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GIRI Ş  

Beslenme sorunu ilk insan ile birlikte ortaya ç ıkmış  ve bugüne 
değ in önemini sürdürmüş tür. Gerçi ilk çağ larda bu, yaln ız açlığı n 
giderilmesini sağ layacak maddelerin temini şeklinde olmu ş tur. An-
cak beslenmedeki bilimsel esaslar ın ortaya konmas ından sonrad ır 
ki sorun; sadece açl ığı n giderilmesi olmaktan ç ıkmış , gıdaların ka-
liteli ucuz ve en önemlisi de hijiyenik olmas ı  gerçeğ i kabul edilmiş -
tir. 

G ı daları  iş leyen müesseselerin ekonomik problemler ve reka-
betten dolay ı  kontroldan uzak kald ıkları  takdirde konulacak kural-
lara ne kadar sad ık kalabilecekleri de üzerinde durulmas ı  gereken 
önemli bir husustur. Halkın sağ lığı nın korunmas ı  ve halkın boğ a-
zindan haks ız kazanç teminine imkân verecek hilelerin önlenmesi 
için kontrol müesseseleri gereklidir. Bu neden ile, hükümetler, bu 
sorunları  çözmek için yetenekli ve yeterli besin kontrolu organizas-
yonları  kurmakla kendilerini yükümlü tutmu ş lardı r. 

Bunu en iyi organize eden devletler olarak öncelikle Amerika 
Birle ş ik Devletleri ve Hollanda gösterilebilir. A.B.D. inde besin 
kontrolu 4 ayrı  bakanlık tarafından yürütülmektedir (1). . 
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1 — Tarım Bakanl ığı  

a) Veteriner İş leri Umum Müdürlüğü 
b) Sütçülük Bürosu 

2 — Sağ lık Bakanlığı  

a) Halk Sağ lığı  Servisi 
b) G ı da ve Ecza Administrasyonu 

3 — Maliye Bakanl ığı  

4 — Dahiliye Bakanl ığı  

Bu 4 bakanlık ve onlara bağ l ı  daireler ancak eyaletler aras ı  sa-
tışı  yap ılan besin maddelerini kontrol eder. Eyalet içinde yap ı lıp 
tüketilen besin maddelerinin kontrolunu ise, «Eyalet G ıda Kontrol 
Daireleri» yapar. Bunun yan ında besinlerin ekonomik hilelerinden 
ziyade s ıhhi ve estetik kontrollerini yapan «Mahalli G ıda Kontrol 
Daireleri ve Gayri Resmi kurulu ş lar da bulunmaktad ı r. 

Görüldüğü gibi besin analizlerine son derecede büyük bir önem 
atfedilmiş  ve konu halk sağ lığı ndaki yeri bak ım ından G ıda ve Ilaç 
analizi birle ş tirilerek Sağ l ı k Bakanl ığı  bünyesi içinde «G ıda ve Ec-
za Dairesi» nam ı  ile geniş  bir organizasyon ş eklinde yer alm ış t ı r. 

Yurdumuzda besin maddelerinin muayene, kontrol ve analizle-
ri; Sağ lık ve Sosyal Yard ım Bakanl ığı  ile Tar ım Bakanl ığı  Veteri-
ner İş leri Umum Müdürlüğünün bu konu ile ilgili olarak haz ı rla-
mış  oldukları  kanun ve tüzük hükümlerinin a ş ağı da ad ı  geçen mes-
leklere tan ı dığı  hak ve yetkiler çerçevesi içinde yürütülmektedir. 
Bu amaç, için sözü geçen iki bakanl ık; Be ş eri ve Veteriner Hekim 
ile Eczac ı  ve Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyagerlik hak ve 
yetkilerine sahip meslek mensuplar ından yararlanmaktad ır. Meslek-
lerin, bu alandaki hak ve yetkileri ba ğ l ı  bulunduklar ı  bakanl ı klar 
taraf ından ç ıkarı lan kanunlara dayan ır. Her meslek mensubu ka-
nunlar ın bu alanda kendilerine tan ı dığı  hak ve yetkiler dahilinde 
faaliyet gösterebilir. Buna ait Kanunun ilgili Maddesi : «Muayyen 
ücret mukabilinde veya meccanen g ı dai ve seriri taharriyat ve tahli-
lat yap ı lan veya misli teamüller aran ı lan umuma mahsus Bakteri-
yoloji ve Kimya Laboratuvarlar ı , yap ı lacak taharriyat ve tahlilatm 
cinsine göre ihtisas vesikas ına malik ve Türkiye'de icra'i san'ata 
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mezun Tabib, Baytar, Eczac ı  veya Kimyagerler taraf ından, S ıhhat 
ve İ çtimai Muavenet Vekâletinin müsaâdesi istihsal edilmek sure-
tiyle aç ı l ı r». 

Bu görüş lerin ışığı  alt ında önemli besin maddelerimizden olan 
sucuklarımız ı n terkibini incelemi ş  ve bu terkibe dayal ı  olarak be-
sin değeri ve rasyonel bir beslenmedeki yeri münaka ş a edilmi ş tir. 

MATERYAL 

Ankara'daki çe ş itli müesseselerden al ınmış  çeş itli markadaki 
sucuklar materyal olarak kullan ı lmış tı r. Sucuklar ın al ı ndığı  tarih, 
yer ve firmalar tablo (1) de gösterilmi ş tir. 

Numara Numunenin Sat ı n Al ı nd ığı  Yer Tarih Marka 

1 Kavakl ı dere/Büklüm G ı da Pazar ı  12.9.1972 Apikoğ lu 
Büklüm Sokak No : 52/C 

2 Cebeci/Cemal Gürsel Cad. Bakkal 12.9.1972 Yörük 
3 Kavakl ı dere/Tuna 	Çiftli ğ i/Tunal ı  12.9.1972 Apikoğ lu 

Hilmi Caddesi No : 94/C 
4 Cebeci/TARKO/Cemal Gürsel Cd. 12.9.1972 Et Bal ı k K. 
5 Maltepe/Gazi Mustafa Kemal Bul- 

var ı  No: 	16/B Bulvar Çift. 
12.9.1972 Yörük 

6 Cebeci/Atatürk O. 	Çiftliğ i 	Bayii/ 12.9.1972 Apikoğ lu 
Cemal Gürsel Caddesi 

7 Bahçelievler/Ayd ı n Bakkaliyesi 	1. 12.9.1972 Apikoğ lu 
Cadde No: 102 

8 K ı z ı lay/Köroğ lu Bakkaliye ve Sar- 
küteri Sakarya Cad. No: 11 

12.9.1972 Apikoğ lu 

9 K ı z ı lay/Supama Ticaret/Sakarya 12.9.1972 Apikoğ lu 
Cad. 	Selanik Pasaj No: 	11/5 

10 Maltepe/Gima 1 12.9.1972 Et Bal ı k K. 
11 Maltepe/Gölba şı  Bakkaliyesi 12.9.1972 Yörük 
12 Maltepe/Erciyet 	Bakkaliyesi 12.9.1972 Apikoğ lu 
13 Ulus/Hal 12.9.1972 Kangal 
14 Ulus/Hal 12.9.1972 Gölba şı  Çift. 
15 Ulus/Hal 12.9.1972 Apikoğ lu 
16 A.Ü. Eczac ı l ı k Fak. Kar şı s ı  14.9.1972 Apikoğ lu 
17 A.Ü. Eczac ı l ı k Fak. Kar şı s ı  14.9.1972 Yörük 
18 A.Ü. Eczac ı l ı k Fak. Kar şı s ı  15.7.1972 Yörük 
19 A.Ü. Eczac ı l ı k Fak. Kar şı s ı  18.9.1972 Yörük 
20 A.Ü. Eczac ı l ı k Fak. Kar şı s ı  18.9.1972 Apikoğ lu 

Tablo 1 — Denemeye al ı nan nurnuneler: 
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METOD 

A.B.D. Et Muayene Divizyonu Laboratuvarlar ında uygulanan et 
analizleri ile ilgili standard metodlar uygulanm ış tır (3). 

DENEMELERDEN ELDE ED İ LEN SONUÇLAR 

Numune No: Protein % Yağ  % Tuz % Rutubet % 

1 30.00 23.47 3.71 36.68 

2 31.00 38.06 3.79 33.44 

3 26.00 38.21 3.81 32.00 

4 27.50 27.71 3.06 35.73 

5 21.50 29.64 3.59 39.29 

6 28.39 24.67 3.66 38.29 

7 26.21 28.41 3.83 36.55 

8 25.46 31.31 3.51 34.75 

9 21.87 31.27 3.30 38.56 
10 24.22 27.73 4.53 39.53 
11 17.73 38.30 3.79 35.18 
12 27.61 26.12 4.03 27.24 
13 15.00 38.00 4.35 38.00 
14 23.22 34.36 4.35 33.08 

15 24.00 31.37 3.89 33.00 
16 22.70 35.49 4.40 31.08 

17 21.72 33.98 3.49 35.80 
18 20.30 32.50 4.22 38.20 
19 27.30 31.91 3.54 33.80 
20 28.34 29.89 3.96 32.81 

Tablo 2 - Denemeye al ınan 20 adet muhtelif firmalara ait sucuklar ın terkipleri. 

TOPLU BULGULAR 

Analizler Minumum % Optimum % Maximum % 

Protein 15.00 24.50 31.00 
Yağ  23.47 31.60 38.30 
Rutubet 31.08 35.65 39.53 
Tuz 3.06 3.79 4.53 

Tablo • 3 - Bu çal ış mada kullan ılan 20 adet sucuk numunesinin toplu olarak minumum, 

optimum, malcsimunı lanna ait % değ erleri 
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TARTI Ş MA ve KARAR 

Bu günkü bilimsel verilere göre 70 Kgr. a ğı rlığı nda normal bir 
insanın 24 saatlik kalori ihtiyac ı , 

1 — Yatak istirahatinde 	1960 Kalori 

2 — Hafif i ş te 	 2240 

3 — Orta i ş te 	 2800 

4 — Ağı r iş te 	 3500 	» dir. 

Beslenmenin rasyonel ve dengeli bir beslenme olabilmesi için 
toplam kalorinin % 15'i proteinlerden; geri kalan k ı smın da arala-
rındaki oran 1/4,5 olarak muhafaza edilmek şart ıyla yağ lar ve kar-
bonhidratlardan sağ lanması  gerekmektedir. 

Buna göre 70 Kgr. l ık bir insan için a ş ağı daki iki tablo verile-
bilir. 

İ ; nev'i 

Büyük Kalori 
cinsinden 24 
saatlik total 

kalori ihtiyac ı  

Protein, Karbonhidrat ve Yağ ' ı n 
total 	kalorideki ortalamalar ı  

Proteine 
ait a 

Kalori 

Karbonhid- 
ratlara 

ait kalori 
ait  

Yağ lara 

Kalori 

Yatak 
istirahatinde 1960 294 1296 370 

Hafif i ş te 2240 336 1481 423 

Orta i ş te 2800 420 1852 528 

Ağı r i ş te 3500 525 2314 661 

Tablo : 4 — 70 Kgr. l ık bir insan ın günlük kalori ihtiyac ı nın Protein, Karbonhidrat ve 

vak'a göre dalbli şı  (2). 
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İ ; nev'i 

Ortalama bir beslenme için 24 saatte al ı nmas ı  
gereken Besin unsurlar ı  (Gram olarak). 

Protein Karbonhidrat Yağ  

Yatak istirahatinde 71 316 39 

Hafif i ş te 81 361 45 

Orta i ş te 102 451 56 

Ağı r i ş te 128 564 71 

Tablo : 5 — 70 Kgr. l ık bir insan ı n değ iş ik günlük faaliyetleri ile ilgili olarak almas ı  
gereken Protein, Ya ğ  ve Karbonhidrat gibi besin unsurlar ı n ın ortalama mik-

tarları  (2). 

Alınan proteinlerin yar ı s ının hayvansal kökenli olmas ı  da uy-
gun beslenmenin bir gereğ idir. Buna göre proteinin, ara ş t ırmamıza 
konu olan sucuklardan al ı nacağı n ı  düş üniir ve sucuklar ın ihtiva et-
tiğ i ortalama protein miktar ı nı  göz önüne al ı rsak, ş u tablo verilebi-
lir. 

İ ; nev'i 

1  
24 saatte al ı nmas ı  

Bu miktar sucukla gereken sucuk 
; al ı nan yağ  miktar ı  

miktar ı 	ı  
(Gram olarak) 	(Gram olarak) 

Al ı nmas ı  
gereken 

Yağ  miktar ı  
(Gram olarak) 

Yatak 	istirahati 144.89 	 45.78 39 

Hafif i ş  165.30 	 52.23 45 

Orta i ş  208.20 	 64.95 56 

A ğı r i ş  261.67 	İ 	82.69 71 

Tablo 6 — Rasyonel bir beslenmede hayvansal kökenli proteinin yerli sucuklar ı mı zdan 

al ı nmas ı  halinde, muhtelif iş ler için al ı nacak günlük sucuk gram ı . 

Ancak Tablo (6) dan da anla şı lacağı  üzere rasyonel ve dengeli 
bir beslenme için gerekli proteinin sucuktan al ındığı  düşünülürse 
proteinin yan ı  s ı ra gerektiğ inden fazla yağ  al ı ndığı  görülmektedir. 
Sucuklarımızın rasyonel ve dengeli bir beslenmede önemli bir be-
sin maddesi olabilmesi için terkiplerindeki protein ya ğ  oranlar ının 
ayarlanmas ı  gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çal ış mada besin değeri çok yüksek olan yerli sucuklar ım ı -

/In bile ş imlerinin bu günkü durumu incelenmiş  ve bu analizler° ve 
dengeli bir beslenme biliminin verilerine göre sucuklar ımızın uy-
gun beslenmedeki yeri tayin edilme ğe çal ışı hn ış t ı r. 

Terkip analizi sonucu bulunan de ğerler ve buna göre muhtelif 
i ş lerde çal ış anları n Rasyonel ve Dengeli bir Beslenmede tüketmele-
ri gereken günlük sucuk miktar ı  tablolar halinde verilmi ş tir. 

SUMMAR Y 

In this study, various types of domestic sucuks (native Tur-
kish meat product) which have high content of nutrient value were 
analysed. Depending on the results of this analysis, and the limits 
giyen in food science, the nutrient value of our sucuks has been 
determined. 

The results found in this analysis, and the r ı ecessary amount 
of sucuks, which must be eaten per day, by the people, who work 
in different situations have been giyen in tables. 
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