kaynağının verimli kullanımı

— Verimlilik art ırm ada  insan -kaynağından yararlanm a : Kitle Kontrol 
Grupları

(Nurdoğan Arkış - MPM Uzmanı)

— Yöneticinin Temel b ir Fonksiyonu : Verimliliğin artırılması,

— Verimlilik ve Verimlilik ölçümü

— Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Verimlilik Geliştirme Uygulamaları ve 
Türkiye'nin uyum sorunu

(Prof. Dr. Özdemir Akmut - SBF Öğretim Üyesi)

—• Kalite Yönetimi ve Verimlilik
(Serdar Tan-M PM  Uzmanı)

— Endüstri Mühendisliği Teknikleri
(Nesim e Acar-MPM Uzmanı)
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★  Gıda ve Teknoloji Derneği tarafından 18-20 Ekim 1988 tarihleri 
arasında düzenlenen «6. Gıda Kongresi» Ankara 'da TSE Salonla
rında yapıldı. Bu Kongre nedeni ile düzenlenen sergiye Kurumu- 
muz bir Standla iştirak etmiştir.

^  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sn. Nihat Kitapçı, Müsteşarımız 
Mustafa Keten ile TZOB : Başkanı Sn. Osman Özbek Kongreyi 
izlerken.

★  Genel Müdür V. Sn. Recep Mızrak Standımızı gezerken.



★  6. Gıda Kongresinde Genel M üdürlüğümüz Uzmanı Sn. Ersural
Suner «Et Sektörünün Sorunları» hakkındaki konuşmasını yaparken.

★ Sergideki Standımızdan b ir  görünüm.
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Kur umumuz Müdürler Toplantısı Yapıldı.

★  Bakanımız Sayın Hüsnü Doğan, Müsteşarımız Sayın Mustafa Keten 
ve Genel M üdür V. Sayın Recep Mızrak toplantıya gelirken.

★  Bakanımız Sayın Hüsnü Doğan Toplantıda konuşmasını yaparken.
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★  Toplantıdan bir görünüm.

★  M üdürler Toplantısından genel görünüş.
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★ Toplantıdan bir görünüm.

Senede iki defa İ lkbahar ve Sonba
har  aylarında olmak üzere düzenlenen Mü
dürler toplantısı 15- 16 Aralık 1988 tarih
lerinde yapıldı.

Toplantı Kombina, Balık Mamulleri 
Fabrikası, Taşımacılık İşletmesi, Soğuk 
Depo Müdürleri ile Daire Başmanlarının 
iştiraki ile Genel Müdürlüğümüz toplantı 
salonunda yapıldı.

Toplantıda Tarım Orman ve Köyişle- 
ri Bakanımız Sayın Hüsnü Doğan, Müs
teşarımız Sayın Mustafa Keten, Müşteşar 
Muavinlerimizden Sayın İsmail Bilir ve 
Sayın Cemalettm Akın, Bakanlık üst dü
zey yöneticileri ile Genel Müdür V. Sayın 
Recep Mızrak’la Genel M üdür Yardımcı
mız Sayın Cemalettin Parçalı bulunm uş
lardır.

Toplantıya ayrıca Yönetim Kurulu, 
Danışma Kurulu Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu Üyeleri de iştirak etmiş
tir.

Toplantının açış konuşmasını Genel 
Müdür Vekilimiz Sn. Recep Mızrak yap
mış, ayrıca Bakanımız Sn. Hüsnü Doğan 
Kurum  mensuplarına hitaben b ir  konuş
ma yapmıştır.

Bakanımızın toplantıdan ayrılmasın
dan sonra iki gün süren çalışmalara Ge
nel Müdür Vekilimiz Sn. Recep Mızrak 
Başkanlık etmiş, Genel M üdür Yardımcı
mız Sn. Cemalettin Parçalı'da toplantıda 
çalışmalara katılmıştır.

Toplantıda aşağıdaki konular günde
mi teşkil etmiştir.

— Teşekkülün faaliyetleri
— Kombina, Fabrika - İşletme ve So

ğuk Depo Müdürlüklerinin 1988 
yılı Faaliyetleri

— Sorunlar çözüm yolları ve 1989 
yılı hedefleri

İki gün süren yoğun bir çalışma içer
sinde geçen toplantının çok yararlı ol
duğu konuların detaylı olarak tartışıldığı 
ve Kurum  hedeflerinin tesbitinde olumlu 
sonuç alındığı belirtilmiştir.
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Kuruluşunun 5. Yılında Anaokulu ve Gündüz
Bakımevinin Çalışmaları

★  Gündüz Bakımevi tarafından  düzenlenen sergi Genel M üdür V. 
Sn. Recep Mızrak’m eşi Sn. Sultan Mızrak tarafından  açılmıştır.
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Kuramumuz Anaokulu ve Gündüz Bakımevinde 
Beslenme, Artırma ve Yerli Malları Haftası 

Kutlandı.

H er yıl Aralık ayının ikinci h aftası (12-19 
Aralık) yurdum uzda Beslenm e, A rtırm a ve Yerli 
M alları H aftası o la rak  ku tlan ır. Bu haftan ın  
içinde :

1) Yerli malı kullanmak suretiyle paramı
zın yurdumuzda kalması,

2) Düzenli ve yararlı besinlerle beslenmek  
suretiyle sağlığımızın korunması,

3) Paramızın ve zamanımızın düzenli ve 
yerinde kullanılması suretiyl, tutumlu olmanın 
gerekliliği ve önemi, konularında çocuklarım ıza 
tem el b ilgiler verilm ekted ir.

SERGİMİZ :

K uruluşunun  5. yılını tam am lam ak  üzere 
bu lunan  A naokulum uzdaki iş etk in lik leriy le  il
gili ça lışm alardak i am acım ız, çocukların  a rtık  
m ateryalleri kullanm ak suretiy le, o n la ra  gün
delik  h aya tla rında  ku llanarak , faydalanabile
cekleri beceri ve a lışkanlık ları kazandırm ak, 
çocuğun etk in lik  ih tiyacına cevap verebilecek, 
düzen, işbirliği, yard ım laşm a, yapıcılık, y ara
tıcılık  ve eşyanın tab ia tın ı tan ım a im kânı sağ
lam ak tır.

Bunun yanında b ir  diğer am acım ı.; da şu
dur. G ünüm üzde çok çeşitli o lm akla birlik te, 
çok da pahalı oyuncaklar m evcu ttu r. Ama ço
cuk bun lardan  çabuk  b ıkm ak tad ır. H albuki 
evindeki a rtık  m ateryallerden , kendisin in  ya
ratıcılığını ku llanarak  yaptığı oyuncaklar onun 
için daha değerli o lm akta , bu yüzden çocuk 
b u n la ra  daha çok itina gösterm ekte , daha ti
tizlikle ko rum ak ta  ve çabuk  b ık ınam ak tad ır.

E ğitim ciler o la rak  bizler, elim izdeki canlı 
varlığı en güzel şekilde yoğurarak , şekillendir
meye çalıştık  ve anaokulum uzdaki çocukların  
yapm ış olduğu iş etk in lik lerin i, velilerim izle 
diğer kurum  ça lışan ların ın  da  görm esini arzu  
ettiğ im izden bu  sergiyi düzenledik.

Bize bu serginin açılm ası sırasında yar
d ım ların ı esirgem eyen, b aş ta  Gn. Md. Vekili
miz Recep Mızrak ve Gn. Md. Y ardım cım ız 
Cemalettin Parçalı olm ak üzere, diğer tüm  dai
re başkan lık larına  te şekkü r ederken, biz çocu
ğa gönül verenler, her zam an elele verirsek , 
daha nice güzel sergilerin  açılacağına tüm  kal
bim izle inanıyoruz.
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işletme Memurları Semineri Eskişehir ve 
Van’ da Yapıldı.

25.5.1988 Eskişehir E t Kombinası, 
8.6.1988 de ise Van Et Kombinasında, İm a
lat Daire Başkanlığının Koordinatörlü
ğünde Araştırma, Plânlama ve Koordinas
yon Daire Başkanlığı ve Mali İşler Daire 
Başkanlığından da konuşmacıların katıl
masıyla, İşletme, Kalite, Sağlık ve Kont
rol Şefliği Stok kayıt mem urları eğitim

semineri kayıtlarda görülen aksaklıkların 
giderilmesi için alınacak önlemlerin an
latılmasıyla, katılanlar açısından da her 
konuda fayda sağlamış olup, bu tü rlü  se
minerlerin her zaman yapılmasının fay
dalı olacağı seminere katılanlar tarafın
dan ifade edilmiştir.
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ET BALIKSPOR VE ATLETİZM
1958 yılında k u ru lan  Etbalıkspor Kulubü,

kuru lduğu  ta rih ten  bugüne k ad a r çeşitli dal
la rd a  faaliyet gösterm iş olup, halen  Futbol, 
Basketbol, Voleybol ve Atletizm dalla rında  m ü
cadelesini verm ekted ir.

Zam an zam an Boks, M asa Tenisi b ran şla 
rın d a  faaliyet gösteren  Etbalıkspor, özellikle 
Boks'ta ü stü n  b aşa rıla r  elde ederek, bazı siklet- 
lerde Türkiye Şampiyonları da ç ıkarm ıştır.

1985 yılında A tletizm  B ranşında faaliyete 
geçm iş o lm asına rağm en  bu  dalda fazla sesini 
duyuram am ıştır. Ancak A ralık 1988 da büyük 
b ir  ham le y aparak  ve Sayın Genel Müdür Veki
lim iz Recep MIZRAK’m da m addi ve m anevi 
destekleriyle , çok genç ve özellikle T ürk iye’miz 
için ilerik i y ıllarda istikbal vaad eden gençler
den oluşan yepyeni b ir  Takım  o lu ş tu ra ra k  ve 
T ürkiye'n in  yetiştird iğ i Milli A tletlerden Mehmet 
Tümkan ile Ali Çelik’ten  o luşan A ntrenörlerle ,

•  Büyük Atatürk Koşusu gençler takım birin
cisi Atletizm takımımız ve Yöneticiler toplu 
halde.

Olcay KÜÇÜK 
Etbalıkspor Kulübü Başkanı

üm it bağladığım ız bu gençlerin  eğitilm esi, ya
rış la ra  hazırlanm ası ve bu  a ra d a  G erek Radyo 
ve Televizyonda, gerekse yazılı basında Kuru- 
m um uzun ism inin bu  yoldan da olsa duyuru l
m asını sağ lam aktır.

27 Aralık 1988 günü A nkara 'da yap ılan  Ge
leneksel Büyük Atatürk Koşu ile 29 Ocak 1989 
günü İs tan b u l’da yapılan  Ömer Besim  Koşalay 
Kır Koşusunda o luştu rduğum uz ekibim iz, Genç 
Erkeklerde Takım l.s i o la rak  Kupo ve P laket ka
zandırm ış bu lunm ak tad ır.

Bu nedenle d iğer faaliyetlerim izde olduğu 
gibi, A tletizm  dalında da ham le yapılm asında 
büyük destek  ve y ard ım ların ı gördüğüm üz Sayın 
Genel Müdür Vekilimiz Recep MIZRAK, Sayın 
Genel Müdür Yardımcımız Cemalettin PARÇALI 
baş ta  olm ak üzere K urum um uzun Tüm Daire 
Başkaııları ve Ankara Et Kom binası Müdürlüğü
ne E tba lık spo r K ulübü D erneği ad ına şü k ran la
rım ı sunuyor, b izlere destek  olan, T ak ım larım  
yalnız b ırakm ayan  E tba lık  K urum u  m ensupla
rın a  te şekkü rü  bo rç  bilirim .

Dileğimiz, faaliyet gösterdiğ im iz tü m  B ranş
la rd a  daha güçlü b ir  E tb a lık sp o r o lacak tır.



ET ve BALIK KURUMU
Et Endüstrisinde LİDER kuruluş

Veteriner Hekim kontrolunda İslâmî 
kurallara göre kesim,

Sağlıklı, GÜVENİLİR ve kaliteli üretim,

Gövde Koyun-Sığır ve Tavuk eti ihracatı,

Güçlü TIR filosu ile Türkiye’nin en büyük 
İhracat yapan kuruluşudur.

"Sağlığınız İçin GÜVENİLİR ürünlerimizi seçin"

' VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA/TÜRKİYE
Telefon: 341 11 00 

Fax: 341 22 12
— Tp1pX: 44 502 etba Tr. - 44 507 Etbb Tr. ............... =====
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