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KASAPLIK HAYVANLARIN 
MUAYENESİ

K esini öncesi m uayene :

Bu muayene, özellikle an tıaks , kuduz 
ve ruam gibi insanlara bulaşabilen hasta 
lıkları taşıyan hayvanların teşhisine yar
dımcı olduğundan çok önemli b ir uygu
lamadır. Kesimden sonra karkas ta  veya 
organlardaki toksik ya da bulaşıcı has
talıkların çoğunun teşhisi güçtûı, oysa 
kesim öncesi muayene septik m etrit is  ve 
mastitis, koyunlardaki m ankafa  (slurdy) 
veya genç sığırlardaki tüberküloz, menen
jit gibi hastalıkların  tanınmasını sağlar. 
Tetanoz ve kuduz gibi belirli hasta lık lar
da tipik belirlilerin tanınm ası çok önem
lidir, böyle hasta lık larda kesim sonrası 
bulgular çok yetersiz olduğundan hayvan 
canlı iken hastalık teşhisi konmalı ve ke
simden sonra ayrıntılı b ir muayene yapıl
malıdır. Kesim öncesi muayene gıdaları 
bozon hastalıkları önleme açısından da 
önemlidir, çünkü bu hastalıkların  çoğu 
hasta  iken kesilen, ancak karkas  ve or
ganlarında kesim sonrası muayenede dik
kati çekecek değişiklik göstermeyen hay
van etlerinin tüketilmesi ile anlaşılabilir.

İngiltere ve Avrupa ile kıyaslandığın
da Kuzey ve Güney Amerika, Kanada ve 
Avustralya gibi m era sığırcılığı yapılan 
ülkelerde, rutin olan kesim öncesi m ua
yene tam amen farklı b ir işlem gerektirir.

K esim  Öncesi M uayenenin Amacı :

1. Tüketim için uygun niteliklerde 
et sağlayabilecek olan iyi dinlendirilmiş 
hayvanları ayırmak,

2. Hastalıklı, hastalıklı olmasından 
şüphelenilen ya da şüpheli anormal hay
vanları ayrıntılı klinik muayene için ayır
mak.,

Doç. Dr. Ahmet YÜCEL

3. Bulaşıcı bir  hastalığa yakalanmış 
hayvanlardan bina, ekipm an ve persone
lin kontam inasyonunu önlemek,

4. İşleme alanlarının aşırı kirli du
rumdaki hayvanlar tarafından bulaştır ıl
masını önlemek,

5. Kesim sonrası muayenede teşhis, 
kaı kas ve sakatat hakkında ka ra r  vermek 
için gerekli olabilecek bilgileri elde et
mek.

K esim  öncesi m uayene için ilk
önlem ler :

1. Kontrol m em uru  kesim öncesi 
muayeneyi tamamlayıp hayvana geçiş iz
ni verene kadar hiç b ir  hayvan kesim 
için ilerleyemez. Acil kesim durum ların 
da istisna yapılmalıdır.

2. Hayvanlar mezbahaya teslim edil
meden önce 24 saat içerisinde muayene 
edilmelidir. Eğer hayvan mezbahada ilk 
kesim öncesi muayeneden sonra  24 saat
ten fazla tu tu lursa  kesim öncesi muaye
ne kesim gününde tekrarlanmalıdır.

3. Muayene', edilmiş hasta  hayvan
ların teşhisi kontrol yetkilileri tarafından 
onaylanmalıdır.

4. Hayvanların kesim öncesi m ua
yenelerinin yeterli b ir  şekilde tam am lan
dığını belirlemek mezbaha idaresinin gö
revidir.

K esim  Öncesi Muayene :

1. Hayvanlar ayakta, hareket halin 
de iken ve heyecanlı değilken muayene 
edilmelidir.

2. Ayrıca şu noktalara  d ikkat edil
melidir.
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a) Anormallikler ve hastalık  işaret
leri,

b) Hayvanların görünüşü ve davra 
nışları, hasta  olan veya hastalığından 
şüphe edilen hayvanlar, yaş, renk ve özel
i^a^etler.

c) Kesim hayvanlarının temizliği.

3. Aşağıdaki ayrın tılara  ise özel dik
kat gösterilmelidir :

a) Ayakta du rm a ve davranış şekli,
b) Beslenme durum u,
c) Çevreye karşı tepki,
d) Post, deri, kıl ve yün durum u,
e) Sindirim sistemi (salya çıkarma, 

geviş getirme, dışkının kıvamı ve rengi),
f) Vulva, memeye ait bezler, skotum  

dahil teslislerin görünüşü,

g) Solunum sistemi (burun, m uko
za, bu run  akıntısı, so lunum un niteliği da
hil.),

h) Yaralar, şiş veya ödem,
i) Vücut sıcaklığı (hasta olan veya 

hastalığından şüphe edilen hayvanlarda.),
ı) Kan muayenesi (kan muayenesiy

le teşhis edilen bir hastalıktan şüphele- 
nildiği durumlarda.),

k) Belirli hastalıklar veya hastalık 
belirtileri, farklı türlerde, hayvanın farklı 
bölgelerinde ortaya çıkar, bu bölgelere 
dikkat edilmesi gereklidir.

K esim  Öncesi M uayenede K arşılaşılan
H astalıklar ve Anorm allikler :

Sığır : Bunlar tüberküloz, aktinomi- 
koz, aktinobasillosis, aşırı derecede zayıf
lama (emaciation), sığır vebası, tümör, 
m antar  hastalığı, uyuz, mastitis  ve bru- 
selloz gibi hastalıklardır. Topallık, şap 
hastalığının veya hayvan o turduğu zaman 
pelvis’in döşemeye teması şeklinde görü
len genel bir yaralanm anın  sonucu olabi
lir. Ölü veya kom ada olan ya da tetanoz, 
kuduz, antraks, veba gibi hastalık belir
tileri gösteren hayvanlar insan gıdası ola
rak  işlenmemeli, böyle hayvanlar imha 
edilmelidir.

Dama (Buzağı) : İshal olduğunda sal- 
monellosis, hayvanlar gelişme bozukluğu, 
eklem yangısı, m an ta r  hastalığı, çiçek has
talığı, dana difterisi yönünden incelenme- 
lidir.

Koyun : Koyunlarda zayıflama, sheep 
scap, tetanoz, şap hastalığı, caseous 
Lymphadonitis ve pııeumonia gibi hasta 
lıklar araştırılmalıdır. Bu hasta lık lar  ko
yunlarda yaygın olarak görülür, ağıllarda 
kapalı tu tulan hayvanlarda pek rastlan
maz.

Domuz : Kesim öncesi muayenede do
muzlarda teşhis edilen hasta lık lar  atrofik 
bu run  iltihabı, bağırsak veya mide öde
mi, şap hastalığı, kuduz, meme aktino- 
mikoz'u, fıtık, tümör, özellikle kol ve 
bacaklarda k ırık lar şeklinde görülen ya
ralar, kuyruk kangreni ve çıban oluşum u
dur. Kesim öncesi muayene brusellcz ve 
domuz erysipelosi gibi hastalıkların  teş
hisinde de önemlidir. Erysipelas'ın şid
detli nöbetinden kurtu lm uş olan hayvan
larda derinin kuruyup pul pul olması, ha
reket anında ağrı ve tipik dağınık b ir  
görüntü vardır. Eklem yangısı genellikle 
canlı hayvanlarda görülür.

Kesim  Öncesi M uayeneden Sonra
Hayvanların D ispozisyonu :

Kesim sonrası muayene yapan kişi 
kesim öncesi muayenenin sonucunu bil
melidir. Bu işlemin sonuçları kontrol yet
kililerine bildirilmelidir.

Kesim öncesi muayenede herhangi bir 
anormal durum  veya hastalık belirtisi 
göstermeyen hayvanlar kesime gönderilir.

Kesim öncesi muayene sırasında tü 
ketim  açısından kesimi engellemeyecek 
derecede herhangi b ir  hastalık  saptanmış 
olan hayvanlar belirlenmeli ve bun lar  ke
sim sonrası Veteriner muayenesi için ay
rılmalıdır.

Hastalık belirtileri şüpheli olduğun
da, hayvan kesimden geri alınmalı ve ay
rıntılı muayene, inceleme veya tedavi am a
cıyla ayrı b ir  ağıla yerleştirilmeli ya da
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bina, ekipman ve personelin bulaşmasını 
önlemek için özel şa rt la r  altında kesilme
lidir.

Zehirlenme veya bulaşıcı b ir hastalık 
söz konusu ise, hayvan kesime gönderil- 
memeli ve derhal insan beslenmesi için 
uygun olmadığından kesilemez şeklinde 
hüküm  verilmeli, ya da uygundur dendi
ğinde, hayvan ayrı b ir  yere konmalı vr? 
hakkında bir ka ra r  alınana dek Veteri 
ner kontrolü  altında tutulmalıdır.

Normal davranış gösteren fakat teda
vi edilmiş veya ilaç verilmiş olduğu bili
nen ve bunun artıklarını taş ım akta  olan 
veya diğer kaynaklardan alınan artıkları 
taşıyan hayvanlar da bu  artık ları  vücut
tan  çıkarılana veya vücut tarafından  za 
rarsız son ürünlere  dönüştürülene kadar 
kesilmemelidir. Şüpheli du rum da hayvan 
tespit edilmeli, kesilmeli sonra karkas  ve 
iç organlar gerekli tüm lâbora tuvar test
lerine tabi tutulmalıdır.

Kesim öncesi muayene sonucunda ke
sim için izin verilmemiş olan herhangi 
b ir  hayvan hastalığı üzerinde son b ir  ka
rar  verebilmek için hayvan Veteriner ta 
rafından muayene edilmelidir.

Ölmüş olan, kesim öncesi muayene
de reddedildiği halde kesilmiş olan hay
vanlar derhal uzaklaştırılmalı ve imha 
edilmelidir.

K esim  Sonrası Muayene :

Kesim sonrası muayene, teşhis edil
miş olan anormalliklerden emin olmak ve 
e t’.n insan tüketimi için uygun olduğuna 
ka ra r  vermek amacıyla yapılır.

Kontrol mem uru, hayvanları işleme 
tarzını şok (sersemletme), zincirle bağla 
m a ve kan ak ıtm a yöntemleri ile ilgili 
günlük kontrolleri yapmalıdır.

K esim  Sonrası Muayene İçin İlk
Önlemler :

Kasaplık hayvanların kesim sonrası 
muayenelerinden önce, bu muayenenin

hijyenik ve etkili olmasına yardım  eden 
bina, ekipman ve tesisat du rum unu  kon
trol etmek muayene yapan kişinin göre
vidir. Karkas ve iç organların  sağlıklı bir 
şekilde tüketime sunulm asını sağlamak 
mezbaha idaresinin görevidir. Ve ancak 
bu yeterli b ir muayene ile yapılabilir.

Bir Mezbahanın İşleyişi S ırasında
Şu Konulara Dikkat E dilm elidir :

Ayırma - K arkaslar temas ve bulaş
mayı önlemek için diğer kısım lardan ay
rılmalıdır, bu amaçla önce deri veya post 
uzaklaştırılır. Muayene yapılıp m em ur ge
rekli izni verene kadar karkas, baş ve iç 
organların  ayrılması sağlanmalıdır. Etin 
yalnızca yüzme, işleme ve muayeneye esas 
teşkil eden ekipman veya yüzeylerle te
mas halinde olması gerekir.

İç Organların Çıkarılması :

Bu işlem geciktirilmeksizin yapılma
lıdır.

Karkas ve K ısım larının Ayrımı :

Son kontrolden önce kesilmiş hay
vanın muayenesi için gerekli olan bütün 
gövde ve kısımlar karkasla birlikte kal
malıdır.

Ellerin Yıkanm ası :

Bir m ezbahada çalışan her şahıs gö
revi s ırasında ellerini içilebilir nitelikte
ki, ılık, akan su altında sabun veya de
terjan la  sık sık ve iyice yıkamalıdır. El
ler, çalışmaya başlam adan önce, tuvaleti 
kullandıktan hemen sonra, bulaşmış m ad
delerle çalıştıktan sonra ve gerektiği her 
zaman yıkanmalıdır. Hastalıklı veya şüp 
heli materyal ellendikten sonra eller yı 
kanmalı ve hemen dezenfekte edilmelidir

Alet - Ekipm anın Tem izlenm esi ve
D ezenfeksiyonu :

B ütün ekipman, alelter, masalar, bı 
çaklar, satırlar, bıçak kalıpları, testereler 
ve kaplar gün boyunca sık aralıklarla  te
mizlenmeli, hastalıklı veya bulaşıcı m a 
teryalle temas ettiğinde ya da bulaştığın
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da derhal iyice temizlenmeli ve dezen
fekte edilmelidir. Bunlar ayrıca her iş gü
nünün bitiminde temizlenmeli ve dezen
fekte edilmelidir.

Karkasların Yıkanm ası :

Derisi yüzülmüş karkaslar bağırsak 
çıkarma işleminden önce, suyun karın  ve
ya göğüs boşluğundan içeri girmesine izin 
vererek yıkanm amahdır.

ECesim Sonrası Muayene İşlem i :

Günlük kesim sonrası muayene göz
le muayene, elle dokunarak muayene ve 
gerektiğinde ensizyon (yarma) işleminden 
ibarettir. Bu muayene hijyenik ve usulü
ne uygun tarzda yapılmalıdır.

Bir lenf bezi, organ veya herhangi 
bir karkas dokusu yarılmış olduğundan, 
biçimi bozulmamış b ir görüntü vermesi 
için kesilmiş yüzey temiz b ir şekilde di
limlenir. Yarma işleminin yapılması ge
rektiğinde Veteriner Hekim m üm kün ol
duğu kadar bulaşm a tehlikesini önleme
lidir.

Kesim sonrası muayene için gerekli 
olan baş, iç organlar ve karkasın diğer 
kısımları muayene tam am lanana kadar 
karkasla  birlikte tutulmalıdır. însan tü 
ketimi için kullanılması düşünülen kan da 
muayene tam am lanana kadar kanı akıtıl
mış karkastan  ayrılmamalıdır.

Vet. Hekim muayeneyi tamamlayıp 
bir karar  verinceye kadar  hiç kimse mez
bahanın muayene alanından karkası ve
ya herhangi b ir iç organı uzakla ştırma- 
malıdır.

İç organlar şu şekilde kontrol edil
m elidir :

1. K arkastan  uzaklaştırılırken ve/
veya,

2. Karkastan  uzaklaştırıldıktan son
ra, bunlar muayene tam am lanana kadar  
temiz b ir şekilde karkasla birlikte tu tu l
malıdır.

Hastalık, hastalık  şüphesi veya daha 
ayrıntılı muayene gerektiren herhangi bir 
anormallik bulunm uş olan karkas veya 
iç organlar uygun bir şekilde damgalana
rak  muayene edilmiş olan baş ve iç o r
ganlardan ayrı m uhafaza edilmelidir.

i ürlere göre kesim  sonrası m uayene
S ı ğ ı r

B a ş  — Hayvanın cinsiyeti ve yaşı 
için kayıt tutulmalıdır, bu karkasın  teş
his edilmesini sağlayan bir yöntem oldu
ğu gibi, doğru tu tu lm uş kayıtlar farklı 
yaş ve cinsiyetteki hayvanlarda hastalı
ğın tekrarlanma oranına ait verilerin el
de tu tu lm asına imkaıı verir. Bu ön kont
rolü şap hastalığı, nekro tik  ağız iltihabı, 
antinomikoz ve aktinobasillosis'in diğer 
şekillerini teşhis etmek için yapılan diş 
eti, dudak ve dil muayenesi izler. Sonun
cu hastalık için dil a rkadan  uca doğru 
elle dokunarak muayene edilir. Cystıcer- 
cus bovis için çiğneme kasları, alt çene
ye paralel olarak içten ve dıştan yarıl- 
malıdır, birçok Avrupa ülkesinde bunun 
için dil de yarılır.

Tüberküloz ve yaralar için rutin ola
rak retropharyngeal, submaxillary ve pa- 
rotid lenf bezleri yarılmalıdır. Yaşlı sığır
larda sonuncu işlem m utlaka  yapılmalı
dır. Muayeneden sonra  tonsiller uzaklaş- 
tırılmalıdır.

A k c i ğ e r  — Pleurisy, pneumonia 
tüberküloz, fascioliasis ve hydatid kist 
gibi hastalıkları saptam ak için gözle ve 
elle muayene yapılmalıdır. Tüberkülozun 
teşhisi için medinastinal ve bronehial lenf 
bezleri yarılmalı ve a lttan  üste doğru açı 
lan uzun ve derin bir  yarıkla ciğerin iç 
kısmı açığa çıkarılmalıdır.

K a l p  —  Tüberküloz veya travma- 
tik perikard  iltihabını teşhis için dış kalp ■ 
zarı kontrol edilmelidir. Sonra kalp ka
rıncıkları yarılabilir, epikard veya endo- 
kard  üzerinde peteehial haemorrhages 
veya kalp kasında cysticerci, hydatid kist 
ve bazen linguatulae olup olmadığına
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özellikle d ikkat edilir. Kalp kasındaki 
gevşek yapı çoğu kez inekteki mikrobik 
durum la  ilişkilidir.

K a r a c i ğ e r  — Karaciğerde yağ
lanma, aktinobacillosis, apse, telangiec- 
tasis veya hydatik kist, cysticercus bovis, 
fascioliasis ya da linguatula gibi p a ra 
zitlerin neden olduğu enfeksiyonların teş
hisi için gözle muayene yapılmalıdır, ba 
zen öküz karaciğerinde larva halinde 
Oesophagostomum rad ia tu m ’da bulunabi
lir. Portal lenf bezleri de yarılmalıdır.

M i d e  v e  B a ğ ı r s a k l a r  —

Bu organların  sulu yüzeyi tüberkü  
loz ve aktinobasillosis belirtisi göstere
bilir. Tüberküloz ya da linguatula yum
rularının teşhisi için mesentere ait lenl 
bezleri ru tin  olarak yarılmalıdır.

B ö b r e k  — Enucleation, gözle 
muayene ve eğer gerekliyse- elle muaye
ne ve yarm a yapılır.

D a 1 a k — Dalağın yüzeyi ve iç kıs- 
mı tüberküloz, antraks, haem atom a veya 
infarets olup olmadığını an lam ak için 
kontrol edilmelidir.

ö l  y a t a ğ ı  — Gözle muayene, 
elle muayene ve eğer gerekliyse yarm a 
işlemi yapılır. Brucellosis durum unda 
uterus yarılmamalıdır.

M e m e l e r  — Bazı yörelerde inek 
memesi b ir gıda maddesi olarak satıldı
ğından çok dikkatli muayene edilmelidir, 
bunun için birb irinden bağımsız ve çok 
sayıda 5 cin. derinliğinde yarık lar açıl
malıdır. Apse veya m ikrobik mastitis 
olabilir. Süt vermeyen ineklerde bile apse 
ya da tüberküloz teşhisi için supramam- 
m ary lenf bezleri yarılmalıdır. Brucello
sis du rum unda  meme eksiksiz olarak 
uzaklaştırılmalıdır.

T e s t i s l e r  — Gözle ve elle ırua- 
yene yapılır.

K a r k a s l a r  — Karkas aşağıdaki 
noktaları aydınlatmak için muayene edil
melidir.

1. Genel durum.
2. Kan akıtm a oranı.
3. Renk
4. Pleura ve pe ri ton ’un durum u.
5. Anormallikler.
6. Temizlik.
7. Kokular.

Yağ ve bağ dokusu dahil iskelet kas
ları, özellikle kesilmiş olan ve karkasın 
bölünmesi sırasında açığa çıkan kemikler, 
eklemler, tendon kılıfları, diyafram, göğüs 
zarı ve karın  zarı gözle muayene edil
meli, gerekirse elle muayene edilmeli ve 
yarılmalıdır.

Aşağıdaki lenf bezleri göz ve elle 
muayene edilmeli ve gerekirse yarılmalı- 
dır.

L. İnguinales superficiales, (Supra- 
mammary.)

L. Liaci (L. cruralis veya prefemo- 
ralis.)

L. Poplitei
L. Ischiadici.
L Cervicales superficiales, (L. Pres- 

capularis.)
L. Renales.
D a n a  (Buzağı.)

Danalarda rutin  olarak baş muaye
nesi yapm ak gereksizdir, ancak şap has 
talığı ve difterinin anlaşılabilmesi için 
ağız ve dilin gözle muayenesi yapılmalı
dır. Danalarda peptik ülser belirtisi için 
abomasum , ishal ve dizanteri için ince 
bağırsaklar, karaciğer, doğuştan tüberkü
loz olup olmadığını anlam ak için portal 
lenf bezleri ile mediastinal lenf bezlerine 
d ikkat edilmelidir. Melanotictis için gö 
bek ve eklemler muayene edilmelidir.

Genç Danaların M uayenesinde :

1. Bağırsaklar.

2. Pleura ve periton.
3. Kasların yapısı ve gelişimi.
4. Karkasın rengi.
5. Böbrek yağlarının gorunuşu

kıvamı.
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6. Umbilical bölge.
7. Eklemler'e özel dikkat gösteril

melidir.

Koyun ve Keçi :

Bunlarda sığır, dana ve domuzlarda 
olduğu kadar ayrıntılı b ir  muayene ge
rekmez takat yeterli kan akması ve pıh 
tılaşmasının saptanm ası için karkasın; 
parazitik enfeksiyonlar özellikle hydatik 
kist veya nem atod için akciğerlerin ve 
fascialiasis için karaciğerin muayene edil
mesi gerekir.

Rutin kontroller  sırasında arthritis , 
caseaus Iymphadenitis, apse ve dikenli 
ot tohumlarının neden olduğu yaraları 
sap tam ak için elle muayene yapılmalıdır 
Sistemik veya yayılmış b ir  hastalığın var
lığından şüphelenildiğinde gövde lenf 
bezleri muayene edilmelidir.

D o m u z

Domuzlardaki deri yaralarından do
muz erysipelas, bruselloz ve Urticarie gi
bi hastalıkların  tanınm asında yararlanı

lır. Deri aynı zaman iğne kızartılarının 
teşhisi için, kuyruk kangren için, ayak
lar apse oluşumu için ve meme mastitis 
ya da aktinomikoz için muayene edilme
lidir. Domuzların iç organları da sığır
larda olduğu gibi ayrıntılı b ir  şekilde 
muayene edilmelidir, Preumoni ve virüs
lerin neden olduğu preumoni sırasında 
ortaya çıkan başlıcaları pleurisy, perikard 
iltihabı ve küçük çapta karın  zarı ilti
habı olmak üzere ikinci derecedeki kom p
likasyonlara özel d ikkat gösterilmelidir. 
Her karkasta  tüberkülozun teşhisi için 
submaxillary lenf bezleri ile mesenteril 
lenf bezlerinin muayenesi yapılmalıdır. 
Siroz belirtisi göstermediği takdirde do
muz karaciğerini yarm aya gerek yoktur, 
fakat eğer bağırsaklarla  birlikte uzaklaş- 
t ırılm am ışlarsa  ru tin  o larak portal lenf 
bezleri yarılmak, böbrek yüzeyi kontrol 
edilmelidir. Domuz karkasları trichineiia 
^piralis'in tespiti için muayene edilmeli
dir. Tüketiciyi trişinoz'dan ko rum ak  için 
çeşitli ülkelerin et muayene sistemlerin
de gereken önlemler alınmıştır.
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KOYUNCULUĞUNUN YAPISAL 
ÖZELLİKLERİ TE GELİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI

Prof. Dr. Cemal SARICAN1 Ars. Gör. Orhan KARACA1

GİRİŞ

Doğu Anadolu Bölgesi, arızalı topoğ- 
rafik yapısı, kurak  ve sert iklimiyle tipik
tir. Geniş çayır ve m er 'a  alanları ile b ir
likte vejetasyon devresi çok kısa, çalışa
bilir gün sayısı azdır. Bu durum  tarım  
işletmelerinde hayvancılığın ilk plana çık
m asına neden olmuştur. Hayvan yetiştiri
ciliğinde koyun yetiştiriciliğinin özel b ir  
yeri ve öııemi vardır. Son yıllarda yaygın
laşan mandıracılıkla koyun sü tünün  gide
rek önem kazanacağı beklenebilir. Ancak 
et üretim i başta  gelmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesinden, Batı Ana
dolu ve Orta Doğu'ya sürekli canlı hayvan 
ve et akımı söz konusudur. Iç ve dış ta 
leple b irlikte a r tan  üretim, doğal kaynak
ların söm ürüsüne paralel olarak sürege
len hayvan sayısındaki artışlarla  olmuş
tur. Çoğunlukla dış pazara yönelik 6 - 7 
aylık toklu besisi veya kuzu besisi sonu
cu elde edilen karkas ağırlıkları s tandar t
ların üzerinde ve yâğ oranları yüksektir. 
Bu durum  ihracatta  dar  boğazlara neden 
olmaktadır.

Mevcut koyun potansiyeli ve m eı 'a  
o lanaklarından optim um  düzeyde yarar
lanabilmek için çağdaş üretim  sistemle
rine geçişin sağlanması zorunludur. Bu 
da üretim in üretici bazında kârlı kılın
ması ve yoğun ıslah çalışmasıyla gerçek
leştirilebilir. Burada  bölge koyunculuğu
nun yapısal özellikleri ve buna  bağlı ola
rak koyunculuğa verilmesi gereken yön 
tartışılacaktır.

BÖLGE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ
N İN  GENEL GÖRÜNÜMÜ

sürü ler m er ’alama döneminde bir araya 
getirilerek 200 - 300 başlık köy sürüleri 
o luşturulur. Yetiştiricilik m e ra y a  daya
lıdır. M er’alama dönemi 6 - 9 ay kadardır. 
Ortak köy m er’alarının kullanımı, bitki 
vejetasyonu aleyhine söm ürü  biçiminde
dir. Kış aylarında ağılda düşük kaliteli 
ot ve samanla kışlatılan koyunların al
dıkları besin maddeleri çoğu zaman ya
şam? payı gereksinimlerinin altındadır.

Söz konusu koşullarda yetiştirilen 
koyun ırkı M orkaram andır. Yapağısı 
renkli, b ir örnekliliği düşük ve az olan 
M orkaram anîarm  süt verimleri de 35-40 
kg civarındadır. Canlı ağırlık bakım ından 
diğer yerli ırklarımıza oranla  ağır olma
sına karşılık, et kaliteleri iyi değildir. Yağ 
kuyrukta  toplandığı için et lifleri a rasın
da yağ oluşum u zayıftır (Tellioğlu, 1981)

M orkaram anlar yanında bölgenin ba 
tı ve güney kesimlerinde Akkaraman, 
K ars 'ta  az m ik tarda  Tuj koyunu yetişti
riciliği de söz konusudur.

GÖRENEKSEL YETİŞTİRİCİLİK
TEKNİKLERİ

Aşım mevsimi Ekim - Kasım avları
dır. Aşımlar aile işletmeleri bazında ger
çekleştirilir. Doğumlar k ışlatm a periyo
du sonuna gelir. 1.5-2.5 aylık emiştirm e 
periyodunda geceleme çoğunlukla ağıl
dadır. Esas köy sürülerinin oluşumu bu 
periyodun sonundadır. Her aile işletme
si sü tten  kesimden bir süre önce veya 
sütten kesimde kuzularını özel ha rf  ve-

Koyunculuk çoğunlukla 20-60  başlık 
aile sürüleri halinde yürütülür. Bu birim

(1) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü/İZM İR



va şekille işaretlerler. Daha sonra  koyun
lar sürekli m e ra d a  gecelemeye başlar
lar. Sağımlar günde iki kez ve m er'ada 
gerçekleştirilir. Köy m er 'a larm ın  yapı ve 
dağılışlarına göre değişmekle birlikte sa
ğım işlemi günde 3 - 6 saatlik mesai ge
rektirir. Yayla olanağı olan köylerde bu 
dönem yaylada geçirilir. Koç, dişi toklu, 
ve kısır koyunların o luşturdukları sürü
ler sağmal koyun la rdan ayrı ve tamamen 
çoban kontrolündedir. Çoğunlukla özel 
yaylalar, bazen de köy yaylalar? besi sü
rülerine tahsis edilir. Bunun yanında yay
laların göçer koyunculuk yapan aşiret 
lerce de kiralandığı görülm ektedir

Bölgede kuzu ve damızlık dişi hay
van satışları döküm  mevsiminde (Eylül) 
yoğunlaşır. Ancak erken ilkbaharda bir 
vaşlı toklu satışları da önemlidir.

YETİŞTİRİCİLERİN
KOYUNCULUKTAN
BEKLENTİLERİ

Aile işletmelerinde koyunculuktan ne 
beklenir? Koyun yetiştiricisiyle koyun 
arasındaki göreneksel bağ nedir? Sorula
rını yetiştiricilerce çok sık kullanılan «Ev 
malı, Ticaret malı» kavramlarını açıklaya
rak yanıtlayabiliriz. Ev malı, aile işlet
melerindeki birim sürülerdir. Bu sürüler 
aile gereksinimlerine yöneliktir. Söz k o 
nusu gereksinimler; süt, vapağı ve te/ek- 
tir. En büyük girdiyi o luşturan  kuzu sa
tışları, işletme yeterli m ik tarda  kaba yem 
üretiyorsa önemlidir. Aksi halde, savla
nan gelir kabaca kışlatm a yem gereksini
mi karşılayacak kadardır. Ticaret malı 
ise, ortak  köy m er 'a lar ından  yararlanam a
yan kâ r  amaçlı, alım satım dan kazanan 
sürüler ve besi sürüleridir.

BESİCİLİK  VE B E Sİ TEKNİKLERİ

Damızlık dışı hayvanlar m e r a  peri
yodu sonunda değişik yollarda değerlen
dirilirler. Bunlar başlıca; (1) besi, (2) di
ğer bölgelere sevk, (3) canlı hayvan ih
racı, (4) direk kasaba  sevk gibi yollar
dır. Burada et üretim inde esas olması 
yönünden besicilik etkinlikleri irdelene
cektir.

Besicilik belli b ir sermaye birikimi 
gerektirdiğinden, çoğunlukla koyun yetiş
tiriciliği dışında gelişmiş b ir  sektör gö
rünüm ündedir. Koyun yetiştiricilerinin 
ürettikleri kuzuları belli b ir besi periyo
du sonunda pazarladıkları gözlenebilir. 
Başta kombina ve şeker fabrikaları civa
rındaki işletmelerde söz konusu olan bu 
uygulama, toplam üretim  yoğunluğunda 
yok denecek kadar  azdır. Nedenleri; (1) 
aile işletmelerinin dağınık ve pazara uzak 
oluşu, (2) köy m er 'a ların ın  elverişsizliği, 
(3) gelir düzeyinin düşüklüğü ve (4) besi 
sektörünün gelişmişliğine bağlı olarak 
kuzuların kasaplık değerlerinin üzerinde 
alıcı bulabilmeleri, şeklinde değerlendiri
lebilir.

Besi teknikleri bakım ından s tandart 
b ir uygulama olmamakla b irlikte genel 
b ir değerlendirme yapabiliriz (Şekil -1).

Yayla besisi : Besiciler ya ilkbaharda 
aldıkları, ya da bir  önceki yıl döküm mev
siminde alarak kışlattıkları b ir  yaşlı e r
kek tokluları 400 - 500 başlık sürüler ha
linde yaylalarda besiye alırlar. Besi önce
si canlı ağırlıkları 35-45 kg. olan toklu- 
ların 3 - 4 aylık o tla tm a periyodundan son
ra canlı ağırlıkları 50 - 70 kg.'a yükselir.

Şekil : 1. Başlıca besicilik etkinlikleri

Besi toklularının 15 Ağustos - 15 Ey
lül tarihleri arasında kesilmeleri gerekir. 
Özellikle Eylül un ilk haftası başlayan cin
sel aktivite ağırlık kayıplarına neden ol
duğu bilinmektedir.

Yoğun B esi : Yayla besisi kadar  yay
gın olmamakla birlikte son yıllarda artan  
talebe paralel olarak, önemli boyutlarda
dır. Mer’a sonunda koyun işletmelerinden 
toplanan yaklaşık 27-37 kg. canlı ağırlık
ta 6 -7  aylık erkek kuzular çoğunlukla 
100 - 120 günlük bir yoğun besi sonunda 
pazarlanırlar. Beside işletme koşullarına 
göre pancar posası, a rpa  veya besi yemi 
kullanılarak kuzular 55 - 56 kg. canlı ağır
lığa ulaştırılırlar.
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H A Y V A N  A L İ ML A Rİ

BÖLGE KOYUNCULUĞUNA 
VERİLMESİ GEREKEN YÖN VE  
ÖNERİLER

Şimdiye değin yapılan açıklam alar 
karşımıza karam sar  b ir tablo çıkardı. Ko
nuya farklı yönlerden yaklaşılabilir. An
cak bölgede 6 - 7 aylık kuzu ve toklu be
siciliğinin giderek güncelleşen sorunların  
dan bakılarak koyun yetiştiriciliğinde ger- 
çekleşr/'esi gereken değişim stratejisi ko
nusunda bazı öneriler sunulmaya çalışı
lacaktır.

Et üretiminin başlıca iki problemi, 
(î) ü retim  maliyetinin yüksekliği ve (2) 
ihraç olanaklarının giderek sınırlanması
dır. Birinci sorunun nedeni yem fiatları 
ve pazarlam a zincirinin uzunluğu, İkinci
sinin ise Ortadoğu ülkelerinde kalite an
layışının giderek gelişmesidir. Öyleyse 
ekonomik önlemler yanında beside et ve
rimi yüksek ve az yağlı kuyruklu tipler 
kullanılmalıdır. Üretimin ekonomik kılın
ması ve kaynakların optim um  kullanılm a

11

BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN BAŞLICA
KOYUNCULUK ARAŞTIRMALARI

M orkaramanların , Merinoslarla m e 
lezlenmesi ile başlayan ıslah çalışmaları 
1952 yıllarına kadar  gider (Yalçın ve Müf- 
tüoğlu 1969). Ancak Atatürk Üniversitesi 
Ziraat İşletmesinde 1961 yılından sonra 
bu çalışmalara büyük b ir  etkinlik kazan
dırılmıştır. M orkaram anların  verim özel
likleri, Merinoslarla ıslahı olanakları, îve- 
si üçlü melezleme araştırm aları  ve farklı 
genotip grupların ın  besi perform ansları
nın saptanm asına yönelik birçok a raş tır 
ma sıralanabilir  (Tellioğlu, 1971; Köprü- 
cü, 1975; Vanlı, 1976; Özsoy, 1980; Vanlı 
ve Özsoy, 1983; Özsoy ve Vanlı, 1984). 
Özellikle Merinos x M orkaram an x İvesi 
üçlü melezlerinin gelecekte bölge için 
önemli b ir  kaynak olacağı söylenebilir. 
Ancak yapılan bü tün  a raştırm aların  üre
tici desteği ve ilgisinden uzak olması so
nuçların uygulamaya aktarım ını sınırla
maktadır.



sı açısından 6 - 7 aylık kuzu ve toklu be
sisi terkedilmeli, en çok birinci mer'ala- 
ma sonunda kesimler gerçckleştirilmeli- 
dir.

Bunu sağlam ak için neler yapılabilir :

1. İstikrarlı bir fiyat politikası ve 
düzenli pazarlama sistem leri : Hayvancı
lığın önemli merkezlerinden olan Erzu
ru m ’da yaklaşık 9 canlı hayvan ve et ih- 
racaat firması arasında alım koşulları ve 
fiat bakım ından belli b ir istikrardan söz 
edilemez. Yine, koyun yetiştiricisiyle p a 
zar arasında en az iki el değiştirme söz 
konusudur. Fiat politikası ve pazarlama 
konularındaki aksaklıkların giderilmesi 
sorunların  çözümünde esas gibi görülm ek
tedir. Öncelikle üretim in üretici bazında 
kârlı kılınması hedeflenmelidir.

2. K oyunculuk araştırm alarına hız 
kazandırm ak :

Bölge koşullarına uygun yüksek ve
rimli tiplerin o luşturulm ası ve yaygınlaş
tırılması zorunludur. î lk  m er 'a lam a dö
nemi sonunda 35 - 40 kg. canlı ağırlığa 
ulaşabilen az yağlı kuyruklu tipler öngö
rülebilir. Islah çalışmalarında ile de 
France, Colombia, Targee gibi etçi ırk lar  
ve süt verimini hiç değilse belli b ir  sevi
yede tu tm ak için İvesi gibi sütçü ırklar 
ha tta  Asaf prototipi 1 a lternatif  olabilir.

3. Y etiştirici koşullarını iyileştirici 
tedbirlerin alınm ası :

Küçük dağınık ve kendine kapalı aile 
işletmelerinde, geliştirilecek yeni koyun 
tiplerinin yaygınlaşması beklenemez. Ge
netik ıslah çalışmalarında başarı; bakım, 
besleme gibi çevre koşullarında olumlu 
değişikliklerin yapılmasına bağlıdır. Bu 
da yetiştirici koşullarının ve istemlerinin 
iyi değerlendirilmesini zorunlu hale geti
rir.

4. Geniş ve etkin  organizasyonların  
kurulm ası :

Koyun yetiştiricilerinden araştırm a 
kurum larına  kadar, belirlenmiş amaçlara 
yönelik işbirliği ağları oluşturulmaksızın 
başarıya ulaşılması olanaksız gibi görül-
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inektedir. Şimdiye kadar  açıklanmaya ça
lışılan gerçeklerin ışığı altında Şekil - 2'de 
basitçe şematize edildiği gibi; a raş tırm a 
kurum larında  bir yandan damızlık kay
nak oluşturulurken, diğer yandan yetiş
tirme teknikleri özellikle m er 'a  -f kesif 
yem besiciliğiyle ilgili a raş tırm alarla  ku
zuların ilk m er 'a lam a dönemi sonunda 
40-45  kg. canlı ağırlığa ulaştırılm a ilke
leri saptanmalıdır. Şimdiye değin pratiğe 
aktarım ının güç olması nedeniyle böyle 
b ir  uygulama düşünülmemiştir. Ancak 
uygulama köy sürülerinde ele alınırsa 
yaygınlaşması beklenebilir. Et ve Balık 
K urum u veya ihracaat firmaları yetişti
ricilere kesif yem verip, ilk m er 'a lam a dö
nemi sonunda saptanacak koşullara uy
gun alımlar gerçekleştirebilirler. Olay bi
reysel yetiştirici değil seçilecek pilot böl
gelerde köy bazında oluşturulacak besi 
sürülerinde ele alınmalıdır. Yetiştiricile
rin ortak  sürü  o luşturm a ve birlikte bazı 
yetiştiricilik etkinlikleri göstermeye doğal 
eğilimleri vardır.
Ş ek il: 2. Mer’a +  Kesif yem besisi yaygınlaştır 
ma organizasyonu

Böyle b ir  organizasyonun kuru lm a
sıyla :

1. Et üretim  maliyetinde düşme,
2. Yetiştirici gelirlerinin yükselmesi,
3. Toklu besiciliğinin gerilemesiyle, 

boşalan yayla alanlarının koyunculuğa 
tahsisi,

4. Köy m er'alarının ağır o tla tm a ko
şullarında özellikle geç sonbaharda belli 
bir rahatlam a,

5. İhracatla  ilgili problemlere b ir  öl
çüde çözüm getirilmiş olacaktır.

B unlara bağlı olarak koyunların ba
kım - besleme koşullarında sağlanması 
beklenen iyileşme, yeni koyun tiplerinin 
yaygınlaşması için taban oluşturulacaktır. 
Böyle b ir  organizasyon direk araştırm a 
k u ru m la n  tarafından ele alınacağı gibi 
üretici, kam u k u ru m la n  işbirliğiyle geniş 
populasyonlarda yoğun ıslah çalışmaları 
da yürütülebilir.

(1) Ost Friz x İvesi m elezlem esinden elde edil 
miştir.
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TAVUK ETLERİNDE KALİTE KRİTERLERİ
Çeviren  

Prof. Dr. Kâm il DOĞAN
A.Ü. Ziraat Fakültesi

G İ R İ Ş

Tavuk eti kalitesi, tavukçuluk endüstrisindeki ilgili sektöre göre 
farklı b ir anlam a sahip olabilir, ayrıca tüketiciler ile tavuk yetiştiricileri 
tarafından her hususta  birb irine uymayan özel tercihler bulunabilir. 
Aşağıda, tavuk eti kalitesinin nasıl etkileneceğine dair örnekler veril
miştir.

1 —  Kim yasal B ileşim

Tavuk etinin kalitesi, genel olarak 
onun kimyasal bileşimi ile tayin edilir : 
Özellikle protein, yağ, kül ve su; fakat 
bir çok faktörler  rol oynadığından etin 
analiz tipinin bilinmesi önemlidir.

L iteratür çalışmasında, Demby ve 
Cunningham (1980) tavuk etlerinde su 
% 63.2 ile 75.4 arasında, protein % 17.0 
ile 23.3 ve yağ m iktarının % 1.0 ile 17.4'e 
kadar  değiştiğini ve orta lam a değerlerin 
sırasiyle su % 71.1, protein % 19.8 ve yağ 
% 7.5, kül % 1.6 bulunduğunu bildirmiş
lerdir.

Tavuk etlerinin kimyasal bileşimi bir 
kısım faktörlerin etkisi ile değişebilir. Di
şi broyler piliçlerin, erkek broyler piliç
lerden daha fazla yağ ihtiva ettiği kabul 
edilir (Tvvining ve ark., 1978, Edvvards ve 
Denman, 1975 ve Scott, 1956). Tzeng ve 
Becker (1981) karkas ağırlığındaki karın 
yağı yüzdesinin erkek broyler piliçlerde 
yaklaşık 70 güne kadar  yaş ile arttığını 
ve bu  yaşta karkas ta  % 4 kadar  bu lun
duğunu gösterdiler. Karın yağı miktarı, 
karkastak i yağ m iktarın ın  tahm ininde 
iyi b ir k rite rd ir  (Delpech ve Ricard, 1965).

Tzeng ve Becker (1981) b ir  karkasta  
gözlenen karın  yağı değerleri arasındaki 
b ir sapm a ve kurve değerinin, dietin pro- 
te in /E ner ii  oranındaki b ir  değişmenin 
sonucu olduğunu kabul etmektedirler. Bu

gözlem, kanatlılarda yağ ve protein  geliş
mesi üzerine farklı p ro te in /enerj i  o ran
larının etkisini sap tam ak için kullanılabi
lir. Sum m ers ve ark. (1965) diete enerji 
ilâvesinin karkas yağını artırdığını bu ldu
lar ve Goodwin ve ark. (1969) % 2.3 p ro 
teinli bir  diette kg yemdeki produktif  
enerjiyi 2149 kcal'den 2488 kcal'ye yük
selttiler, ku ru  m adde üzerinden protein 
oran ında  % 67.4’den % 65.4’e b ir  düşme 
yer aldığını tespit ettiler. Yemde, enerji 
ve protein m iktarların ın  değişmesiyle ya
pılan yemleme denemelerinde broyler pi
liçlerde enerji düzeyinin yağ oranım  etki
lediğini buldular.

Dietin kg’ında metabolik enerji 2703 
den 3134 kcal'ye yükseldiğinde karkastaki 
yağ yüzdesi % 9.2 den 10.7 ye artm ıştır , 
fakat her 10 MJ (2392 kcal) metabolik  
enerji başına rasyonun E ner ji /P ro te in  
oranında 124 g ham proteinden 189 gra
ma b ir  değişme, broyler piliçlerin tüm ün
de yağ m iktarın ı % 13.4 den % 7.9’a dü
şü rm üştü r  (Petersen, 1975).

Goodwin ve ark. (1969) farklı ha tla r
dan broyler ellerini analiz ettiler, protein 
ve yağ m iktarında variyasyonlar bu ldu
lar. Etin  susuz ağırlığındaki yağ % 28.2 
den % 32.4’e ve protein % 64.9 dan % 
68.8’e kadar  değişmiştir, ki ette su oranı 
% 70.1 ile % 72.4 bulunm uştur. Afifi ve

(*) JENSEN, J.F. Quality of Poultry Meat - an Issue of Growing İmportance. 
VVorld’s Poultry Sci. J. pp. 105-113., 198'den çevirilm iştir.
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Abdou (1971) subtropiklerde broyler pi
liçlerin ellerinin bileşimini incelediler ve 
Beyaz Pymouth Rock'ların Fayoumi, 
Dokky ve Rhode Island Red’lerden daha 
fazla protein kapsadığını buldular.

Tamamen kristal amino asidlerle dü
zenlenen bir tam  diete % 5 ile 25’e kadar 
değişen mısır yağı ilâvesiyle, Velu ve Ba
ker (1974) gövde yağının arttığını bu ldu
lar. Mickelberry ve ark, (1966) m ısır yağı 
ile domuz yağı ve hidrojene hindistan 
cevizi yağını karşılaştırdılar, kanatlılar
daki yağ m iktarının m ısır ve domuz yağı 
ile arttığını fakat h idrojene hindistan  ce
vizi yağı ile artm adığını buldular. Yağ ye
dirilmesiyle karaciğer ve göğüs etindeki 
yağ m iktarı  önemli derecede artm ıştır . 
Her üç yağ da deri ve karın  yağından 
ekstre  olabilir lipidleri artırm ıştır . Kg 
diette 11.0 MJ (2632 kcal) ME ihtiva eden 
bir diete % 11 yağ ilâvesi ile yapılan de
nemelerde (Delpech ve Ricard, 1965), pi
liçlerdeki yağ m iktarın ın  arttığı, fakat te
mel rasyonla beslenenlere göre, karın  ya
ğı, total yağın önemli b ir  kısmını teşkil 
ettiği ve bu m iktarın  yaşın ilerlemesiyle 
arttığı gözlenmiştir. Diete m ısır  yağı ilâ
vesi ile sadece yağda b ir  a r tm a  değil, aynı 
zamanda enerjiye bağlı olarak proteinde 
bir düşme yer almaktaydı, halbuki diet 
protein düzeyi değişmemişti.

Tavuk eti kalitesi üzerinde 5 nci Av
rupa  Simpozyumunda sunulan son bul
gular (Scheele ve ark., 1981) karın  yağın
daki variyasyonlara neden olan başlıca 
diet faktörlerinin, karkasın diğer kısmın
daki yağ m iktarını etkileyen, fak törler
den bariz ölçüde farklı bulunduklarını 
gösterdi ve Delpech ve Ricard (1965) ta 
rafından elde edilen sonuçlarla uyuşm ak
tadır. Ham sellülozdaki artm a, 6 hafta 
lık yaşta karın  yağı yüzdesini artırmış, 
fakat 8 haftalık yastaki piliçlerde durum  
aynı değildi. Sindirilebilir lizin/MJME 
m iktarın ın  artm ası, hem 6 ve hem de 
8 hafta lık  yaştaki piliçlerde, karın  yağı 
m iktarım  düşü rm üştü r  ve Petersen 
(1975)'in bulgularıyle uyuşm aktadır . Araş

tırıcılar, dietteki yağ oranının da çeşitli 
düşürm eler yaparak, denemelerde kullan
dıkları hatlar  ile diet yağı arasında önem
li bir interaksiyon ve karın yağı m ikta
rında büyük bir farklılık buldular. 8 haf
talık yaşta, karın yağı % 2.0 ile 4.0 ara 
sında değişmiş, halbuki karkasın geride 
kalan kısmında yağ m iktarı  gövde ağır
lığının % 5.5’den 14.1’ine kadar  değiş
miştir.

Yukarıda verilen örneklerden de an
laşılacağı gibi, broyler piliçlerde yağ m ik
tarı çok çeşitli fak törlerden  etkilenebil- 
mektedir. Bu variyasyon son yıllarda a r
tan b ir  önem taş ım aktadır  ve özellikle 
karın yağı kesim sırasında tavukların  taş
lık ve ince bağırsakları yanında belli m ik
tarda  atılm aktadır. Bu atık  yağ, kesim 
ve soğutma (chilling) sırasında suyu k ir
letmektedir (Hanım ve ark., 1973). Etlik 
piliçlerin temizlendikten sonra gövdenin 
su içinde soğutulması s ırasında su tu t 
m alarına gövdedeki yağ m iktarın ın  
(Essary ve Dawson, 1965), ve piliçlerin 
cinsiyetinin etkisi vardır.

Derideki daha yüksek yağ miktarı, 
ince tüylerin sayısını düşü rü r  (Ouarles 
ve ark., 1968), ve diete yağ ilâvesi göğüs 
berelenmelerinin sayısında b ir  artışla so
nuçlanmıştır.

2 — Yağ Asidi B ileşim i

Tavuk etinde yağ m iktarı, beyaz ette 
% 1 ve koyu ette °/o 2.5 dolayındadır, de
ride ise % 25 yağ bu lunur (Katz ve ark., 
1966), nötral yağda 18 yağ asidi tespit 
edilmiştir. Doymamış ve doymuş yağ asid- 
leri arasında b ir  çok durum larda  60:40 
oranı bu lunm uştur  (Donaldson, W.E., 
1966), ki piliçler bu oranı muhafazaya ça
lışır, fakat m uhtelif yağ çeşitleri ile bes
leme suretiyle etlik piliçlerin yağındaki 
yağ asidi bileşiminin değiştirilmesi m üm 
kündür.

Marion ve Edw ards (1962) karaciğer 
yağ asidi bileşimindeki değişikliğin, diet
te yağ bulunm asına ve daha az ölçüde de 
diet protein düzeyine bağlı olduğunu bul
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dular. Daha sonra Chung ve ark., (1965) 
diet yağındaki bir değişmeden dolayı, 
karaciğerin yağ asidi bileşimindeki değiş
melere oldukça dayanıklı olduğunu, bunu 
bud kası yağı ile karın yağının izlediğini 
buldular. Bu sonuç, daha sonra Mickel- 
berry ve ark., (1966) tarafından da doğ
rulanmıştı. Yüksek düzeyde erüsik asid 
içeren b ir  kolza yağı ile besleme, yağ 
dokusu içerisinde bu yağ asidinden önem 
li düzeylerde bulunm asına neden olmuş
tur, ki sindirilen yağın b ir  kısmının değiş
meden doku tarafından absorbe edildi
ğini ifade etmektedir. Farklı yağ tipleri 
ile yemleme gövde bileşiminde büyük de
ğişiklik yapmam ıştır , fakat bü tün  karka
sın kimyasal bileşimi üzerinde büyük et
kiye sahip o lm uştu  (Edwards, H. M. Jr. 
ve ark., 1973), ki daha önce bildirilmiş 
olan sonuçlarla uyuşmaktadır.

Farklı tipte yağ ihtiva eden dietler- 
le beslemede, piliçlerin yolunduktan son
ra su içinde soğutulması sırasında, su 
emilmesine veya su tu tu lm asına  etki yap
tığı görülm emiştir  (Mickelberry, 1955), 
fakat doymamış yağla beslenmiş piliçle
rin etinin dayanıklığı önemli ölçüde düş
m üştür  (Bartov ve ark., 1974).

Farklı yağ tipleri, diğer özellikleri 
arasında, ihtiva ettikleri serbest yağ asid- 
leri düzeyleri ile b irb irinden ayrılabilir
ler. Bir denemede, piliçlere serbest yağ 
asidleri m ik tarlar ı  % 11.1 den 73.7 ye 
kadar  değişen m ik tarlarda  yağlar yedi- 
r ilm iştir  (Peterson ve Jensen, 1977). Can
lı ağırlık ve yem değerlendirme sayısın
da önemli farklılıklar bulunm am ıştı,  fa
kat b ir  diğer denemede yüksek oranda 
serbest yağ asidleri içeren bitkisel köken
li yağ yedirilen piliçlerden elde edilen et 
te, 9 av b ir  depolam adan sonra, önemli 
bir lezzet ka \b ı  bu lunm uştu r  (Peterson 
ve ark., 1978).

Çeşitli tiplerde yağ ilâvesinde etteki 
yağ m iktarı  artm ıştır , özellikle soya fa
sulyesi yağı ilave edildiği durum da (Her 
stad, 1969). Yüksek düzeyde linolenik asid 
ihtiva eden keten tohum u yağı, 10 aylık

bir depolamadan sonra  e tte  flavor kaybı 
ile sonuçlanmıştır  ve bu du rum  daha az 
ölçüde kolza tohum u küspesi için de tes 
pit edilmişti, fakat yüksek linolenik asid 
içeren soya fasulyesi yağı ile görülm emiş
tir.

3 —  Kaslar

Yum urtadan çıkıştan 266 günlük ya
şa kadar, tavukların  göğüs kasları ağır
lığı ırka ve cinsiyete bağlı olarak (Moss, 
1968) ve uzunluğuna ve enine kesit ala
nındaki büyüme ile 300-600 kat artar;  bu 
büyüm e kasların ağırlığı ile sabit ilişki
lidir. Bir seleksiyon denemesinde Lepore 
ve ark., (1965) «Yüksek Ağırlık» h a tt ın 
dan elde edilen kas dokusunun, daha çok 
ve daha uzun hücrelerden ibaret oldu
ğunu buldular. Bıldırcınlarda (Coturnix 
conturnix japonica) farklı kas liflerinin 
incelenmesinde, ince kas liflerinin, daha 
büyük çaptaki liflerden daha fazla vağ 
ihtiva ettiği görü lm üştür  (Bolsiger, 1968). 
Göğüsteki büyük kas lifleri, küçük kas
lardan daha geniş b ir  çapa sahipti ve 
bacak kaslarındaki liflerde lipid miktarı 
yüksekti. Bu sonuçlar Katz ve ark. (1966) 
nın bulgularına uygundur, ki bu  yazar
lar koyu renkli ette °/o 2.5 total lipid ve 
beyaz ette % 1.0 total lipid tespit e tm iş
lerdi. Bununla ilgili o larak işaret etmek 
gerektir  ki, b ir  denemede buddan  alman 
alınan et sertlik derecesi yönünden göğüs 
etinden daha yum uşak bulunm ası bu  ba 
kımdan ilginçtir (MacNeil ve Mast, 1981), 
dondurulm am ış b ir  brovler etinden alı
nan örnekte, göğüs etinde 9.68 kg /g  ve 
bud etinde 3.33 kg /g  sertlik değeri b u 
lunm uştur.

4 —  B alık Unu’nun tad (flavor) 
üzerine etkisi

Tavukçulukta balık kokusunu andı
ran tad  üzerinde ilk rapor, 1926 yılında 
yayınlanmış (Carrick ve Hauge, 1926) ve 
daha sonra bunun balık unundaki yağ 
miktariyle ilgili bu lunduğu bildirilmişti 
(Carlsoıı ve ark., 1957), ki % 1 veya % 2 
Menhaden balık yağı yedirilen broyler
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piliçlerin etinde daha fazla yabancı-tad 
(off-flavor) tespit edilmişti. Menhaden- 
yağı yağ asidlerinin m oleküler distilas- 
yon yoluyla elde edilen etil esterleriyle 
yapılan metabolizma denemeleri (Miller 
ve ark., 1967 a) diette bu lunan  linolenik 
ailesinden altı yağ asidinin etlerde yoğun 
şekilde depolandığını göstermiş ve Miller 
ve ark. (1967 b) bunların  bulunmasının 
etteki olumsuz lezzetle ilgili o lduğunu ve 
bir antioksidan ilâvesinin kas lipid frak
siyonlarının yağ asidi bileşimi üzerine et
kisi olmadığım buldular.

Bu bulgular, etlik piliçlere a rtan  m ik
tar larda  balık yağı yedirilmesiyle etin 
lezzeti üzerinde, önemli negatif b ir  reg- 
rcsyon katsayısı tespit edilen, daha önce
ki sonuçları (Fris Jensen, 1964) doğru
lamıştı. Beher kg piliç başına, balık yağı 
tüketiminde 10 g b ir  artış  lezzet puan la 
masında 1 puanlık  b ir  düşme ile sonuç
landı. Bu bulgular, et tipi piliç dietlerin- 
de, balık yağı için en çok % 0.5’e kadar 
bulunmasını tespitte  kullanıldı. Balık vağı 
ihtiva etmeyen b itirm e dietleri ile bir 
hafta  süreyle besleme, etin lezzetini önem
li ölçüde iyileştirmiştir. Miller ve ark. 
(1969) besi denemesinin b itim den 2, 3 ve
ya 4 hafta  öncesinden dietten Menhaden 
balık yağını çıkarm ışlar yahutta  donyağı 
(vellow grease) ikame ederek yedirmiş
lerdir. Piliçlerin etinde balık kokusu 
önemli ölçüde azaltılmıştır. Balık yağı 
yerine, donyağı kullanılması, yağın ras- 
vondan tam am en çıkarılmasındakine na
zaran daha olumlu b ir  lezzet değeri ka
zandırmıştır. Dean ve ark. (1969) % 3-19 
balıklı dietlerin etin lezzeti üzerine etkisi 
bakım ından tad muayenesi yapıldığı va
kit, ne cinsivetin ve ne de genotinin (4 
genotin) flavor farklılıklarının izlenmesi 
üzerine her hangi b ir  etkiye şahin olma
dıklarını buldular. Panel, % 0.46 düze
yindeki balık yapından ileri gelecek fark
lılıkları tespit edebilecek yetenekteydi.

5 —  Dane yem ler

Et tipi piliç rasyonlarının önemli bir 
kısmı dane yemlerden oluşur, fakat bu 
alanda pek az a raş tırm a  yapılmıştır.

18

Poley ve ark. (1940) kızartmalık 
(fryer) ve furunluk (roaster) iri cüsseli 
piliçlerin fiziksel ve kimyasal bileşimi 
üzerine mısır, buğday ve arpanın  etkisi
ni incelediler. Buğday veya arpa  ile bes
lenen gruplara  nazaran, mısır ile besle
nen gruptaki piliçlerde daha fazla yağ 
depolanması yönünde kararlı  bir eğilim 
bulunduğunu bildirdiler. Pişirme vüzdc- 
leri arasında önemli farklılıklar buluna
m am ıştır  Poley ve ark. 1940) ve etlerde 
lezzet veya yumuşaklık  bakım ından  izle
nebilecek farklılıklar görülmemiştir.

Daha sonra, Odland ve ark. (1955) 
farklı daneyem kombinasyonlarının etin 
lezzetine etkisini incelediler. Buğday ile 
arpa  kom binasyonuna nazaran, buğday 
ile yulaf kom binasyonu ete daha üstün 
bir  lezzet kazandırmıştır. % 60 oranında 
arpa, mısır, darı, yulaf ve buğday ile 
hazırlanmış dietlerle karşılaştırıldığında, 
etin usareliği veya eterle ekstre edilebilen 
hamyağ m ik tarında  farklı b ir  etki sap ta 
nam am ıştır  (Goertz ve ark., 1961). Bu beş 
dane yem, beş farklı diette tek dane yem 
olarak kullanılmış, diet protein  : enerji 
yönünden dengelenmiş ve civcivlere ye- 
dirilmiştir  (Fris .Tensen, 1965). Etin yu
muşaklığı, dane yem tipi ile önemli ölçü
de etkilenm emiştir  ve Goertz ve ark. 
(1961)'in elde ettikleri bulgularla uyum 
içindedir. Darı ile beslenen piliçlerin elin
deki lezzet diğer daneler için bulunandan 
önemli ölçüde daha düşüktü. Buğday, 
m ısır veya a rpadan  daha lezzetli b ir  et 
vermiş ve yulafınkinin ayni bu lunm uştur. 
Daha sonra, darı danesindeki tane mik
tarı ile (Chang ve Fuller, 1964) ve etin 
tad ve kokusu üzerindeki skor (Fris Jen
sen, 1964) arasında vakın b ir  bağlılık b u 
lunmuştu. Darı yedirilen piliçlerin etinde 
bulunan beneklenme, diet balık ürünleri 
ihtiva etmediği halde balıktan ileri gel
diği şeklinde açıklanmıştı. Broyler dietle- 
rinde darı kullanıldığı vakit, etteki be
neklenmeyi önlemek için tanece düşük 
olan tiplerinin kullanılması gerekir.



6 —  Yem katkıları (additifler)

Broyler karm a yemlerine katkı m a d 
delerinin ilave edilmesi, koksidozun ön
lenmesi ve daha iyi b ir  büyüme elde edil
mesi için normal b ir  uygulamadır. Yem 
katkı maddelerinin et kalitesine ve özel
likle etin lezzeti üzerine m üm kün olabi
lecek etkileri yönünden test yapılmıştır. 
Bu denemeler, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu tarafından, yem katkıları lıakkında- 
ki talimat ekinde belirtilen yeni ü rünle
rin testinin b ir  bölümüdür.

Örneğin, kesime 72 saat kalana ka
dar  antikoksidial etken olarak monen- 
sinli b ir  dietle beslenen piliçlerden elde 
edilen et, kontrol grubu piliçlerin etinin 
ayni lezzete sahipti (Mohler ve ark., 1974), 
fakat ette fena tadın önlenmesi için ro- 
benidin için en az 3 günlük b ir  atılma 
(withdrawal) periyodu gerektiği bu lun
m uştu  (Fris Jensen, 1975).

7 —  Duyusal (organoleptic) kalite

Tad, yumuşaklık ve veya usarelik du
rum una bağlı olarak organoleptik kalite, 
yemleme ve diğer denemelerle birlikte ve 
a raş tırm a çalışmasındaki özel b ir  amaç 
olarak ölçülmüş veya değerlendirilmiştir.

Çeşitli yöntem ler kullanılabilir -Örne
ğin : Duyusal değerlendirme yahut alet
ler ile ölçme. Bir çok durum larda  ölçme 
tekniklerindeki farklılıklar, tavuk etinde 
teks tü r  tayini için, van Hoof (1981) ta
rafından elde edilmiş ve belirtilmiş so
nuçları etkileyebilir. L iteratürü  gözden 
geçirdikten sonra, Yazar uygulanan tek
niklerin s tandardizasyonuna ihtiyaç b u 
lunduğunu bildirmişti.

Marrison ve ark. (1954) sekiz ayrı 
ırk yahut h ibrid  piliçler kullandılar ve 
etlerin lezzeti veya yumuşaklığı ve ten- 
derom etre  ile ölçüler sertliği arasında 
önemli fark olmadığını buldular, fakat 
ırk içindeki variyasyonlar önemli bu lun
m uştu. Daha sonra Allo-Kramer aleti ile 
elde edilmiş olan sertlik (Shear) değer
leri hesaplamaları, pişirilmiş bud etinde

yumuşaklık için az çok yüksek kalıtım 
derecesi tahminleri verm iştir  (Marini ve 
Gyles, 1973).

Etin  lezzeti üzerine cinsiyetin her 
hangi b ir önemli etkisi olacağı sanııma- 
m akla beraber (Fry ve ark., 1958, Harm on 
ve Moran Jı\, 1969), etlik piliçlerin ke
simdeki yaşının yemeklik kalitesini etki
leyeceği bulunm uştu. (Fry ve Arkü, İ958). 
Yaşın duyusal kalite faktörleri üzcııne 
etkisi daha sonra geniş araş tırm a koııu 
su oldu. Touraille ve ark. (1981t du\ usal 
karakteristik ler  bakım ından yaşın bi'ivü- 
me hızından daha önemli olduğunu kay
dettiler. 9 ile 16 hafta  yaş arasında etin 
yumuşaklığı ve usareliği azalmış ve fla- 
vor entansitesi artm ıştır . Çalışmalarında, 
yavaş ve hızlı büyüyen, sırasiyle 16 haf
tada 1481 ve 2576 g, iki seçilmiş ha t ta 
yin edilmişti ve hızlı büyüyen hat 9 haf
talık yaşta iken 1475 gram a ulaşmıştı. 
Cnnlı ağırlık ne olursa olsun, daha yaşlı 
piliçler en yüksek flavor skoruna sahipti, 
fakat ayni yaştaki farklı ağırlıklar ara 
sında etin lezzeti bakım ından  farklılıklar 
önemli bulunmamıştı. Daha sonraları, bu 
etki cinsel olgunlukla (Touraille ve Ri 
card, 1981) ilişkili bulundu ve testislerin 
ağırlığı ile ölçülmüştü. Testis ağırlıkları 
yüksek olan piliçlerden elde edilen etin 
testis ağırlık düşük olanlarınki ile karşı
laştırılmasında, lezzet paneli üyeleri bi
rinci grubun etini tercih etmişti.

Büyütme periyodunun uzunluğu ve 
sıcaklık koşullarına bağlı olarak, broyler 
piliçler özellikle büyütm e periyodunun 
son kısmında farklı sıcaklık rejimleri ile 
büyütülürler. 8 haftalık b ir  büyütm e pe
riyodunun son 4 haftasında 12°C de bü- 
vütülen piliçlerden elde edilen göğüs eti, 
28°C de büyütülenlerinkinden önemli öl
çüde daha yum uşak bulunm uştur. Yu
m uşaklıktaki fark için düzeltme yapıl
dığında, birinci gruptan elde edilen gö
ğüs eti lezzet bakım ından en yüksek 
önemli skora sahipti (Fris Jensen, 1970).

Tavuk eti tadının enteresan bir  yö
nü de incebağırsak m ikroflorasm m  etki
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sidir (Schrimpton, 1966). Av kanatlıları 
etindeki av lezzetinin b ir  kısmı, kayna
ğını körbağırsak florasının metabolizma
sından alabilir. Daha sonra Harris ve 
ark. (1968) germ free piliçler kullandı ve 
konvansiyonel piliçlerle karşılaştırm ada 
bu hayvanlarda flavor karakteristiğinin 
daha düşük olduğunu buldular. Tavuk 
eti kalitesi üzerindeki IV. Avrupa Sim- 
pozyumunda bu  husus etraflıca tartışıl
mıştı (Barnes, 1980). 10°C de tu tu lan  sü
lünler lezzet testine tabi tu tu lm uş ve 13 
gün depolamaya kadar  av eti tadı düzenli 
b ir  şekilde artm ıştı. Mikroflora üzerinde 
a raş tırm alar  yapılmış ve bağırsak içeri
sinde özel b ir  m ikroorganizm a dağılımı 
bulunmuştu.

8 —  K esim  şartları

Tavuk etinin kalitesini etkileyen çe
şitli faktörler  üzerinde etraflı a raş t ırm a
lar yapılmış ve haşlam a suyu ve soğut
ma (chilling) suyu önemli bu lunm uştur.

Haşlamanın etkisi, su sıcaklığı ve 
haşlam a süresinin b ir  kom binasyonudur 
ve bunlardan en fazla etki yapan suyun 
sıcaklık derecesidir. Bir çok durum larda  
yarı-haşlama (50-53° C) ile yüksek-haşla- 
m a (58-65° C) karşılaştırılmıştır . İlk ve
rilen sıcaklık derecesi normal görünüşlü 
bir deri verir, zira m ekanik yolma m a
kinesi deri parçalarım  kaldırmaz (Klose 
ve Poll, 1954). E tin  iyi korunm asını te
min için, dondurulm uş olmayan broyler 
piliçler daha düşük sıcaklıkta haşlanm ış
lar ve düşük sıcaklıkta haşlanmış olan 
piliçlerin eti en fazla yum uşak bulun
m uştur. Kendi denemelerimizde, yarı- 
haşlanmış ve halen bizzat yum uşak bir 
ete sahip piliçlerin etinin sertliğinin de 
İslah edilebileceği bu lunm uştur, fakat 
yarı-haşlanmış piliçlerinki kadar  yum u
şak b ir  ete sahip olmayan yüksek-haş- 
lanmış piliçlerde bu m üm kün  değildi. De- 
rin-dondurm a için yüksek-haşlanmış piliç
lerde, kesimden dondurm aya kadar ge
çen süre b ir  m ik tar  yum uşam a olmasına 
yol açar.

Bazı araş tırm alarda  çeşitli soğutma 
(chilling) yöntemleri incelenmiştir ve ta
vuk eti kalitesi üzerindeki Birinci Avru
pa Simpozyumunda tavuk etinin soğu
tulması ana konu idi. Bu durum  daha 
sonra  tavuk etinin soğutulması için nor
mal koşulların belirlenmesi amaciyle Av
rupa Ekonomik Topluluğunda tartışıl
mıştır. Broyler karkaslarında  sıcaklığın 
gereği gibi düşürülm esini eldetmek için 
tavuk etinin buzlu su içerisinde soğutul
ması etkili b ir  yöntem olarak bulunm uş
tur.

Etlerin soğutulması yöntemleri B rant 
(1963) tarafından açıklanmıştı. Su içeri
sinde soğutma sırasında karkasların  ağır
lığı b ir  m ik tar  a r ta r  ve soğutm ada uy
gulanan yöntem yardımiyle bu  durum  
ayarlanabilir. Kimyasal analizlere göre, 
broyler karkaslarının protein ve kül kay
bettikleri sap tanm ıştır  (Eriş Jensen ve 
Bogh-Sorenseıı, 1973). Ayni denemede, 
sızma kayıpları ve pişirme kayıpları, ağır
lık. olarak soğutma (chilling) sırasında 
önemli ölçüde artm ıştı. Su içerisinde so
ğutmada, etlerin havada soğutulmasına 
nazaran, hijyen durum u daha iyi bulun
muştu. Soğutma sırasındaki ağırlık deği
şimi ve bizzat soğutma, göğüs ve bud  eti
nin tad, yumuşaklık  veva usareliğini de
ğiştirmemiştir. Bu buldular daha sonra 
Hale ve Stadelman (1973) ve Zenoble ve 
ark. (1977) tarafından da doğrulanm ıştır  
ve suda soğutm a sırasında b ir  protein 
ve kül kavbı olduğunu tesnit. eden, Pip- 
pen ve Klose (1955) ve H arris  ve von 
Loesecke (1971) tarafından daha önce 
yapılan çalışmalarla uyum  halindedirler.

S o n u ç
Tavuk eti kalitesi üzerinde b ir  çok 

faktörler  etkilidir. Bazıları genetik kö 
kenlidir, fakat daha ziyade çevre şartları 
ve yemleme ile ilgilidir. Çeşitli faktörler 
dikkate alındığında, üretici yönünden ta 
vuk etinin kalitesinin geliştirilmesi m üm 
kündür. Broyler etlerinin, pazarda yük
sek besleme değerinde ve cazip b ir  besin 
maddesi olacak tarzda işlenmiş olması 
gerekir.
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Ö Z E T

Tavuk eti kalitesi, ü retim  sektörü, m uameleler ve tüketici tercih
lerine bağlı o larak farklı şekillerde belirtilebilir.

Dişi piliçler, erkeklerden daha fazla yağ ihtiva ederler. Karın yağı 
ve total yağ, her ikisi de yaş ile artar .  Lipid ve protein  oranı ha t ile 
değişir ve rasyon p ro te in /enerj i  o ran ına bağlıdır. Tavuklardaki yağ 
m iktarı  da bizatihi önemlidir, fakat kesim randım anı, kesilmiş parça
ların muhafazası ve soğutm a suyunda kalm a süresindeki su çekmesi de 
önemlidir.

Piliçler, doymuş ve doymamış yağ asidleri arasındaki oranı sabit 
tutm aya çalışırlar, fakat farklı tipteki yemlik lipidlerle beslendiklerinde 
bu oran değişebilir. Rasyon fazla m ik tarda  doymamış lipid ihtiva e tti
ğinde, yağ ve etin sırasiyle stabilitesi ve tadında düşme olur.

Kasların yumuşaklığı ve lipid miktarı, her ikisi de kas liflerinin 
büyüklüğüne bağlıdır, ince lifler kalın çaplı olanlardan daha fazla yağ 
ihtiva ederler.

Etin tadı, balık unundan  kaynaklanan lipidlerle olumsuz etkilenir. 
Halbuki yulaf ve buğday etin lezzetini a rtırırla r. Tanen bakım ından zen
gin sorgum daneleri ete anormal b ir  tad kazandırır. Yem ilâve edilen 
katkı maddeleri (additifler) de olumsuz bir etki kazandırabilirler ve 
bu yönden test yapılmaları gerekir.

Daha yaşlı hayvanlarda tad entansitesi a rtar ,  fakat büyüme hızının 
etin lezzeti üzerine etkisi yoktur. Büyütme periyodu sonuna doğru dü
şük sıcaklık dereceleri, etin tadını güzelleştirir.

Kesim ve yolmadan sonraki muam eleler sırasında, haşlam a suyu 
sıcaklığı ve soğutma suyu (chilling) etin kalitesi üzerinde büyük bir 
etkiye sahiptirler. Düşük-sıcaklıkta yapılan haşlama, yum uşak bir et 
verir ve etin tadı saklama sırasında da gelişebilir. Buzlu su ile soğutma, 
yolunduktan sonra  etin soğutulm asında iyi b ir  yöntem dir ve etin hijyen 
durum unu  iyi muhafaza eder, fakat o da mineral ve protein kaybına 
yer verm ektedir ve bu esnada gövde içerisinde tu tu lm uş olan su nede
niyle sızdırma ve pişirme kayıplarını artırır.
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Kurumumuz Ağaç Bayramına iştirak etti. 
5 .4.1989

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman 
Bölge M üdürlüğü taralından «Kamu 
Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bayram ı Y önet
m eliği» çerçevesinde yurtta  ağaç sevgisi
ni yaymak amacı ile düzenlenen bu faali
yete Kurum um uzun da iştiraki istenmiş
tir.

Törene iştirak eden Ankara Valisi Sn. Saffet Arıkaıı Bedük ve diğer 
yetkililerin görünümü.

Ağaçlandırma kampanyasına iştirak 
eden Kurum umuz, 5 Nisan 1989 tarih in
deki ağaç bayramında, Mamak İlçesi Ne- 
nek Köyü mevkiinde, tahsis edilen 600 
adet fidan dikimi m ensuplarımızca ya
pılmıştır.
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TBMM KA MU İK T İS A D İ  TEŞEBB ÜSLER İ  K O M İ S Y O N U ,  

A L T  K O M İ S Y O N U  T E Ş E K K Ü L Ü M Ü Z D E  T O P L A N D I

10 -  4 -  1989

Teşekkülümüzün 1987 yılı Bilanço ve netice 
hesaplan ile faaliyet raporlarının TBMM Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Alt Kom isyonunca ince
lenm esi toplantısı 10.4.1989 tarihinde yapıldı.

TBMM Komisyon Üyeleri, Devlet Planlama 
Teşkilatı tem silcileri, Başbakanlık Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku

rulu Tem silcilerinin katıldığı toplantıda Teşek
külümüz adına, Genel Müdürümüz Sn. Recep 
MIZRAK, Genel Müdür Yardımcımız Sn. 
Cemalettin PARÇALI, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Sn. Rüveyde AKBAY, Sn. Feridun Fikret KAY
NAR, Sn. Aytekin ÜLGER, Danışma Kurulu 
Başkanı Sn. Reşat ERKMEN ve Üyeleri ile ko
nu ile ilgili Daire Başkanları ve diğer yetkililer 
hazır bulunmuşlardır.

^  KİT Alt Komisyon Başkanı, Sn. İrfan B aşyazıcıoğlu toplantıyı yö
netirken.
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★  Genel M üdürüm üz Sn. Recep Mızrak, Genel M üdür Yardımcımız 
Sn. Cem alettin Parçalı ve Danışma Kurulu Başkanı Sn. Reşat 
Erkm en'in toplantıdan görünümü.

★  Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sn. Rüveyde Akbay, Sn. Feridun  
Fikret Kaynar, Genel M üdür Yardımcısı Sn. Cem alettin Parçalı nın
toplantıdan görünümü.
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Konya Et Kombinası Müdürlüğü 2 nci 
satış mağazasını Meram Balık Halinde 
3.6.1989 tarih inde hizmete açtı.

i t  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. H alil Ürün bir konuşma 
yapmıştır.



Açılışla kombina m üdürü  Sn. Süley
man Büyükköken, Konya Büyükşehir Be
lediye Başkanı Sn. H alil Ürün, Meram Be
lediye Başkanı Sn. Veysel Candan ile, Ge

nel M üdürümüz Sn. Recep Mızrak birer 
konuşma yapmışlardır. Açılış Genel Mü
dürümüz Sn. Recep Mızrak ta ra fından  ya
pılmıştır.

Satış Mağazasının açılışı semt sakinleri tarafından memnuniyetle karşılan
mıştır.

İ t  Konya E t Kombinası M üdürü  Sn. Süleym an B f  yükköken’in açılışta 
yaptığı konuşm adan b ir  görüntü.

★ Meram Belediye Başkanı Sn. Veysel Candan konuşmasını yaparken.



KURUMUMUZ İZMİR’DE İLK SATIŞ 
MAĞAZASINI AÇTI

İzmir'in Bostanlı semtinde ilk satış 
mağazamız 10.6.1989 tarihinde hizmete 
girmiştir.

Açılışta kalabalık b ir halk topluluğu 
hazır bulunm uştur. Kurum un böyle bir 
sem tte satış mağazası ile hizmette bulun
ması, semt sakinleri tarafından m em 
nuniyetle karşılanmıştır .

Manisa Et K om binası tarafından  işletmeye açılan mağazanın töreninde Kom
bina M üdürü Sn. Aydın Duraz ile Genel M üdürümüz Sn. Recep Mızrak birer ko
nuşma yapmışlardır.
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ET ve BALIK KURUMU

Lider Kuruluş.

f  Sağlıklı liretim Veteriner Hekim
Kontrolunda Kesim

Güvenilir ve 
Kaliteli Üretim

4 Sağlığınız için GÜVENİLİR ürünlerimizi seçin’

E T VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA/TÜRKİYE
T elefon: 341 11 0 0  

Fax: 341 22  12 
-----------------TeleJC: 44  50 2  e tb a  Tr.  -  44  5 0 7 E tbb Tr.
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Teşekkülümüz işyerlerinin Teleks ve Telefaks Numaraları
İŞYERİ ADI TELEKS TELEFAKS

ANKARA 44 502 etb a- 44 507 E tbb  Tr. 341 22 12
Z ey tin b u rn u 28 708 Zeb Tr. 582 01 35
A d a n a 62 830 Ebk Tr. 21 42 36
A fyon 35 205 Afeb Tr. 204 27
B u rsa 32 408 B res Tr. 72 13 21
B u rd u r 56 583 Bebk Tr. 110 57
D iy a rb a k ır 72 079 D B ek Tr. 12 476
E rz u ru m 74 123 Erz Tr. 12 375
Elazığ 64 537 Elz Tr. 147 91
Esk işeh ir 35 108 Eseb Tr. 18 02 15
F a tsa 82 486 Bamu Tr. 10 67
G az ian tep 69 004 Etgz Tr.
H. P a şa 29 451 hd.p Tr 337 05 94
İ sk e n d e ru n 68 093 İsk. Tr.
K a s tam o n u 44 696 Kst Tr.
K onya 48 297 Kkeb Tr. 17 33 29
M an isa 54 078 Mebk Tr. 325 73
A ğ n 74 137 A ğr Tr.
K ars 74 133 Krs Tr. 166 91
S u lu ova 82 200 Slbk Tr. 12 74
S ak arya 33 574 Seb Tr. 516 10
Sivas 49 108 Etsi Tr. 389 42
Ş a n lıu rfa 72 232 U rf  Tr.
T atvan 73 261 T atv Tr. 984 97
V an 73 157 E bkv Tr 13 016
K ayseri 49 575 Kebk Tr. 18 27 74
Y ü k sek o v a 73 262 Y ety  Tr.
M alatya 66 151 Meka Tr. 159 97
B ingöl 29 90
Kızıltepe 72 058 Ketb Tr.
Trabzon 83 002 Bamf Tr. 146 00
Oğulbey 449 21 E tm m  Tr.
Sincan 44 931 Sebk Tr.
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DERGİMİZE YAZI GÖNDERMEK İSTEYEN SAYIN YAZARLARLA

•  Et ve  B alık  E n d ü strisi D erg isin d e y a 
y ın la n m a sı arzu  ed ilen  y a z ıla r  Et ve  
B alık  K urum un u n  iş tig a l e ttiğ i iş lerle  
ilg ili o la ca k  ve  iy i b ir ü slû p ta  y a z ıla 
rak  k ü ltü rlü  b ir top lu m a h itap  ed e
cek  n ite lik te  o lacaktır .

•  G ön d erilecek  v e y a  e ld en  v er ilecek  
y a z ıla r  2. su rette  olup  k â ğ ıd ın  tek  y ü 
zü n e d aktilo  ile  sey rek  sa tır la  y a z ıl
m a sı v e  şek iller in  b ey a z  k â ğ ıd a  s i
y a h  çin i m ü rek k ep le  ç iz ilm iş o lm a 
sı lâzım dır.

y a z ıla rd a  b elir tilen  fik ir ler  v e  ter
cü m e y a z ıla r ın  h er  tü rlü  so ru m lu lu 
ğ u  y a za r la ra  a it olup, G enel M üdür
lü ğ ü m ü z soru m lu lu k  a ltın d a  b ırak ı
lam az.

•  Y az ılar  y a y ın  k u ru lu n ca  in c e le n d ik - , 
ten  son ra  d erg id e y a y ın la n m a sı u y 
g u n  g ö rü len ler  s ıra y a  k on u larak  y a 
yın lan ır.

•  Y ay ın  k u ru lu n ca  y a y ın la n m a sın a  
k arar v er ilen  y a z ıla r  ü zer in d e g e 
rek li g ö rü len  red a k siy o n  v e  k ısa lt
m alar  yap ılab ilir .

•  Y a y ın la n m a y a n  y a z ıla r  ia d e  o lu n 
m az.

•  D ergide y a y ın la n a n  y a zıla r  k a y n a k  
g ö ster ilm ek  şartı ile, g a ze te  ve  di-1

ı ğ er  d erg ilerd e  ya y ın la n a b ilir .

1989 Yılı abone bedeli 1.000.— TL. 
olup  ab one o lm ak  is tey e n  sa y ın  ok u 
y u cu la r ım ız ın  a şa ğ ıd a k i b a n k a  h e sa 
b ın a  y ıllık  ab one b ed elin i öd eyip  du 
ru m u n  G enel M ü d ü rlü ğü m ü ze b il
d ir ilm esi ile  k a y ıt iş lem ler i yap ılarak  
d erg iler  a d resler in e  m u n ta za m a n  
gönderilir .

•  Et ve Balık  E ndüs tr is i  D erg is i’n in  be 
her m atbaa sayfası için telif  yazılara 
2.000.— TL., tercüme yazılara 1.500.— 
TL. ücret ödenir.

•  T opoğraf ve  y a z ı ö zetler in e  ü cret ö- 
d en m ez .

•  M ak aleler le  y a k ın  ilişk is i b u lu n m a 
y a n  resim , p lân , kroki, şem a  v e  is ta 
tistik  tab lo ları b a s ılm a y a ca ğ ı g ib i 
b u n lar için  h erh a n g i b ir ü cret de ö- ( 
d enm ez. M ak aleler le  ilişk is i görü len  
v e  b a sılm a sı zaruri o lan  (Y azar ta 
ra fın d a n  orjnal o larak  yap ılan ) re- , 
sim , p lân  kroki şem a  v e  ista tistik  ı 
tab lo ların a  ü cret ödenir, a n ca k  b u n 
lar  iç in  ö d en ecek  ü cre t ik i m a tb a a  ' 
sa h ife s i b ed elin i aşam az.

•  Y a z ıla ra  a it ü cre tler  y a y ın ı m ü teak ip  
istih k ak  sa h ip ler in e  b izza t v e y a  ad 
resler in e  g ö n d erilm ek  ü zere G enel 
M ü d ürlü ğü m ü z m erk ez m u h aseb e- 
sin ce  ödenir.

(SİYAH  BEYAZ)REKLÂM FİYATLARI

Ön K apak İ ç i ..........................................................................
A rka K apak d ı ş ı ...................................................................
A rka K apak İ ç i ..............................................................
İç S a y fa  T a m ..........................................................................
İç S a y fa  1 / 2 ............................................................................

A dres : T.C. Z iraat B ank ası M erkez M d.lüğü  Hs. No. 641/9751, ANK A R A
Et ve  Balık  E ndüstrisi D ergisi

25.000.— TL.
30.000.— TL.
20.000.— TL.
15.000.— TL.
7.500.— TL.

ABONE OLMAK İSTE İTENLERİN DİKKATLERİNE
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ET ve BALIK KURUMU

"Sağlığınız için GÜVENİLİR Ürünlerimizi Seçin"

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
Telefon: 341 11 00 

Fax: 341 22 12 
Telex: 44 502 etba Tr. - 44 507 Etbb Tr.


